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SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE ABRIL DE 2015 

 

ATA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta Vila 

de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal 

de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 27 de fevereiro de 

2015;   

1.2 - Leitura do Expediente; 

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

           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 

2 – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

2.1 – Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 

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

2.2 – Apreciação e votação, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artº. 25.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas e relatório de 

gestão do ano de 2014; 

2.3 – Apreciação do 5.º Relatório de acompanhamento do Plano de 

Ajustamento Financeiro;    

2.4 – Autorização das obras e respetivas despesas da ETAR de Canas de 

Senhorim, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de 

agosto;   

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 - 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2015 – 

(Inscrição do Projeto “Construção da ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor”): 

Discussão e Aprovação; 

2.7 - Autorização para realização das obras e respetivas despesas referente a 

ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor, nos termos do art.º 10.º/1, a), da Lei n.º 

43/2012, de 28/08. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Uma vez que já há quórum, vamos dar início a esta sessão da Assembleia 

Municipal.  

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Ex.m.º Público. 

Muito boa noite. 

Declaro aberta a sessão e iniciamos os trabalhos com a chamada dos Senhores 

Deputados. 
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(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi feita pela Senhora 

Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves)  

A Senhora Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves: 

- Estão presentes todos os senhores deputados, exceção do Senhor Manuel José 

Fonseca. 

  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Antes de passarmos ao ponto 1.1, temos 3 pontos para introduzir. Pedia a 

vossa atenção.  

O primeiro ponto é a apreciação e votação do pedido de suspensão do Senhor 

Deputado da CDU, Manuel José Fonseca, que pede a suspensão do mandato, por seis 

meses, ao abrigo do n.º 2, do artigo 77.º, da Lei n.º 169/99, pelo motivo de exercer a sua 

atividade profissional num estabelecimento em horário noturno o que não lhe permite 

participar nas reuniões da Assembleia Municipal.  

Portanto, uma vez que tem que ser decidido pela Assembleia, eu pergunto, se 

alguém se quer pronunciar sobre este ponto? Então, quem vota contra? Quem se 

abstém? Aprovada por unanimidade a suspensão do mandato. 

Nesta situação, o Senhor Manuel Fonseca terá de ser substituído. Os elementos 

da lista da CDU que estavam a seguir pediram a renúncia do mandato até ao Senhor Dr. 

Nuno Vaz. O Dr. Nuno Vaz foi convocado para tomar posse agora, mas fui informado 

que está quase a ser pai e hoje, por esse motivo teve que se ausentar. Portanto, quem vai 

substituir o Senhor Deputado Manuel José Fonseca é o Senhor Deputado Nuno 

Alexandre Rodrigues Albuquerque Vaz e, na primeira oportunidade dar-lhe-ei posse. 

A Mesa vai apresentar e colocar à apreciação da Assembleia um Voto de Pesar, 

a exemplo da Câmara Municipal, pelo falecimento do Senhor António Monteiro.  

 

A Senhora Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves: 

- VOTO DE PESAR pelo falecimento de António Monteiro  

Pretende-se com o presente não deixar no esquecimento o grande Homem que 

foi António Monteiro. 

Efetivamente António Monteiro foi e será uma figura eternamente recordada 

por todos os Nelenses, considerado como o impulsionador do desenvolvimento 

industrial no Concelho. 

Empresário e fundador da maior empregadora dos anos 80/90 do Concelho de 

Nelas, a Topack, António Monteiro contribuiu para o grande impulso, que a si se deve, 

de industrialização no Concelho de Nelas. 

O Concelho muito deve a António Monteiro, empresário de mérito e referência 

de todos nós como empreendedor, criando postos de trabalho, dinamizando o comércio 

local, criando melhores condições de vida para as populações locais. 

Não podemos esquecer que foi também com a implementação da fábrica 

“Topack”, de grande dimensão, considerada a maior empregadora, quem contribuiu 

naturalmente, de uma forma muito positiva, para o desenvolvimento industrial, 

incentivando a instalação de novos industriais no Concelho como seja o caso da 

Madibéria, a Johnson Controls e outras que lhes seguiram. 
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Considerado uma figura incontornável no desenvolvimento industrial do 

Concelho de Nelas, foi agraciado em 2005 com a medalha de Mérito Municipal, sendo 

seu nome atribuído a uma das principais avenidas de Nelas. 

Constitui nosso dever perpetuar aqui o bom nome e exemplo de António 

Monteiro, enquanto empreendedor industrial, dinamizador do Concelho, sempre em 

prol das gentes locais. 

António Monteiro deixou a todos nós um legado importantíssimo, um exemplo 

de perseverança, dinamismo e industrialização, quer para as gerações presentes quer 

para as gerações futuras, que registamos e enaltecemos com reconhecida gratidão. 

A Assembleia Municipal de Nelas presta assim uma sentida e justa 

homenagem à memória de António Monteiro e manifesta à sua família as mais 

profundas condolências, transmitindo à mesma o teor do presente Voto de Pesar.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pergunto, se alguém se quer pronunciar? Senhor deputado Hernâni faça favor. 

 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Boa noite Senhor Presidente, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Caríssimos Amigos e Membros da Assembleia, 

Estimado Público. 

O Grupo Parlamentar do PSD/CDS-PP associa-se a esse Voto de Pesar. 

Teríamos também um para apresentar mas associamo-nos e subscrevemos, na íntegra, 

esse Voto de Pesar, a essa grande figura do Concelho de Nelas, a quem todo o Concelho 

deve muito. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

também já disse que o subscreve. Portanto, vou passar à votação e pergunto, quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  

Pedia então agora um minuto de silêncio em memória do Senhor António 

Monteiro.  

(Foi feito um minuto de silêncio) 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado.  

Vamos dar continuidade a esta sessão e eu começava por pedir à Assembleia 

autorização para introduzir dois pontos que me foram feitos chegar pelo Senhor 

Presidente da Câmara já depois da Convocatória e que se prendem com a nova ETAR 

de Nelas. O Governo renomeou-a com um nome diferente, estava Terceira ETAR de 

Nelas e agora está ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor, temos de fazer uma Revisão 

Orçamental para mudarmos o nome e depois também autorizar a Autarquia a executar 

despesas referentes a essa mesma ETAR. 

Pergunto, quem é que se opõe a que se introduzam estes dois pontos, 2.6 e 2.7 

na ordem de trabalhos? Se ninguém se opõe, a Ordem de Trabalhos vai ter mais estes 
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dois pontos que passam a ser no ponto 2.6 - 1.ª Revisão ao Orçamento e no ponto 2.7 - 

Autorização para realização das obras e respetivas despesas. 

Entramos, agora, propriamente, no Período de Antes da Ordem do Dia, com o 

ponto 1.1 - Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2015. 

Eu pergunto, se alguém quer usar da palavra neste ponto. Se ninguém quer usar da 

palavra neste ponto, vou pôr a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma 

abstenção da deputada Carla Francisco abstêm-se por não ter estado presente. Muito 

obrigado. Portanto, aprovada com 26 votos a favor e 1 abstenção. 

Passando à Leitura do Expediente, como habitualmente, vou escusar-me à 

leitura do mesmo, uma vez que todos o receberam, a não ser que haja algum 

esclarecimento que queiram pedir.  

 

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

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

ordinárias de 28/01/2015; 27/02/2015 – 10h; 27/02/2015 – 14 h e extraordinária de 

06/03/2015;  

- Ofício n.º 786, datado de 19 de fevereiro de 2015, da Câmara Municipal de 

Nelas – Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Segurança de Nelas;   

- Ofício n.º 852, datado de 27 de fevereiro de 2015, da Câmara Municipal de 

Nelas – Envio de moção;  

- Ofício n.º SAI-AM/2015/30, datado de 04 de março de 2015, da Assembleia 

Municipal de Viseu – Envio de moção;  

- Canto e Encanto – Associação Cultural – Convite para o 13.º aniversário – 11 

de abril, 21,30 h, na Igreja Matriz de Canas de Senhorim;  

- Ofício n.º 1780, datado de 16 de abril de 2015, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 04/15, datado de 02 de março de 2015, enviado ao Ex.m.º Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 27 de fevereiro 

de 2015; 

- Ofício n.º 05/15, datado de 16 de março de 2015, enviado aos Ex.m.ºs 

Senhores Ministro da Economia e Emprego e Secretário de Estado das Infraestruturas, 

Transportes e Comunicações, enviando uma moção, aprovada em sessão ordinária desta 

Assembleia Municipal, realizada em 27 de fevereiro de 2015; 

- Ofício n.º 06/15, datado de 16 de abril de 2015, enviado aos Senhores 

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

- Ofício n.º 07/15, datado de 16 de abril de 2015, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, marcada para o dia 25 de abril de 2015. 
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O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Então, passamos ao ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de 

interesse para o Município. Pergunto aos Senhores Deputados quem é que se quer 

inscrever. Agradecia que se inscrevessem já. Mais ninguém? Então, Senhor Deputado 

Sousa, pode usar da palavra. Tem 10 minutos. Acho que chega para primeira 

intervenção. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Boa noite à Mesa. 

Boa noite a todos. 

Eu venho aqui só para fazer uma pequena retificação a uma coisa que 

aconteceu na última Assembleia, nem é retificação, é mais explicação e um 

agradecimento ao mesmo tempo. 

Como podem ver na ata que foi agora aprovada e se bem se lembram, houve 

uma altura que eu falei das luzes que tinham sido desligadas no Concelho. O Senhor 

Deputado José António chamou-me, disse-me que eu estava a fazer demagogia, que não 

havia luzes desligadas e eu tenho que fazer um agradecimento ao Senhor Vereador do 

CDS-PP porque num documento assinado por ele que existe, que diz, e que eu passo a 

ler, isto não é um escrito meu, é dele, o anterior Executivo teve a coragem política de 

desligar algumas luminárias. Por isso não foi demagogia, foi facto, Senhor Deputado 

José António, eu, normalmente, faço questão de quando estas coisas acontecem, de vir 

bem informado, às vezes podia estar mal informado e eu pedia desculpa. E, para além 

disso eu também disse que o mal nem era ter desligado as luminárias, porque naquele 

momento não havia dinheiro para pagar a eletricidade toda, alguma coisa havia de ser 

feita, o mal foi ao mesmo tempo não terem aprovado a candidatura, ou não terem 

continuado com a candidatura para redução do consumo através de instalação de 

reguladores de fluxo luminoso e a substituição de algumas lâmpadas de vapor de 

mercúrio de sódio. É verdade que isto aconteceu, a candidatura não foi para a frente e 

única e exclusivamente porque a Câmara não quis que fosse. 

Eu posso ler um e-mail da Câmara para a CIM Viseu Dão Lafões, porque isto 

era uma coisa tratada através da CIM Dão Lafões, através de um protocolo assinado por 

várias Câmaras, em que diz assim, só cito, relativamente ao POVT, aviso de concurso 

de POVT 105/2013/69. Bom dia, Dr. Nuno Martinho, deve ser alguém lá da CIM Dão 

Lafões, que eu não sei quem é. Venho comunicar a V.ª Ex.ª que neste momento o 

Município de Nelas não se candidata a este concurso aguardando por um futuro aviso. 

Isto foi no dia 23 de setembro de 2013. Por isso aquilo que eu disse aqui de que a 

Câmara não tinha continuado este processo é facto também.  

Já que depois tive que estar a mexer neste assunto para ter a certeza daquilo 

que tinha dito aqui, as lâmpadas que foram desligadas, e relativamente a esta opção de 

uma grande coragem política, a coragem política também foi rápida porque só foram 

desligadas as lâmpadas e eu, por acaso não tinha esta informação, só foram desligadas 

lâmpadas na Freguesia de Senhorim e na Freguesia de Nelas e algumas nas Caldas da 

Felgueira, que não sei em qual das duas Freguesias, se na Freguesia de Nelas, se  na 

Freguesia de Canas de Senhorim. 
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Mas mesmo assim ainda foram apagadas cerca de 450 lâmpadas que, agora, 

para serem religadas, vão custar 60,00 euros cada uma e estava previsto em mais sítios, 

aliás está aqui o processo dos Serviços Técnicos da Câmara, estudos de redução de mais 

umas centenas de lâmpadas, que depois parou, a coragem política parou, era, se calhar, 

perto das eleições e parou, mas isto são factos. De qualquer maneira, os meus 

agradecimentos ao Senhor Vereador por ter reposto aqui a verdade dos  factos.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Uma vez que mais ninguém se inscreveu 

vamos passar ao Período da Ordem do Dia com a informação do Senhor Presidente da 

Câmara.               

 

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

 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tenho a honra de apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da 

atividade do Município desde a última Assembleia Municipal de Fevereiro de 2015 até 

ao presente, bem como a sua situação financeira.  

A) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e 

planeamento 

Nomeadamente: 

I) Concluídas: 

- Requalificação da zona pedonal na Av. João XXIII junto a rotunda luminosa  

- Reconstrução de muro, na rua do Mondego em Nelas, anteriormente 

edificado pela Câmara Municipal de Nelas e que ruiu; 

- Lavar, retocar e pintura do muro no Centro de Saúde de Nelas; 

- Limpeza e poda das arvores no Centro de Saúde de Nelas. 

- Limpeza e pintura do Mercado em Nelas. 

- Pintura e arranjo do soalho na Escola da Feira em Canas de Senhorim. 

- Construção do refeitório na escola do Fojo em Canas de Senhorim. 

- Limpeza e lavagem das paredes exteriores da Capela e mercado em Canas de 

Senhorim. 

- Limpeza e lavagem dos Pelourinhos no Concelho. 

- Reparação e reconstrução de pontão num caminho rural em Carvalhal 

Redondo. 

- Limpeza e aterro no cemitério da Lapa do Lobo. 

- Remodelação e beneficiação Escola EB1 da Lapa do Lobo. 

- Lavagem e pintura dos muros no Centro de saúde de Canas de Senhorim. 

- Alargamento e retificação da Lomba(passadeira) em Santar (estrada Santar – 

Carvalhal Redondo. 

- Enchimento passeios com saibro em vários passeios em Canas de Senhorim. 

- Colaboração na construção do parque de estacionamento da Borgstena, no 

âmbito do Protocolo. 

- Colaboração em pequenas obras nos Aquinos, no âmbito do Protocolo. 
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- Limpeza e arranjo de caminhos Florestais e Rurais no Concelho. 

II) Em curso: 

Nomeadamente: 

- Requalificação da rede elétrica e asfaltamento da Quinta da Raposeira em 

Canas de Senhorim; 

- Movimentação de terras, ligação das águas pluviais, rede elétrica e construção 

dos passeios no cemitério novo de Nelas, preparando a 2ª fase do mesmo. 

- Movimentação de terras e terraplanagem na Zona Industrial 1 em Nelas. 

- Arranjo de caminhos agrícolas e florestais no Concelho. 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 

Nomeadamente: 

- Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios; 

- Comemoração do Dia dos Moinhos; 

- Escola Municipal de Natação de Nelas | participação nas provas das 

concentrações do Circuito Municipal das Escolas de Natação, realizadas em Castro 

Daire e Vila Nova de Paiva, bem como no Torneio Professor Afonso Saldanha, que 

decorreu em Penalva do Castelo, nas piscinas municipais, com alunos da escola de 

natação de Nelas; organização do 13º Torneio da Escola municipal de natação, bem 

como aula aberta de Hidroginástica, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da 

Água. 

- Biblioteca Municipal de Nelas | realização de atividades de cariz cultural e de 

promoção da leitura, tais como: “Livros Viajantes”, “Leitura a par”, “2º Concurso de 

leitura em Voz alta”; apresentação do novo espetáculo de histórias – “A Invenção do 

Gaspar”; Exposição “Um olhar sobre as origens”; 

- Férias em Ação – Páscoa 2015 | decorreu entre 23 março e 2 de abril, onde 

participaram cerca de 100 crianças; 

- Audições de Páscoa 2015 – decorreram nos dias 19 e 20 de Março em Canas 

de Senhorim e Nelas, envolvendo os alunos do 1º ciclo dos dois Agrupamentos de 

Escolas no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, disciplina de música; 

- Projeto Fruticool/ Lancheira Saudável | programa de intervenção pedagógica 

nas escolas do 1º CEB e ensino pré-escolar, desenvolvido em parceria com a UCC, 

pretendendo sensibilizar as crianças para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis e 

para a importância do consumo regular de fruta; 

- Projeto Fruticool/ Quinta do Zé | programa de intervenção pedagógica nas 

escolas do 1º CEB, desenvolvido em parceria com ACT para sensibilizar os alunos para 

as condições gerais do trabalho; 

- Escola Municipal de Música - apresentação de Páscoa resultado do trabalho 

efetuado pelos alunos no decorrer das aulas de iniciação musical, iniciação ao 

instrumento e dinâmicas de grupo (orquestra); 

- Assinatura de protocolo de colaboração com a CIG – Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade, iniciativa esta integrada na adoção de uma política de 

Igualdade de Género e de Oportunidades; 

- Inauguração do espaço reabilitado da Escola Primária da Lapa do Lobo, e 

assinatura do respetivo Protocolo de Colaboração com associações locais para 

funcionamento da Escola de Artes da Lapa do Lobo;   

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 
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Nomeadamente: 

1 – A situação financeira do ano de 2014 está refletida na Prestação de Contas 

e Relatório de Gestão de 2014 e Relatório de Acompanhamento e Execução do PAF, 

presentes, para apreciação, nesta Assembleia Municipal.  

2 – Relativamente ao 1º trimestre de 2015: 

a) A dívida de médio e longo prazos é de 12.781.856,11 €; 

b) A dívida orçamental de curto prazo, a fornecedores e outros credores, está 

em 379.983,68 €; 

c) Os fundos disponíveis para o corrente mês de Abril eram de 1.649.888 €. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Todos receberam a informação. Não sei se querem pedir algum 

esclarecimento, ou se o Senhor Presidente quer fazer algum aviso, ou alguma 

retificação?  

  

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

- Só cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal a Mesa e 

todos os Senhores Deputados e os Munícipes presentes e declarar que estou à disposição 

para algum esclarecimento relativamente a essa informação das obras que vem 

estruturada na informação em Obras, Ambiente, Gestão Urbanística e Planeamento; 

Informação sobre Educação, Cultura, Desporto e Serviço Social; Informação 

Administrativa e Financeira, Recursos Humanos e Saúde.  

Relevando que em matéria de Obras Municipais, Ambiente, Gestão Urbanística 

e Planeamento estamos com 18 meses de mandato. Estamos numa fase mais de projeto 

e preparação do próximo Quadro Comunitário, aliás, ainda hoje toda a tarde tivemos 

uma reunião na CIM Dão Lafões no sentido de constituir uma intervenção territorial 

integrada para ver que montantes financeiros é que caberão ao Município de Nelas e 

portanto, relativamente ao resto também, quer em matéria ambiental, nas ETAR,s, 

naquelas que já estão em curso e a de Canas de Senhorim está para ser adjudicada, em 

principio, para a semana que vem, candidatada uma nova que entrou agora no ponto 

aqui na Assembleia Municipal, que é outra ETAR que abrange toda a Freguesia de 

Nelas incluindo as duas grandes zonas industriais.  

Depois também verificar em que é que os Quadros Comunitários podem, em 

termos de ampliação de áreas de acolhimento empresarial, em termos de um projeto 

para Santar, em termos de infraestruturas de educação, eficiência energética, 

requalificação urbana, em que podemos vir a usufruir dos Quadros para nós podermos 

posicionarmo-nos relativamente à multiplicação dos meios próprios que dispomos e 

nessa informação está já espelhado que o Município de Nelas, em abril, tinha de fundos 

próprios, de fundos disponíveis 1.649.000,00 euros.  

Estamos em condições de, neste Quadro Comunitário, PT 2020, acompanhar as 

candidaturas que fizermos e termos a participação municipal assegurada e estamos 

numa fase de preparação desses projetos, naturalmente fazendo algumas obras que vão 

sendo necessárias de mais proximidade, de manutenção, de limpeza, de podas e algumas 

pequenas obras e acompanhando também alguns projetos que também não estão aqui, 

mas em que os serviços municipais estão empenhados, alguns deles resultam do 

mandato anterior como o Centro de Dia e Lar de Idosos de Carvalhal Redondo, em que 
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também temos acompanhado em termos de projeto, atribuição de subsídios para os 

projetos de especialidade, de reunião com os promotores, que é o Centro Social e 

Paroquial de Carvalhal Redondo e a Junta de Freguesia, seja também acarinhando e 

acompanhando em termos de projeto a Misericórdia de Canas de Senhorim, que 

também se propõe realizar um Lar na vertente para pessoas com deficiência. 

Temos feito esse acompanhamento, temos estado atentos, temos acompanhado 

muito de perto, particularmente, a questão de Santar, a definição relativamente a um 

projeto futuro para Santar, onde temos ido muitas vezes. Temos ido muitas vezes 

acompanhar seja visitas do Turismo do Centro, seja, como estive lá no sábado, 120 

promotores turísticos que vieram ao Paço dos Cunhas, seja fazendo, ou trazendo outras 

iniciativas.  

Portanto, estamos nesta fase e era para dar esta explicação porque, de facto, há 

um tempo para conhecer, um tempo para projetar e um tempo para realizar e, 

naturalmente, não são 18 meses, são 48 que temos para concretizar os compromissos 

que assumimos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Uma vez que mais ninguém está inscrito, 

passamos ao ponto 2.2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas e 

relatório de gestão do ano de 2014. Ora, pergunto, quem quer usar da palavra neste 

ponto? Senhor Deputado José António, Senhor Deputado Sousa, mais alguém? Senhor 

Deputado José António, faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Boa noite Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Secretárias, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Caros Colegas, 

Caros Munícipes. 

Relativamente a este ponto começo por mostrar o meu desagrado nos timings 

em que eles nos chegam às nossas mãos. Dado ser um ponto de importância que lhe é 

dada, chegou, ou tive acesso a ele, no dia 20, ou 21, ou 20 à noite, ou 21. 

Como todos nós sabemos, somos pessoas de trabalho, estamos ocupados e o 

nosso tempo é contabilizado, para analisarmos um ponto destes precisamos de algum 

tempo e pessoas como eu que não têm especialidade no assunto precisam de se 

aconselhar. 

Como tal e após ouvir todos os elementos da nossa Coligação, todos fomos 

unânimes em entender que, efetivamente, não estamos em condições de votar 

favoravelmente este ponto. Primeiro, porque as contas não são nossas, segundo, pelos 

motivos já apresentados e depois também por vermos que há alguns pontos que vistos 

assim de maneira superficial, daí que vincular isso ao trabalho dos nossos funcionários 

da Autarquia, de maneira nenhuma, eu quero. Acho que o trabalho está, penso eu, bem 

feito. Mas encontrámos ali coisas que achámos, no nosso entender, que não estão, ou 

bem esclarecidas, ou então o investimento em si não foi aquele que se pretende.    
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Começo por dizer que o investimento, ou aliás, o desinvestimento nas Freguesias. Obras 

a pedido dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia são inexistentes, pelo menos, 

tanto quanto eu sei, tem havido, efetivamente, alguns trabalhos, agora investimentos, 

fazer obras de proximidade a pedido e repito, a pedido dos Senhores Presidentes de 

Junta, não estão feitos, daí também as rubricas estarem bastante baixas. 

Depois, também, há, efetivamente, um abaixamento, digamos, cerca de 10% 

em relação ao ano de 2013, na despesa. Pensamos que essa parte também não é 

significativa, atendendo a que foi aqui, mais do que uma vez, chamada a atenção, foi um 

ano despesista. Ora se só se baixa cerca de 10% consideramos bastante pouco atendendo 

a que já é um ano totalmente novo. 

Perante isto e como, efetivamente, não conseguimos visualizar mais nenhum 

ponto dada a proximidade desta Assembleia, o Grupo Parlamentar do CDS-PP/PSD vai 

votar contra o relatório de contas de 2014. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa, faça favor. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Senhor Presidente, 

Senhores Deputados. 

Como diz o Regimento da Assembleia, no n.º 2, do artigo 2.º, um dos deveres 

da Assembleia é acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal e a Câmara 

Municipal é composta por 7 elementos, é um Órgão Colegial. 

Uma das coisas com que eu, normalmente, me preocupo em qualquer situação, 

seja nas contas, seja noutra votação qualquer, é ver sempre as declarações de voto, 

principalmente de quem vota contra por vários motivos, o primeiro de todos para tentar 

compreender porque é que foi votado contra e às vezes até podem aparecer motivos 

válidos que sejam importantes depois discutir. Por isso foi uma das coisas que eu fiz foi, 

exatamente, isso.   

E, por causa disso eu antes de dizer mais alguma coisa queria fazer algumas 

perguntas ao Senhor Presidente da Câmara que era para ver se num prazo de minutos e 

de poucos minutos me conseguia fazer um apanhado das principais coisas que foram 

feitas no âmbito das Escolas, na Ação Social, no Saneamento e ETAR,s e Proteção Civil 

e luta contra incêndios, durante o ano de 2014, como é lógico. 

Depois, porque estive aqui também a ler a declaração de voto do PSD e do 

CDS-PP e se fosse permitido, se o Senhor Vereador do CDS quiser, claro e se fosse 

permitido pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo Senhor Presidente da Assembleia, 

se ele me podia esclarecer aqui duas coisas da sua declaração de voto, que diz, 

Provisões em 2013 foi um determinado valor em 2014 outro valor. Amortizações do 

Exercício em 2013 e 2014 um outro valor, há umas diferenças mas aqui, como é lógico, 

tem que haver sempre, para mais, ou para menos. O problema não é esse e porque logo 

aí que começou para fazer uma demonstração para votar contra, o que é que têm a ver as 

amortizações no seu entender porque eu também percebo pouco disto, mas já que pôs 

aqui, porque é que em 2013 terão sido amortizados 3.224.000,00 euros? Porque é que 

no ano de 2014 foram provisionados oitocentos e noventa e tal mil euros? Porque é que 

no ano de 2013, estamos a falar no ano de 2013 porque foi aquele em que esteve 
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também à frente do Executivo e baseado nisto, se conseguia explicar o que é que isto 

teve de impacto na sua votação contra estes valores das amortizações e de previsões no 

seu voto contra? Se depois me quiser responder.  

Para já fico. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente, quer responder às perguntas do Senhor Deputado? Faça 

favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Então, diretamente à pergunta do António Sousa, em matéria de Ação Social 

foram lançadas uma série de iniciativas de reforço da Ação Social, iniciativas como a 

Universidade Sénior, ou na preparação da Universidade Sénior, criação do Gabinete, em 

matéria de Escolas também alguns investimentos. Como digo, relativamente à 

preparação, estamos a ver relativamente à questão da eficiência energética se é possível 

recuperar Escolas, foram feitos alguns investimentos em escolas, particularmente o que 

eu considero mais significativo são os investimentos que foram feitos no sentido de 

dotar as Escolas do Primeiro Ciclo de Canas de Senhorim de refeitórios. Em matéria de 

Proteção Civil, que eu me recorde também, foram intervencionados, foram assinados 

protocolos com os Bombeiros para equipas de primeira intervenção, 7.500,00 euros para 

cada uma das Corporações, que eu me recorde, foram intervencionados mais de 180 

quilómetros de caminhos agrícolas e florestais.  

Portanto, podem não estar evidenciados nas despesas de capital, mas estão em 

despesa corrente no aluguer, por exemplo, de uma motoniveladora para auxiliar o 

trabalho da buldózer. Também uma série de serviços de limpezas que foram feitos. 

Portanto, isto relativamente a estas questões concretas que foram, 

eventualmente em Ação Social, depois a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia, se me está a 

falhar aqui alguma coisa, pode dar algum esclarecimento. 

Relativamente às contas, em termos genéricos, só realçar que é possível ver 

que sendo um documento que espelha a consideração técnica, ou documental da despesa 

realizada, pelos argumentos que foram invocados, que não foram feitas obras a pedido 

das Juntas e que a despesa só baixou 10%, eu, salvo o devido respeito e com todo o 

respeito também, acho que é uma argumentação muito escassa, mas que tem uma 

justificação, para um voto contra de umas contas de uma Câmara Municipal, tanto mais 

que elas são auditadas, foi-vos entregue a certificação legal de contas.  

As reservas são que não nos foi possível confirmar a titularidade de alguns 

bens imóveis que integram o ativo imobilizado corpóreo do Municipio. Mas, portanto, 

há muitos bens imóveis que não estão registados e alguns até nem é necessário registar e 

ainda relativamente à valorização dos mesmos bens que podem condicionar as 

amortizações, subsídios, ou investimentos, património. Portanto, é o primeiro ano 

auditado pelos Revisores Oficiais de Contas e, portanto, dizem aqui que as contas, em 

termos das regras do POCAL aplicáveis, estão absolutamente isentas de mácula. Dizem 

até aqui que o valor da dívida baixou cerca de dois milhões de euros, que é no resumo 

final e diz que cumprimos a redução obrigatória de 10%. Não foi 10% que baixou, foi 

dois milhões de euros. O valor da dívida total em 31/12/2014 era de 13.868.000,00 

euros, tendo-se reduzido no exercício em cerca de dois milhões de euros, cumprindo 
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assim com a redução obrigatória de, pelo menos, 10%. Não foi uma redução de 10%, 

foi, pelo menos, 10%, como resultava da alínea a), do n.º 3, do artigo 52.º. Dizer 

também que as contas espelham uma execução orçamental global da receita e da 

despesa, no exercício de 2014, a receita foi executada em 96,33%, ou seja, do que 

estava orçamentado, foi quase 100%, o que foi previsto no Orçamento foi executado no 

valor de 96,33% e a despesa que estava orçamentada foi 89,31%. Estamos, 

praticamente, a falar de um Orçamento de base zero, tudo que está orçamentado é 

cumprido.  

Se fizermos o histórico e quase todos, ou a maioria dos Senhores Deputados da 

Assembleia Municipal já assistem às Assembleias Municipais e participam nelas há 

anos, ter um orçamento com este nível de execução, não compreendo, por estas razões, 

o voto contra as contas. Só compreendo porque houve uma alteração do paradigma. 

Todos, nos últimos 8 anos de gestão era sempre mais dívida, mais contração de 

empréstimos, mais endividamento a médio e longo prazo, mais gastos com o Pessoal, 

mais aquisição de bens e serviços e agora é ao contrário, começou a baixar e, portanto, 

já não se percebem as regras orçamentais. 

Eu digo-vos, como é que se vota contra umas contas em que em matéria de 

despesa as despesas com o Pessoal reduziram de 3.652.000,00 em 2013 para 

3.083.000,00 euros em 2014? Como é que se vota contra umas contas em que os 

encargos dos titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos, só 

remunerações diretas, baixaram de 174.000,00 euros, para 110.000,00 euros, fora as 

despesas de representação, que também baixaram, fora os subsídios de refeição dos 

Membros dos Órgãos Autárquicos, que também baixaram? Como é que vota contra 

umas contas em que a aquisição de bens e serviços baixou de 3.168.000,00 euros para 

2.442.000,00 euros? Como é que se vota contra umas contas em que a Aquisição de 

Bens e Serviços baixou de 2013 para 2014 de 1.995.000,00 euros para 1.566.000,00 

euros? Só se for porque os juros aumentaram de 437.000,00 euros para 551.000,00 

euros. Ou então porque os encargos dos empréstimos de médio e longo prazo passaram 

em 2012 foram 250.585,00 euros, em 2013 já foram 712.848,00 euros, a amortização 

dos empréstimos e em 2014 já foram 1.178.000,00 euros.  

Portanto, eu, francamente, em termos de opções políticas pode-se discutir tudo, 

em termos orçamentais, em termos de orçamento, apresentar orçamentos alternativos. 

Agora, verificar um grau de execução do orçamentado quase tudo mais de 90%, com 

redução, particularmente, das despesas estruturais do Município, como as despesas com 

o Pessoal e como a Aquisição de Bens e Serviços, não compreendo. Compreenderia se 

tivesse uma justificação sustentada. Também a questão a análise das contas, com a 

experiência, particularmente, do Senhor Deputado que invocou a razão de não ter tempo 

para preparar a leitura, com a experiência que tem dos últimos 8 anos de ler documentos 

relativamente a contas, a prestação de contas e a relatórios de gestão, bastava-lhe, 

seguramente, uma hora para olhar para elas e perceber tudo o que lá está. 

Mas, portanto, agora entendo, porque é que esses 8 anos foram sempre a subir 

e agora como é a descer já não comprrende, o paradigma alterou-se e portanto, já não as 

consegue ler com tanta facilidade. Não compreendo mas estou disponível para dar as 

explicações todas com base nos números que são inquestionáveis e também, digo que 

temos um Plano de Ajustamento Financeiro e está aí o relatório que evidencia isso, que 

nos diz também na certificação legal de contas que o nível de endividamento do 
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Município, que é, como sabem, a média das receitas correntes líquidas cobradas nos 

últimos 3 anos, o nível máximo de endividamento é 1,5 e a Câmara, no exercício de 

2014, ainda está no 1,83, o que significa que está ainda em excesso de endividamento, 

apesar da amortização do empréstimo também em cerca de 1.200.000,00 euros, ainda 

está em excesso de endividamento, excesso esse que vai ser corrigido também neste ano 

de 2015, vamos ver em que medida.  

Os empréstimos ainda estão em análise para Visto do Tribunal de Contas, 

relativamente à renegociação dos empréstimos do BCP e da Caixa Geral de Depósitos. 

Foram pedidos esclarecimentos e, portanto, vamos tentar fazer uma amortização mais 

acelerada do empréstimo do endividamento de médio e longo prazo no sentido de 

baixarmos 1,5 vezes a média das receitas correntes líquidas para sairmos do excesso de 

endividamento e ser possível então, com a liberdade total votar as contas, que é 

dispormos das receitas próprias do Município em que, fruto do IMI máximo, a receita 

do IMI cresceu de 2012 que era 980.696,00 euros para 1.538.000,00 euros em 2013. 

Portanto quando nós no ano em que tomámos posse em outubro, a receita já teve um 

incremento de 980.000,00 euros para 1.538.000,00 euros e agora teve um incremento de 

1.538.000,00 euros para 1.838.000,00 euros, taxa máxima de IMI, ponto 5., sendo que 

este aumento das receitas próprias, particularmente, desta taxa do IMI, todo o aumento 

líquido resultante da reavaliação das casas, dos imóveis é obrigatoriamente para 

amortização extraordinária de dívida, que nós fizemos em 360.000,00 euros, também 

está evidenciado nas contas, amortizámos de dívida do PAEL. Um empréstimo do 

PAEL que foi contraído em 2013, no sentido de permitir libertar-nos em 2016 do 

empréstimo de PAEL, para podermos depois, com liberdade, aqui na Assembleia 

Municipal deliberarmos a taxa de IMI com que queremos fazer a política de atração de 

investimento e a política amiga das pessoa e das famílias e, portanto, depois dizer se 

queremos, com base neste 1.800.000,00 euros, ou 2.000.000,00 euros, números 

redondos, é previsível que haja um aumento do IMI para este ano de 2015 uma vez que 

não há clausula de salvaguarda, para podermos depois dizer se relativamente aos 

800.000,00 euros, que constitui a diferença entre o ponto 3 e o ponto 5, se queremos 

prescindir dos 800.000,00 euros, de 400.000,00 euros, baixando para ponto 4. 

Não vejo razão nenhuma, digo isto com o devido respeito, mas eu acho que não 

há qualquer razão válida, justificável, na ótica do interesse público, na ótica da saúde 

das finanças municipais, na ótica do caminho que nos obrigamos a percorrer para 

desonerarmos as pessoas e as famílias de uma carga máxima de impostos, para votar 

contra as contas. Eu acho que há todos os motivos para votar a favor das contas, todos 

os motivos, mesmo que se discorde que não se correspondeu a determinada obra numa 

determinada Freguesia, obras de proximidade. Só podia ter a compreensão do Grupo 

Parlamentar que durante 8 anos nunca permitiu que essa situação acontecesse. Não foi 

esta Câmara, não foi este Presidente da Câmara, foi o Grupo Parlamentar que hoje vota 

contra as contas que permitiu que a situação do endividamento chegasse a este nível, 

não fui eu. 

Portanto, eu acho que é incompreensível mesmo sob o ponto de vista da 

responsabilidade democrática um voto contra as contas. Quem nos trouxe a este sítio é 

quem agora diz que é contra a redução da situação de endividamento a que chegámos. 

Eu acho, com o devido respeito, há pouca seriedade política nesse voto contra, seriedade 

política e irresponsabilidade política, com o devido respeito por todos, mas digo isto 
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com todo o respeito por vós, porque não compreendo a invocação, para já, do 

desconhecimento de quem está há 8 anos na Assembleia Municipal e depois pelas 

razões que foram indicadas, obras que não foram feitas a pedido dos Senhores 

Presidentes de Junta e a despesa que só baixou 10%. Só baixou? Nos 8 anos nunca 

baixou, sempre subiu.  

Então, portanto, eu acho que é um voto de irresponsabilidade e falta de respeito 

por quem paga ponto 5 de IMI fruto das políticas seguidas nos últimos 8 anos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- O Senhor Vereador quer responder à interpelação? Então, faça favor.  

 

O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques: 

- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia e considerem-se na pessoa 

do Senhor Presidente todos cumprimentados. 

Vou explicar, muito brevemente, ao Senhor Membro da Assembleia António 

Sousa sobre a questão que ele me fez sobre as amortizações e provisões. 

Como, certamente, o Senhor sabe, nós fomos confrontados, Vereadores da 

Câmara, fomos confrontados com três, quatro mapas de resultados, uma porção de 

resultados e cada um dos mapas vinha completamente diferente. O primeiro trazia uma 

dívida diferente. Eu explico, porque se fossem consideradas as mesmas amortizações e 

as mesmas provisões havia uma diferença em relação às contas de 2013, como muito 

bem diz na minha declaração de voto, havia um resultado favorável. O que é que isto 

quer dizer? A Câmara não apresentaria um resultado líquido mas sim negativo. Isso é da 

inteira responsabilidade de quem está a fazer as contas. As amortizações têm a ver com 

os imóveis e com a degradação dos imóveis que a própria lei prevê isso, tem a ver com 

isso, tem. Estas previsões foram o que se prevê para se pagar. Estas previsões que estão 

aqui, na minha opinião pessoal, deviam estar também em previsões este ano.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Está esclarecido? Muito obrigado Senhor Vereador.  

Ora, antes de dar a palavra ao Senhor Deputado Hernâni eu queria dizer ao 

Senhor Deputado José António que invocou como motivo do seu voto contra a data em 

que recebeu os documentos, que o ponto 4, do artigo 15.º, do Regimento desta 

Assembleia, diz o seguinte, A Ordem do Dia é entregue a todos os Membros com a 

antecedência de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data do início da sessão, ou reunião. 

5 – Juntamente com a Ordem do Dia deverão ser enviados todos os documentos que 

habilitem os Membros da Assembleia a participar na discussão das matérias delas 

constantes. Dois dias no mínimo. Portanto, recebeu no dia 20, ou 21, recebeu com 4, ou 

5 dias de antecedência. As contas chegaram, no máximo, no dia 21, portanto, com mais 

de 2 dias de antecedência, 3, ou 4 dias, se não contarmos o dia de hoje. Portanto, não é 

motivo, esse motivo invocado não é motivo justificativo. Agora, eu estou disposto a 

que, se quiserem alterar o Regimento e puserem uma semana antes, ou duas semanas, 

para mim, tudo bem. 

Agora, eu cumpri rigorosamente o Regimento. Portanto, enviei as contas e 

todos os documentos dentro dos prazos legais. Portanto, não invoquem atrasos porque 

isso não é correto.  
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Senhor Deputado Hernâni faça favor. 

 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Ora, boa noite, mais uma vez.  

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Vereadores, 

Senhor Presidente da Câmara. 

Senhores Deputados Municipais. 

Em relação às contas, é claro que quando o José António vem aqui falar em 

nome do Grupo Parlamentar do PSD-CDS, vem dar um resumo geral do porquê do voto 

contra nesse sentido. Agora, o Senhor Presidente questionar a opção política do voto 

contra da forma como ele o faz, dizendo que todo o passado é que é o culpado do resto. 

É claro que já falámos sobre isto, não vamos falar no passado e ele próprio, se calhar, o 

Senhor Presidente devia fazer uma auto interiorização do passado nesse sentido.  

Mas, só três, ou quatro questões que não podia deixar passar com certeza. Em 

relação ao relatório de contas é claro para mim, eu li-o, também com dois dias, li-o e eu, 

contas, a minha área é a engenharia mais mecânica, ou seja, mexer no dia-a-dia com as 

máquinas, fá-lo para elas todos os dias, felizmente, ou infelizmente, elas, se calhar já me 

conhecem, mas é o trabalho do meu dia-a-dia. 

Mas, por exemplo, no relatório de contas há 2, ou 3 pontos que eu não podia 

deixar passar, são coisas caricatas e eu tinha que as invocar. Por exemplo, no relatório, 

não pondo em causa nunca os Serviços do Município, não pondo em causa nunca os 

Serviços. Por exemplo, tenho que dizer à minha avó, por afinidade, que é a mãe da 

minha sogra, que para aderir ao Cartão de Idoso Municipal porque no relatório de 

contas diz que é tudo gratuito, tudo gratuito, diz lá nesse relatório que tudo, ou seja, 

quem aderir ao Cartão de Idoso Municipal é tudo gratuito, não tem essas questões, tem 

que fazer acordos entre as lojas nesse sentido.  

Também, por exemplo, e eu que sou um homem do associativismo, como 

sempre fui, por exemplo também a atribuição dos subsídios às associações. Nesse 

relatório diz que deu cerca de 45.000,00 euros. Só por aquilo que eu sei, por exemplo, o 

ABC recebeu 36.000,00 euros, o Sport Lisboa e Nelas recebeu 26.000,00 euros, ou 

28.000,00 euros, só esse valor ultrapassa quase o dobro que está no relatório de contas. 

Também outra questão, o relatório é apresentado, ou seja, é uma empresa de 

ROC, ninguém põe a questão da empresa de ROC, o trabalho do dia-a-dia dessa 

empresa, é uma empresa da Guarda, Marques & Almeida, da Guarda, uma cidade onde 

estudei, a que devo muito e acreditem que é a minha segunda cidade onde passei os 

melhores momentos da minha vida. Mas, parece-me que os ventos da Guarda, Nelas 

está a ser invadida pelos ventos da Guarda, tudo que é serviços, a maior parte, é do lado 

da serra. Parece-me, não sei, com certeza aqui para os lados de baixo de Viseu, de Santa 

Comba Dão, Mortágua, Coimbra, desse lado, com certeza, não há empresas que façam 

esses serviços, não sei, não estou, são pequenos reparos que eu tinha que anotar. 

Também, por exemplo, não podia deixar passar, com certeza que não, o 

investimento na área social. Sabem qual é a rubrica do investimento na área social? 

Zero, zero euros, zero euros na rubrica da área social. Mais, porque não votamos contra 

também só por votar contra, dá-nos na lana-caprina e votamos contra. Por exemplo e 
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voltando atrás, o Senhor Presidente, nas contas de 2013 e o Executivo atual votou 

contra as contas de 2013, é verdade, Senhor Presidente.  

Mas isso ainda não veio, não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, é 

verdade, ou mentira, aquilo que eu estou a dizer? Não foram aprovadas pelo Tribunal de 

Contas e esse problema o Senhor Presidente vai ter que o resolver porque as contas 

obrigatoriamente têm que ser aprovadas pelo Tribunal de Contas, penso eu, questiono 

só essa questão sobre isso. 

Também não podia deixar passar um pormenor das Freguesias. É claro que são 

obras de proximidade. É claro que os Senhores Presidentes de Junta queriam ver, tal 

como eu, na minha Freguesia “n” investimentos, quantos mais cada um puxa a brasa à 

sua sardinha. Mas, por exemplo, na minha Freguesia, eu vou-vos dar duas, ou três 

situações que eu considero caricatas em relação ao investimento nas Freguesias. Em 

Vila Ruiva, por exemplo, fizeram-se limpezas, tudo o resto, abriram-se valados em 

caminhos públicos lá para os lados de Vila Ruiva, é verdade, taparam-se, abriram-se 

valados em caminhos públicos, também se isso faz parte de limpezas, tudo bem. Nas 

escolas da Vila de Senhorim e muito bem, recuperação da escola, quanto mais melhor e 

quanto mais investimento para a minha Freguesia, estou aqui, serei o primeiro nesse 

sentido, se o Senhor Presidente quiser fazer algum investimento, é claro que não peço 

para lá um aeroporto, não sou doido, mas quanto mais investimento fizer para a minha 

Freguesia é claro que será sempre a minha Freguesia e quanto mais lá fizer melhor, são 

benefícios para a minha terra. 

Mas, fazer um investimento na Escola Primária, limpeza, pintura, lavagem do 

telhado e tudo o resto, sem passar cavaco nenhum à Junta de Freguesia, Senhor 

Presidente, acho que devemos ter um pouco mais de, eu já lhe disse isto numa outra 

Assembleia, devemos ter um pouco mais de respeito nesse sentido. É o segundo repto, 

ou terceiro, que lhe digo. 

Para terminar, uma outra questão mais caricata, por exemplo, do não 

investimento nas Freguesias. Em Casal Sandinho há um pontão de uma ribeira. O 

madeireiro, ao fazer o transporte de pinheiros, deita o pontão abaixo, a Junta de 

Freguesia foi informada e foi ter com esse madeireiro para recompor. Quando e para 

espanto da Junta de Freguesia de Senhorim, sabe por linhas travessas que estavam 

cortadas pedras novas, por parte da Câmara Municipal, para pôr nesse pontão. Há coisas 

caricatas que para mim são situações caricatas do não investimento nas Freguesias, por 

exemplo falo e falarei sempre na minha Freguesia, que devemos ter em conta nesse 

sentido. 

Agora, só para terminar mesmo, uma questão ao Senhor Presidente. Senhor 

Presidente, o Senhor diz que e eu sou um pouco leigo em termos de contas nesse 

sentido, que não pode baixar o IMI, mas segundo o PAEL não pode baixar o IMI, mas 

também não podia mexer nas outras taxas, ou seja, renegociar os contratos pode 

renegociar e muito bem, para menos. Mas também todas as outras taxas teriam que se 

manter em taxas máximas. Era essa questão que lhe queria perguntar, se podendo mexer 

nas outras taxas, ou mexendo nas outras taxas, se o pode fazer, então porquê de não 

baixar o IMI? Não pode? Era uma questão que depois agradecia que me esclarece 

quanto a isso.  

Para já é tudo. Obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado Hernâni. Senhora Deputada Alexandra. 

Faça favor. 

A Senhora Deputada Alexandra Pinto: 

- Senhor Presidente da Assembleia. 

Era só para fazer aqui então um reparo, como já há bocado o meu colega de 

bancada teve oportunidade de fazer, no sentido do envio da documentação porque acho 

que toda a gente recebeu, como eu, por e-mail. Eu recebi o e-mail na terça-feira, tudo 

bem, no cumprimento dos dois dias, às seis da tarde. 

Eu sou formada em Direito, não tenho nenhuma formação em contas, ou seja, 

eu se me quisesse assessorar para vir aqui falar sobre as contas, eu não tinha tido 

oportunidade de combinar com uma pessoa que me pudesse dar a assessoria devida 

relativamente às contas e por isso e nesse sentido acho e seria a proposta da bancada 

PSD-CDS/PP alterar-se então o Regimento no artigo 15.º, n.º 4, em vez de ser o envio 

dos dois dias úteis, acompanhar os documentos com a convocatória, ou seja, com os 8 

dias da convocatória porque já não é a primeira vez que se verifica esta situação, 

principalmente, estes documentos de particular importância. 

Portanto, fazia aqui essa observação e se o Senhor Presidente aceitar este 

reparo e esta proposta, deixava à consideração de V.ª Ex.ª.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Portanto, se eu bem entendi a questão dos dois dias, ou dos três dias, neste 

momento está cumprido. Se, de facto, considerarmos que este tempo não é suficiente, 

fazem uma proposta de alteração do Regimento e nós discutimos. Por mim, tudo bem, 

agora não podemos é usar isso como motivo, invocar esse motivo como não termos tido 

tempo e porque não tivemos tempo votamos contra. Isso não é nada. Não podemos 

pressupor, se não lemos, que está mal. Está inscrito o Senhor Francisco Loureiro. Quer 

usar da palavra? Faça favor. 

 

O Senhor Deputado Francisco Loureiro: 

Eu fiquei um bocado surpreendido e francamente surpreendido por uma série 

de intervenções que ouvi aqui hoje. Começou pelo prazo. Eu concordo que o prazo deve 

ser aumentado e tenho, exatamente, a vossa opinião e acho que sim, que os 8 dias, 

parece-me que sim, parece-me que o prazo deve ser aumentado. 

Agora, o prazo foi usado como instrumento político para votarem contra. Estão 

a usar para votar contra também o instrumento político perfeitamente legal aprovado por 

V.ªs Ex.ªs. também, o que é estranhíssimo.  

Ponto 2, o Líder da bancada referiu a questão do investimento pelas Freguesias. 

Eu, em princípio concordo com ele. Deve haver uma preocupação mais equitativa 

possível por dar resposta a todas as Freguesias deste Concelho. 

Agora, nós estamos a tratar deste ano. Como o Senhor Presidente da Câmara 

disse, estamos há um ano e meio disto. Nada, nem ninguém, a não ser que não saiba, 

minimamente, do que está a fazer, pode ter como pressuposto, como parâmetro para 

elaborar, quer orçamentos, quer planos de investimento, uma distribuição equitativa não 

é possível.  
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Há investimentos mais urgentes do que outros. Há situações imperiosas e de 

urgente resolução e que, portanto, nos anos a seguir, irão ser, certamente, compensadas 

e aproveito para fazer aqui uma nota solicitando ao Executivo que nos próximos anos 

tenha, eu sei que tem, a preocupação de fazer uma distribuição de investimentos o mais 

equitativa possível pelas diversas Freguesias. 

Houve aqui outra coisa também que me estarreceu um bocado, a despesa só 

baixou 10%. Eu não sei se o Senhor Deputado do CDS-PP, se quis fazer aqui um ataque 

inteligente ao anterior Executivo porque baixar 10% na despesa é muito. Será que o 

Senhor Deputado tem tão má impressão da gestão anterior que acha que era possível 

baixar 20%, ou 30% na despesa? Reparem bem que foi usada a expressão, só baixou 

10%, queriam mais, era?  

Bom e agora vamos, muito francamente, eu não estou aqui preocupado 

minimamente com os aspetos político-partidários. Neste momento não estou. E não 

estou, porquê? Há áreas onde este Executivo pode ser passível de críticas, há. Há áreas 

onde podemos não concordar com este Executivo, certamente que existem. Agora e 

peço aos Senhores Deputados, peço ao Público, que pensem de uma forma desafetada, 

imparcial e honesta, os dados orçamentais deste Executivo não são bons, são 

absolutamente brilhantes. É que parece que os Senhores tiveram a falta de tacto político 

de querer exercer o legítimo Estatuto de Oposição atacando este Executivo, onde me 

parece que ele é inatacável porque o trabalho tem sido brilhante. 

Reparem, reparem nos dados. Reparem no que é que se está a pagar. Reparem 

na forma como se está a aliviar a situação financeira da Câmara. Lembro-vos que isto é 

fundamental para o bem do Concelho e todos nós aqui representamos a população do 

Concelho. Portanto, a defesa do interesse do Concelho deve ser a nossa sagrada 

preocupação e repito, desculpem, atacar este Executivo em termos de gestão financeira 

parece-me ser um péssimo serviço à população do Concelho. 

Obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

 

O Senhor Deputado José António: 

- Muito obrigado Senhor Presidente.  

Efetivamente, eu conheço também o Regimento e sei que não estava, de 

maneira nenhuma, a atacar a parte regimental. Mas lembro que a aprovação destas 

contas decorreu a 10 de abril. Ora, houve todo o tempo para que elas nos fossem 

enviadas porque no Regimento também diz, pelo menos, não diz que tem que ser com 

dois dias. 

Mas, com o devido respeito, recebi-as dentro do prazo, não reclamei sobre isso. 

Agora, atendendo à vida profissional de cada um de nós, porque há uns que trabalham, 

outros dizem que sim, e outros não, por outros motivos, ou mais alguns podem ter 

tempo para essas coisas, portanto, não trabalharem.  

Mas isso, não ponho isso aqui em questão, nem estou aqui para criticar a vida 

pessoal de cada um. Tenho, apenas, para justificar o que é justificável porque também 

acontece uma coisa no relatório de contas, portanto, que eu não foquei há bocadinho, 

mas que por exemplo, o aumento do prazo de pagamento aumentou de 32 para 36 dias. 
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Se há tanto redução, Senhor Deputado, porquê este aumento de prazo de 

pagamento? Inexplicável. O meu colega de bancada Hernâni já aqui apontou vários 

itens, pois ele teve tempo para ver isso e sabe daquilo que veio falar, vários itens, em 

que, realmente, se encontram as contas. 

O que é que isso me leva a fazer? Vou aprovar uma conta que eu não consigo 

ler no relatório? O que é que foi gasto aqui e além? Há qualquer coisa que não mexe 

bem. Portanto, sem desrespeito, com o maior respeito por todos os Serviços e também 

pelo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, eu penso que o relatório de contas tem 

que ser apresentado de forma explícita, compreensível, e que todos nós facilmente 

possamos ver as rubricas e encontrar as coisas que se querem.  

Portanto, esse foi o motivo principal. Não vamos cá agora estar a jogar que, ai 

vamos desculpar com o tempo, não, não há aqui desculpas. Quando falei nessa 

alteração, quando falei nesse timing não foi, de maneira nenhuma, para usar isso como 

argumento, longe de mim, mas sim para também chamar a atenção que é muito possível 

fazer-nos chegar todas as coisas atempadamente, principalmente quando são de 

importância fulcral e é nesse sentido que eu volto a falar sobre esse ponto, Senhor 

Presidente, não, de maneira nenhuma, pôr em causa que chegou tarde, ou que chegou 

fora de tempo. 

Agora, como deve compreender, portanto, isso levou-me também a falar sobre 

esse ponto precisamente porque se a reunião de aprovação foi a 10 de abril houve mais 

que tempo para nos poder ser enviada atempadamente todos os papéis, todas as contas. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado, não entendo, se não 

chegou fora de tempo chegou atempadamente, não há aqui duas interpretações, ou 

chegou atempadamente, ou chegou fora de prazo. Se chegou dentro do prazo chegou 

atempadamente. Acabamos aí com as confusões. 

Pronto. Então, passamos agora à Senhora Deputada Mafalda. Faça favor de 

usar da palavra.  

 

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

- Boa noite Senhores Deputados. 

Eu, quando o Eng,º José António começou a discursar tive necessidade de reler 

o ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos porque depois da intervenção e do voto contra 

fiquei com dúvidas se estávamos a votar o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, 

ou se estaríamos a votar os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do 

ano 2014. 

Recordo aqui que aquando da aprovação do Orçamento a bancada do PSD e do 

CDS-PP absteve-se na votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano que agora 

chumba na prestação de contas do relatório do ano 2014. 

O Orçamento é uma opção política. O 25 de abril é isto mesmo. É nós 

podermos exercer o direito de opinião e aquando do Orçamento, podemos discordar, ou 

não podemos discordar, como agora também tem todo o direito de votar 

favoravelmente, ou abster-se, ou votar contra. Mas estamos a votar contra a execução de 
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contas, portanto, de um conjunto de operações matemáticas que batem absolutamente 

certo, são explícitas nos itens e são absolutamente claras. 

Estamos a votar contra, ou estarão a votar contra  uma folha de excel onde são 

introduzidos os dados e estão absolutamente corretos e transparentes e como uma 

execução orçamental superior a 50%, portanto, um valor senão positivo, claramente 

positivo. Era esta a minha opinião que eu queria manifestar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Deputada. De momento, estava inscrito o Senhor 

Deputado Sousa. Mas vem informar que a mãe tem que ir para Viseu, está doente. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Eu vou ter que sair, aliás, já estava à espera a qualquer momento que tivesse 

que sair, mas só para dizer duas, ou três coisas breves.  

Realmente é extraordinário, eu acho que vivo num mundo diferente. Como é 

que é possível fazer estas declarações dos motivos porque se vota contra? Um porque 

chegaram atrasadas coisas, outro porque não teve tempo de ler, outro porque não foi 

feita obra na Freguesia. Não é isso que estamos a, não é o programa que estamos a fazer 

para o próximo ano, o Orçamento. Foi aquilo que estava previsto no Orçamento anterior 

e que foi feito, tanto que o Orçamento foi a noventa e tal por cento. Como é que é 

possível? Com argumentos que não têm lógica nenhuma como, por exemplo, estar aqui 

a querer misturar provisões a somar com amortizações, não tem nada a ver. 

Depois meter as receitas de não sei de quê porque até estava mal porque 

receberam mais dinheiro do que deviam ter recebido. Isto é uma coisa que é 

completamente. 

Desculpem lá, tenho mesmo que me ir embora. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Deputado Rui Costa, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Estimada Mesa, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Estimado Público. 

Eu, neste ponto, queria então falar um bocadinho de política e estratégia que 

advém do resultado de umas previsões feitas no início do ano e o resultado foi o 

relatório de gestão de 2014. 

Não considero que as pessoas que aqui vêm, vêm fazer um ataque, isto não é 

um ataque, isto é uma discussão e tem que ser uma discussão política de decisões 

políticas que o Executivo toma e que a Oposição toma algumas contra, outras a favor. 

Agora, ataques não considero aqui ser atacado por ninguém nem quero atacar 

ninguém. Isso é a primeira coisa que devemos estar aqui a discutir.  
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Vamos discutir contas. As contas não é mais do que, como alguém pensava, a 

abstenção no que se quer fazer é dar liberdade a quem gere o Município de o fazer de 

livre vontade. Outra coisa é chegarmos aqui hoje e dizermos se executou bem, ou se 

executou mal e isso é a avaliação do que se fez.  

Executou-se a 90%? Muito bem. Outros anos tem-se executado a 70%. Agora, 

o que me estranha é a bancada que suporta esta Câmara vir perguntar ao Presidente da 

Câmara para enaltecer o que fez em Ação Social, zero. Depois responde-se com a 

Universidade Sénior. Não percebo muito bem. Fala-se nas escolas, 13.000,00 euros, 

fala-se na proteção civil com 15.000,00 euros. Isso, ao fim e ao cabo, é o que fez este 

Executivo, muito bem, poupou.  

O Senhor Presidente da Câmara está de parabéns porque poupou 2.000.000,00 

euros. Mas o que é que fez ao Povo desta terra? Privou-o? Se calhar, privou porque as 

escolas com 13.000,00 euros não sei onde é vamos ter. Mas isso é para ser avaliado 

depois ao fim de 4 anos de mandato, etc., etc.  

Portanto, eu acho que a bancada que suporta este Executivo colocou-lhe uma 

ratoeira porque depois falou-lhe também para falar na Ação Social. Remetia para a 

Senhora Vereadora Dr.ª Sofia. Nada. Porquê? Porque, realmente, os pontos que foca 

não foram pontos que este Executivo exerceu o seu mandato da melhor forma. 

Depois temos o prazo de pagamento de dívidas de fornecedores, realmente em 

2013 era de 34 dias, agora passou para 36, ou seja, estamos a aforrar dinheiro para 

chegar aqui e fazer um brilharete, somos poupados, pronto. Então depois desta 

poupança toda eu gostava que o Senhor Presidente da Câmara me explicasse uma coisa, 

que isso é que é estratégia política. Ao fim destes anos a intenção é baixar o IMI. Nesta 

casa houve-se muito, vamos baixar o IMI. Então, politicamente, eu gostava que dissesse 

a esta Assembleia, depois desta poupança toda, quando é que pretende baixar o IMI.  

Baixou a despesa e então agora vamos querer saber a estratégia política deste 

Executivo o que é que as pessoas podem esperar. É realmente o que temos que 

perguntar a este Executivo. E fico por aqui, Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Deputado inscrito, pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se quer dar mais algum 

esclarecimento? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia. 

Eu, já vi que é invocado muito a questão de não perceber muito de contas, da 

bancada, pelo menos dois Membros do PSD-CDS invocaram que não percebem muito 

de contas. Repararam no que é caricato do relatório, algumas coisas até escritas lá 

contra nós próprios, contra a própria gestão, a questão da área social, que não foi feito 

nada, da proteção civil também que não foi feito nada. 

Eu podia dizer que muitas das coisas que não fiz foi porque ando a pagar as 

coisas que foram feitas antes, ou a dívida que foi contraída antes, 1.200.000,00 euros. 

Mas eu não privei, não estou a privar o Povo do Concelho de obras, eu acho que a 

grande obra de responsabilidade que este Executivo pode fazer é desonerar a carga 

fiscal máxima que temos sobre os Munícipes e isso acho que é uma grande obra e, 
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portanto, se puder ser feita o mais rapidamente possível deve ser feita e pelo menos 

mesmo que se mantenha a taxa máxima nós temos a liberdade de o fazer, que é outra 

grande obra, que é restaurarmos a nossa dignidade como Concelho livre com autonomia 

administrativa e financeira. 

Têm aí um relatório de acompanhamento de um Plano de Ajustamento 

Financeiro aprovado por vocês há dois anos atrás, parece que se estão a esquecer disso. 

Eu estou a cumprir um Plano de Ajustamento Financeiro que vocês aprovaram, a que 

sujeitaram o Município, todos vocês. E no relatório está lá dito que não há um aponte 

contra o Plano de Ajustamento Financeiro a que vocês obrigaram a Câmara no futuro. 

Leiam lá uma linha sobre o Plano, critiquem lá uma linha do Plano de Ajustamento 

Financeiro que lá está. É só elogios. Mesmo na reunião de Câmara alguns dos Senhores 

Vereadores do PSD elogiam a execução financeira do Plano de Ajustamento Financeiro. 

Mas eu, como estamos a discutir coisas sérias, eu reconheço e hoje tenho, acho 

que todos temos e o Povo do Concelho tem autoridade moral para respeitar a vossa 

liberdade e dizer que é tão errado vocês hoje votarem contra as contas como foi errado 

terem votado a favor delas nos anos em que o PSD-CDS foi poder e terem permitido 

tudo. 

Eu peço a permissão ao Senhor Presidente da Assembleia, só dois, ou três 

minutos, não quero maçar mais, nem falar mais em contas no futuro porque a partir de 

agora quem tem que prestar contas sou eu e o Executivo Camarário e prestar-lhas-emos 

ao fim de 4 anos, não é ao fim de ano e meio. Tenham calma porque há um período para 

aprender, para fazer levantamento de necessidades, para projetar e para executar. Não é 

ao fim de ano e meio, nem é no ano de 2014. 

O que estamos a analisar é a execução deste Executivo de novembro e 

dezembro de 2013 e 12 meses de 2014, tenham calma e espero chegar a 2017, além das 

questões das contas, eu posso dizer-vos que nenhum de nós nesta sala pode deixar de ter 

orgulho na criação de cerca de 800 postos de trabalho durante estes 18 meses, da 

instalação dos Aquinos, do apoio á Borgstena, do investimento da LusoFinsa, da 

compra de terrenos para indústria e todos os dias, quase todas as semanas caiem 

projetos novos no Município, da criação da Unidade Empreende que também não veem 

ai refletido nas contas, do protocolo com a Associação Industrial da Região de Viseu 

para dar apoio a quem quer empreender no Município de Nelas. 

Portanto, também ao fim de ano e meio terem um Executivo que começou a 

olhar de frente para as ETARs, que lançou um concurso para a construção de duas 

ETARs de 2.000.000,00 euros e que agora vai reforçar para uma ETAR, a grande ETAR 

urbana de quase 4.000.000,00 euros, tenham calma.  

Portanto, eu peço autorização ao Senhor Presidente da Assembleia para sermos 

sérios na discussão política e vermos quais são os valores estratégicos. Eu assumi um 

compromisso com a minha cara, eu, pessoalmente, e estou a seguir os compromissos 

que assumi e já em várias vezes, em reunião de Câmara, quando me criticam os 

compromissos e as estratégias eu peço também quais eram os compromissos e as 

estratégias do PSD e do CDS para este mandato, que era obras de proximidade. 

Também não vi lá estratégia nenhuma. Era cumprir o Plano de Ajustamento Financeiro. 

Mas eu tenho uma estratégia, quatro grandes valores que eu escuso de 

reafirmar, reequilibrar as contas com vista a recuperarmos a nossa dignidade de 

autonomia administrativa e financeira, criação de emprego, todo o apoio, compra de 
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terrenos, apoio aos industriais. Criámos agora um regulamento de apoio ao investimento 

e criação de emprego, apoio aos industriais, cobertura a 100% do tratamento de 

efluentes no Concelho de Nelas durante 4 anos e vamos conseguir fazer isso, temos já 

as condições financeiras para fazer isso, estamos á espera do PO SEUR em junho, ou 

julho, para candidatar todas as ETAR,s do Concelho, todas, das Fontanheiras à Lapa do 

Lobo, de Vila Ruiva à Póvoa dos Luzianes, na Felgueira está a funcionar. 

Estamos a olhar para o ambiente porque não pode o Dr. Cunha Torres estar a 

criar uma quinta ecológica e depois não gastarmos um tostão nas ETARs, nem 

tratarmos o ambiente e apoio social, estamos a criar as condições para que haja o devido 

apoio social. Houve um regulamento de apoio a famílias carenciadas em matéria de 

apoio nas tarifas da água e de apoio á habitação que são regulamentos e normas que 

estão em regulamentos aprovados pela Câmara anterior em 2010, quer no apoio às obras 

na habitação, quer nas tarifas da água, que estão lá previstas no regulamento, sabem 

quantas pessoas, no período crítico de dificuldades económicas foram apoiadas de 2010 

a 2013? Zero. Os regulamentos não funcionaram, ninguém foi apoiado nas tarifas da 

água, nem nenhuma obra foi feita na habitação, pelo menos ao abrigo do regulamento. 

Portanto, nós estamos a alterar os regulamentos, a ajustar os regulamentos, a 

diminuir exigências dos critérios para podermos apoiar as pessoas. Mas o maior apoio e 

quer dizer, eu costumo dizer que estou disponível e disposto para sair da Câmara todos 

os dias. No meu escritório está lá a cadeira e os livros atrás de mim e a saudade do 

exercício da minha profissão.  

Eu, se saísse hoje da Câmara já saía com um grande orgulho, do Concelho de 

Nelas ter retomado o caminho do crescimento económico e da criação de emprego, de 

ser atrativo, de ser invejado em termos regionais na criação de emprego e de 

começarmos a atacar o problema das ETARs de frente e não fazer demagogia. 

Está um concurso para ser, está a sair a obra, 1.000.000,00 euros em Canas de 

Senhorim para ser adjudicada, ao fim de ano e meio eu já podia sair da Câmara bem 

orgulhoso e prometo que em matéria de contas depois vamos começar a falar em obras, 

porque eu hei-de me virar para as obras de proximidade, criar condições para isso, 

primeiro, financeiras. 

Eu relembro que nunca é demais relembrar que, quando eu cheguei à Câmara 

no dia 28 de outubro tinha de fundos disponíveis 160,00 euros, fundos disponíveis! 

 É verdade que havia um milhão de euros no banco comprometido à 

amortização de médio e longo prazo do empréstimo, 250.000,00 euros e compromissos 

assumidos até ao fim do ano, tinha 160,00 euros, foi o que a Contabilidade me deu. 

Portanto, vamos lá ter calma e ser sérios na discussão.  

Eu pedia ao Senhor Presidente se me permitia, eu depois distribuo este 

apontamento pelos Senhores Deputados, para que nunca mais se falem nas contas e para 

sermos sérios.  

Portanto, isso é um resumo das contas que eu vou tentar fazer. Não é para 

comparar o ano de 2012, nem 2013, nada, é um horizonte de 10 anos, 10, de 2004 para 

2014 em termos de contas, vejam a evolução do endividamento, do total da dívida da 

Câmara, a evolução que teve de 2004, 2005, até ao final de 2013, até 31/10/2013 

quando tomámos posse, vejam a evolução da dívida da Câmara, para que não haja 

dúvidas, já vamos lá, já lá vou, eu já mostro os investimentos, já falo na Casa dos Senas, 

nos Bombeiros, no Centro Escolar, já falo nisso. 
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Mas para que não haja dúvidas, isto é uma montanha, eu estive à procura de 

um boneco para pôr ali e não encontrei, que é no tempo do Senhor Dr. José Correia, em 

2004, total do passivo, da dívida da Câmara, 3.200.000,00 euros, 2005, 5.000.000,00 

euros. Vejam a dívida, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, onde nós chegámos com o total 

da dívida. Isto são números da Câmara, das contas. Qualquer um dos Senhores 

Vereadores, incluindo o Dr. Manuel Marques, tem estes papéis em casa, está na 

prestação de contas. 

Portanto, eu compreendo que votem contra porque estavam habituados a ver 

isto subir. Isto agora começou a baixar, estes números foi a Contabilidade que mos deu. 

Se quiserem façam um requerimento, ou peçam a quem tem as contas, vocês têm as 

contas, as prestações de contas estas têm nas lá em casa, vão lá conferir estes dados para 

ver se não são verdadeiros. 

Portanto, para que não haja dúvidas, nenhumas. Quando tomámos posse o total 

da dívida da Câmara era 16.115.000,00 euros, onde está incluída uma provisão de 

770.000,00 euros, á volta disso, de despesas irregulares que estão a ser apreciadas pela 

Inspeção Geral de Finanças, que já começaram o relatório, mas há tanto pedido de 

inspeção noutras Câmaras que nós insistimos mas eles não há meio de desbloquearem 

esta situação. 

Portanto, houve uma redução logo em 2013 para 14.000.000.00 euros e no final 

de 2014, como vêm, houve uma redução para 13.300.000.00 euros, que é o total da 

dívida, sendo que a dívida aqui podia ser menor, mas estão aqui 500.000,00 euros de 

uma dívida de curto/médio prazo que é do FAM, Fundo de Apoio Municipal, em que 

temos que lançar os 500.000,00 euros em dívida e para pagar durante 7 anos, mas já está 

ali a dívida lançada porque senão já seria inferior a 13.000.000,00 euros. 

Vejam a evolução da dívida de médio e longo prazo e da dívida de curto prazo, 

de 2004 para 2014, estamos com uma dívida, vejam lá durante todo este período a 

evolução da dívida de curto prazo, temos, inclusive, em 2009, houve eleições em 2005, 

em 2009, a dívida de curto prazo da Câmara excedeu a dívida de médio e longo prazo. 

Tivemos uma dívida de curto prazo em 2009 de quase 6.000.000,00 euros. A Câmara 

devia aos fornecedores 6.000.000.00 euros em 2009, 6.000.000,00 euros, dívidas 

vencidas, coisas consumidas pela Câmara, que depois transformaram em 2010 no 

empréstimo de 7.500.000,00 euros, passou para médio e longo prazo. 

E vejam qual é a situação financeira da Câmara em 2014, que é uma dívida de 

curto prazo das mais baixas, senão a mais baixa dívida de curto prazo deste período de 

10 anos. 

Quero dizer-vos que há uma divergência, que eu só posso dizer isto porque o 

relatório ainda não é definitivo, fruto daquela montanha de dívida que foi ali 

evidenciado, houve uma inspeção da Inspeção Geral de Finanças ao período de 2010 a 

2013, cujo relatório a Câmara já se pronunciou, as pessoas também já se pronunciaram 

sobre ele, mas ainda não tenho o relatório definitivo e a Inspeção Geral de Finanças 

corrige o prazo médio de pagamentos para aqueles prazos que ali estão.  

Vejam bem que em 2012, em termos médios, a Inspeção Geral de Finanças diz 

que a Câmara estava a pagar a 219 dias em termos médios, médios, havia pessoas que 

demoravam dois anos para receber. Quem é que não conhece pessoas que estiveram 

dois anos para receber da Câmara? Eu conheço. Mais. E recebiam a dois anos e estavam 
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um ano á espera para faturar. Eu também conheço lá muitas situações que me disseram. 

Isto é em termos médios, porque havia muita gente que esteve dois anos para receber. 

Portanto, estamos, em termos, até se vê isso no final do ano de 2014, da dívida 

de curto prazo com um prazo médio de pagamento já inferior a 40 dias, inferior a 40 

dias é um prazo excelente. Hoje não há ninguém que não queira vender à Câmara 

Municipal de Nelas. 

Podem dizer assim, mas a Câmara anterior, esta Câmara dispõe de mais 

receitas do que dispunha a Câmara anterior, receitas próprias, quer dos impostos 

próprios, do IMI, o IMT, a derrama, quer de receitas de taxas e etc. Mas como estão a 

ver a divergência relativamente ás receitas próprias do Município temos 4.400.000,00 

euros, mas são mais 400.000,00 euros por exemplo que em 2011. Portanto, 400.000,00 

euros, estamos aqui a falar, podíamos estar a falar de divergências muito grandes 

relativamente aos 8 anos anteriores, mas em termos de receitas próprias, apesar de um 

aumento grande, substancial, para o dobro, do IMI, em matéria de receitas próprias, em 

2013 foram 4.162.000,00 euros e em 2014, 4.471.000,00 euros. 

Portanto, não venham dizer que é um brutal aumento do IMI, que consegue 

aligeirar as contas da Câmara e que, portanto, não, em todos os anos anteriores houve 

aqui até em 2007, em matéria de receitas próprias, que quase se equivale à receita 

própria de 2014. 

Mas podem dizer assim, não, aliás, quer no empréstimo de 2010, quer no 

empréstimo do reequilíbrio financeiro de 2012/2013, a argumentação que lá está é dito 

que reduziram as transferências do Orçamento de Estado. É mentira, a Câmara de Nelas, 

de transferências do FEF, o valor mais baixo é precisamente em 2014, não tem 

justificação. O FEF em 2009 e 2010 foi o mais alto da Câmara. Não há nenhuma 

justificação para dizerem que a culpa foi do FEF e do Governo que não transferiu 

verbas. São verbas transferidas do Fundo de Equilíbrio Financeiro para o Município de 

Nelas e como estão a ver, em 2014 é um valor que vai subir, já nos disseram que em 

2015 200.000,00 euros, mas veio logo a carta a dizer que este aumento do FEF é para 

amortização do empréstimo de médio e longo prazo. 

Portanto, tivemos um exponencial de endividamento da Câmara, contratação 

de empréstimos, 7.000.000,00 euros, depois mais 4.000.000,00 euros e as receitas 

próprias, o Estado a transferir cada vez mais dinheiro. Não tem justificação. Isto não 

tem qualquer justificação como estão aqui a ver. 

Portanto, em 2004, os empréstimos contraídos pela Câmara. A Câmara anterior 

gastou sempre à tripa forra, mais do que o que tinha e depois contraiu empréstimos. 

Estão ali evidenciados, clarinho. Os empréstimos foram contraídos todos os anos. Ali 

estão, em 2009, 3.000.000.00 euros, em 2010, 7.700.000,00 euros e passado dois anos, 

em 2013, o empréstimo de 2.000.000,00 euros da Caixa Geral de Depósitos e o 

empréstimo do PAEL. Isto, apesar de naqueles anos as receitas das transferências do 

FEF terem sido as mais altas da história.  

Portanto, estamos aqui a ver os empréstimos. Mais, em 2004 e aquele de 2005 

eram para realização de obra. Todos os outros foram para pagamentos a fornecedores. 

Nenhum dos empréstimos contraídos de 2006 em diante está locado á realização de 

qualquer obra. Está sempre para pagamento a fornecedores, dívida a fornecedores, que 

estavam, claro, os prazos médios de pagamento, eu nem fui lá para trás buscar os prazos 

médios de pagamento, mas como imaginam é fácil de explicar, um endividamento de 
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curto prazo de 6.000.000.00 euros em 2009 e 2010 é uma coisa absolutamente 

extraordinária, a Câmara devesse 6.000.000,00 euros de curto prazo vencidos. 

Também se explica aquela montanha, aquela dívida toda pelas despesas com 

Pessoal. É evidente que, então, 182 funcionários do Quadro em 2004, em 2010 atingiu o 

pico de 333 e que, portanto, depois começou a baixar fruto do processo de ajustamento 

financeiro, que obrigava à redução das despesas com Pessoal, que nós continuamos e, 

portanto, de 2013 para 2014 reformaram-se uma série de funcionários, que não foram 

substituídos e, portanto, estamos a atingir o nível do Quadro do Pessoal que havia em 

2004. 

Mas, estão a ver, sempre a subir. Os 8 anos do governo das contas que vocês 

votaram a favor foi isto, tudo no máximo, a gastar o que não tinham, a contrair 

empréstimos, a sério, do ponto de vista da responsabilidade política, com todo o 

respeito e amanhã comemora-se Abril, mas também, quer dizer, tem que haver direito e 

responsabilidade. 

Portanto, vocês são responsáveis por isto. É isto que a responsabilidade e o 

voto e a liberdade implicam, alguma autoridade moral para votarem contra e tudo isto 

foi aprovado por vós, os Quadros de Pessoal, os Mapas, o endividamento de médio e 

longo prazo, a contratação dos empréstimos, o saneamento financeiro, o reequilíbrio 

financeiro, tudo, sem discutirem nada, sem questionarem! 

Percebo que, se calhar, invocavam também na altura que não percebiam nada 

de contas, como estão a invocar hoje, também se invocava isso na Câmara, que eu não 

percebo nada de contas, mas votaram a favor e por isso chegou ao ponto em que 

estamos. 

As despesas correntes, ou seja, as despesas correntes de funcionamento da 

Câmara, de Pessoal, compras de bens e serviços, que estavam em 2004 em 5.800.000,00 

euros, atingiram o pico de quase o dobro, 9.700.000,00 euros em 2011, ali, passaram 

num período de 5 anos, aprovadas por vós, despesas correntes, de 5,8 milhões de euros 

para 9,7 milhões de euros, correntes, salários, despesas de funcionamento, que não ficou 

para despesas de capital, para investimentos no Concelho, não ficou, está aqui 

espelhado, com o devido respeito, são contas, 5.000.000,00 euros, 7.000.000,00 euros, 

9.000.000,00 euros, depois baixou. Em 2013 voltou a subir para 9.000.000,00 euros, 

ano eleitoral voltou a subir para 9.330.000,00 euros e como estão aqui a ver, nós 

baixámos as despesas correntes de 9.330.000,00 euros para 6.992.000,00 euros. 

Como estão a ver aqui também evidenciada pelo n.º de trabalhadores, as 

despesas com Pessoal sempre a subir, atingiram 4,6 milhões de euros, 4,6 milhões de 

euros, isto 4,6 milhões de euros num orçamento de 10.000.000,00 euros é quase 50% da 

Câmara com despesas de Pessoal. Em 2010, 4,6 milhões de euros em despesas com 

Pessoal. Evidentemente vieram a baixar a gestão ao nível de quase 2004 que são 

3.000.000,00 euros de despesas com Pessoal. 

As Aquisições de Bens e Serviços evidenciam também aquilo que já se retirava 

das despesas correntes. Portanto, em 2005 não chegava a 2.000.000,00 euros. Em 2010 

chegou a 3,7 milhões de euros de compras de bens e serviços correntes, correntes, não 

de capital, não de investimento, que baixaram e estamos ao nível, em 2014, como estão 

aqui a ver, baixaram de 3.168.000,00 euros para 2.442.000,00 euros. 

Mas vamos dizer assim, foram realizadas muitas obras, o Senhor, e com 

propriedade, que fica-lhe bem, evidenciar, quer as obras de proximidade, quer as obras, 
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grandes obras dos 8 anos e, de facto, aqui estão, e algumas podem-se constatar, o 

quartel dos Bombeiros de Nelas, o quartel dos Bombeiros de Canas de Senhorim, 

Recuperação da Casa dos Senas, Centro de Dia de Vilar Seco, a Associação do Rossio, 

Centro Educativo, o Estádio de Santar, a cobertura, o Estádio de Vale de Madeiros, a 

aquisição dos terrenos em zona industrial, a aquisição de um prédio em Vila Ruiva, as 

rotundas em Canas de Senhorim, a rotunda na Escola de Moreira, a rotunda de Casal 

Sancho, o reservatório da Quinta da Cerca, a Variante à Estrada n.º 234, a ligação da 

Rotunda das Eiras, a Feira em Canas de Senhorim, que custou quase 500.000,00 euros, 

o Largo da Feira em Canas de Senhorim e infraestruturas no Concelho. 

Admito que faltem aqui outras obras. Mas eu queria dizer-vos que isto dá um 

total de investimento de 10.000.000,00 euros, números redondos, até podia pôr ali 

15.000.000,00 euros. Estas são as obras mais emblemáticas dos últimos 10 anos. 

Foram subsidiadas, co-financiadas em 3,6 milhões de euros, o Centro 

Educativo, este valor, o reservatório da Quinta da Cerca, este valor, a Variante, este 

valor, a rotunda das Eiras, este valor.  

Portanto, da parte do Município houve este valor, 6.000.000,00 euros. Eu posso 

dizer-vos que na ETAR de Canas de Senhorim e na ETAR urbana de Nelas já vamos 

atingir este valor ao fim de ano e meio de investimento, ao fim de ano e meio de 

mandato, não é ao fim de 8 anos. 

Mas agora mais extraordinário é se nós virmos estas obras emblemáticas 

comparadas com a receita que a Câmara teve nos últimos 8 anos, que é esta, a Câmara 

dispôs nos 8 anos de mandato 2006-2013, de 86.000.000,00 euros para gastar, 

86.000.000.00 euros e gastou 9.000.000.00 euros, 86.000.000,00 euros, e gastou 

9.000.000.00 euros em obras. 

Isto é o que justifica, meus caros amigos e não vos maço mais, nunca mais com 

contas, porque, de facto, compreendo o vosso voto contra porque com o vosso voto a 

favor foram responsáveis por isto, que obriga as pessoas e as famílias a ter as taxas 

máximas, Hernâni, não é só a taxa máxima de IMI. 

O Plano de Ajustamento Financeiro que o Hernâni votou aqui na Assembleia 

Municipal implicava lá impostos e taxas máximas. E digo-vos mais uma coisa, ó 

Hernâni, eu vou-lhe dizer mais uma coisa, eu, hoje, quando estive a fazer este 

levantamento, são as obras mais emblemáticas, eu admito que possa ter sido o dobro 

daquele valor, o triplo, admito, em 86.000.000,00 euros, Hernâni, 86.000.000,00 euros 

em 8 anos, 86.000.000,00 euros. 

Portanto, eu considero que, fruto do excesso de despesa corrente que a Câmara 

teve durante esse período, que gastou mais do que o que teve, tem que haver algum 

ajustamento financeiro agora para permitir que a Câmara retome o caminho. Não se 

esqueçam que há um Quadro Comunitário que está a arrancar e que temos que ter 

fundos próprios para o acompanhar.  

Portanto, eu não compreendo, do ponto de vista da responsabilidade política e 

do respeito democrático que podia ter a quem permitiu que as coisas chegassem a este 

estado, quando elas começam a melhorar votam contra, não compreendo, a sério. 

Portanto, eu não vos maço mais com contas. Eu vou-vos enviar para o vosso e-

mail estes diapositivos, para que em todas as Assembleias, quando quiserem falar de 

contas, da redução da dívida, de estratégia para o futuro, Rui Costa, de estratégia para o 

futuro e de condições para o fazer, não se esquecerem da herança que deixaram a esta 
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Câmara porque, senão, eu vou dizer ao Rui Costa, eu vou-lhe dizer outra coisa, há aqui 

um pico, há ali um pico assim. Sabe o que é que era este pico?  

É o pico de setembro, outubro de 2013. Sabe o que é que este pico aqui? É que 

se vocês tivessem ganho as eleições, apesar do Plano de Reestruturação Financeira que 

aqui estava, já estavam outra vez a subir o endividamento. Olhe ali. E, hoje, não sei 

onde é que nós estaríamos, já não cabíamos aqui na sala naquele quadro porque nos 

meses que antecederam as últimas eleições, além de 800.000,00 euros de despesas que 

estão a ser questionadas na Inspeção Geral de Finanças, voltaram a aumentar o 

endividamento no ano das eleições. 

Portanto, agora estas é que são as contas, estas é que são as verdadeiras contas 

do Município de Nelas, estes é que é o passivo, esta é que é a herança das pessoas que 

hoje dizem e compreendo, que dizem e invocam isto aqui repetidamente. Se não 

percebem nada de contas não digam que têm autoridade moral para se terem votado a 

favor a situação a que o Município chegou. 

Portanto, estou muito orgulhoso, eu, o Senhor Dr. Alexandre, a Senhora Dr.ª 

Sofia, todos os Funcionários da Câmara, estou muito orgulhoso do trabalho que está a 

ser feito. É um trabalho com responsabilidade, que garante o futuro, que garante 

acompanhar o próximo Quadro Comunitário, resolver aquelas quatro grandes 

prioridades que vos falei e não quero mudar o mundo todo. 

Se acontecer 50%, 60% daquilo que vos falei, em 4 anos, comparado com esta 

herança que se reflete naquilo que os Senhores Presidentes da Junta pedem porque, 

hoje, realizar, acabar os passeios em Carvalhal Redondo ao Senhor Presidente da Junta 

de Carvalhal Redondo, eu estou sempre hesitante porque tenho que amortizar a dívida 

para baixar o IMI. Senão eu ia logo a correr fazer-lhe os passeios e as necessidades do 

Senhor Mendes.  

Portanto, eu agradeço ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a 

oportunidade que me deu de esclarecer os últimos 10 anos da evolução financeira da 

Câmara e, portanto, mais uma vez digo e orgulho-me disso, para bem dos Munícipes, 

não só como Presidente de Câmara, como Munícipe, habitante do Concelho de Nelas, 

ainda bem que vocês perderam as eleições.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Ora, pergunto, se mais alguém deseja usar 

da palavra? Senhor Deputado Rui Costa, faça favor. Agradecia é que fosse breve, agora, 

dois, três minutos no máximo. Está bem? 

 

O Senhor Deputado Rui Costa: 

- Senhor Presidente da Câmara, queria-lhe fazer um reparo.  

Com o devido respeito, acho que não deve generalizar o tema de não percebem 

nada das contas. Isso em primeiro lugar. Agradeço que respeite as pessoas que aqui 

estão dentro.       

Depois, gostei da sua apresentação, comentando o seguinte, eu tive uma 

cadeira na Universidade que se chamava Tribologia, assim um nome esquisito, mas 

ensinava-nos a trabalhar os gráficos, a apresentá-los, a truncá-los, como fez aqui. Não 

truncou o gráfico das transferências do FEF, ou seja, truncou o gráfico das 

transferências do FEF para evidenciar determinadas coisas. Eu também o sei fazer. 
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Mas, muito bem, apresentou aqui uma coisa que também gostei. Apresentou 

aqui que durante os mandatos anteriores porque, ao fim e ao cabo, isto já vem, eu já 

ando aqui, há três meses atrás disse que o estado de graça já estava a passar e que não 

deveríamos estar a bater no ceguinho anterior e então vamos buscar 10 anos. 

Pronto, vamos então discutir 10 anos, Senhor Presidente, vamos discutir e 

apresentou aqui muito bem que nos dois mandatos da Senhora Dr.ª Isaura houve 

15.000.000,00 euros de investimento e que em subsídios vieram, tinha ali 3.900.000,00 

euros, mas, pronto, vou dizer 5.000.000,00 euros. 

Vamos fazer, eu sem gráficos e sem apresentações, vamos fazer isto muito 

bem, 15.000.000,00 euros de investimento em grandes obras, como Escolas, como 

Bombeiros, 15.000.000,00 euros, muito fácil, 5.000.000.00 euros de subsídios, ou seja, 

10.000.000,00 euros e é óbvio que em 2005 havia 5.000.000,00 euros de dívida com os 

10.000.000,00 euros dava 15.000.000,00 euros e aí estão eles, 16.000.000,00 euros. 

Senhor Presidente, façamos esta analogia também. Está bem? É que aqui o 

Senhor Presidente também quer ofender a inteligência das pessoas referenciando que 

não percebem nada de contas. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Ó Rui, acabas de o provar. 

 

O Senhor Deputado Rui Costa: 

- Eu vou regozijar-me com a apresentação que fez e que realmente realçou o 

trabalho que a Câmara anterior fez. Vamos aqui, eu fiz-lhe uma pergunta sobre qualquer 

a estratégia, quais eram os investimentos que queria fazer, então, para baixar o IMI e 

apresenta aqui gráficos, Tribologia autêntica. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto? Ora, se mais ninguém quer usar da palavra neste ponto, eu vou pôr o ponto à 

votação, ponto 2.2 - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas e 

relatório de gestão do ano de 2014 e pergunto, quem vota contra? 10 votos contra. 

Quem se abstém? 5 abstenções. Ora, estamos 26. Então, são 11 votos a favor. 

Não estão o Manuel Fonseca e o António Sousa, que saiu agora.  

 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Apreciação e votação, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artº. 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas e 

relatório de gestão do ano de 2014, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 11 

votos a favor, 10 votos contra e 5 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ora, passamos, então ao ponto 2.3 - Apreciação do 5.º Relatório de 

acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro. 



.  

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 30 

Pergunto, se alguém quer usar da palavra neste ponto? É só para apreciar. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto? Toda a gente ficou esclarecida?  

Então, se ninguém quer usar da palavra neste ponto, considero apreciado e 

passamos ao ponto 2.4 – Autorização das obras e respetivas despesas da ETAR de 

Canas de Senhorim, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 43/2012, 

de 28 de agosto. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente, quer usar da 

palavra neste ponto? Senhor Presidente, faça favor.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só dizer que, de facto, esta autorização justifica-se porque o Plano de 

Ajustamento Financeiro, que está em vigor e que vem da Câmara anterior, não nos 

permitia gastar este volume de investimento em obra e portanto, nestas obras, a ETAR 

de Canas de Senhorim não era uma obra que estava elencada nas obras a executar no 

Plano de Ajustamento Financeiros dos 20 anos que lá estavam previstos.  

Portanto, como foi introduzida esta obra temos que pedir à Direção Geral das 

Autarquias Locais autorização para a fazermos, não temos a liberdade de a podermos 

fazer.  

Eu queria também dizer e os Senhores Presidentes da Junta sabem, todos, o 

esforço e aquilo que foi sendo feito e que vai ser feito naturalmente a obras a que 

aspiram as populações das Freguesias. Eu posso dizer que, além desta ETAR de Canas 

de Senhorim, que vai ter que ser executada fisicamente e financeiramente até ao final do 

ano de 2015, num investimento próximo de 1.000.000,00 euros, de uma só obra, eu não 

me recordo nos últimos anos, nem naqueles que eu vi ali, de uma obra de tamanho 

volume financeiro que é necessário fazer na Freguesia de Canas de Senhorim. 

Posso dizer também que na Freguesia de Canas de Senhorim está adjudicado já 

o alcatroamento, o cumprimento do plano da reabilitação da Raposeira e portanto vou 

começar obras como o alcatroamento do caminho da Rua da Estação à feira mensal, ao 

Largo da Feira de Canas de Senhorim e estão a ser, relativamente a outras Freguesias, 

como na Lapa do Lobo, no último fim-de-semana, recuperada a Escola, é uma grande 

obra, com muito pouco dinheiro, houve um investimento de cerca de 30.000,00 euros. 

Considero que são grandes obras, grandes projetos, como esse da recuperação, 

em parceria com a Fundação Lapa do Lobo, do edifício da Escola Primária para uma 

Escola de Artes onde a esta hora estarão a ensaiar, mais ou menos 40 miúdos, de todos 

os Concelhos, com um grande Encenador de nome nacional e acho que é uma grande 

obra de proximidade, da Lapa do Lobo. Como está a ser procurado e o Senhor 

Presidente da Junta de Senhorim sabe, eu tenho falado com ele, não obstante por vezes 

haver alguma desintonia, ou menor conformidade relativamente a Senhorim, ele sabe 

que eu continuo a procurar resolver problemas básicos da Freguesia, é a questão do 

cemitério, por exemplo, que é uma questão urgente, é a mais urgente da Freguesia de 

Senhorim. Portanto, estamos os dois, eu sei que ele, através da Junta e nós, através da 

Câmara, estamos a tentar resolver este problema.  

Portanto, os Senhores Presidentes de Junta sabem também que há um tempo 

para planear e há um tempo para concretizar e eu teria, só se fosse destituído de um 

bocadinho de juízo é que eu teria gosto em não ter obras de proximidade, em não fazer 

obras nas Freguesias, em não fazer obra. Portanto, isto não é como começa, nem como 
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vai no meio, no intervalo do jogo, é como acaba. Portanto, é como acaba e o mandato é 

por isso que é de 4 anos e, portanto, em todas as Freguesias hão-de ser acabadas as 

obras que não foram concluídas, como a Variante da Aguieira, que esteve 8 anos em 

terra batida e continua. Há-de ser concluída a Rua da Soma, em Santar. Há-de ser 

alcatroado aquilo que foi começado. Há-de ser feito em 4 anos com o Orçamento 

regular que nós temos e com a potenciação que vamos conseguir em fundos 

comunitários.  

É por isso que estamos um bocadinho á espera do Quadro Comunitário para 

multiplicar os fundos que nós temos disponíveis. Mas que ninguém se iluda. Eu não sou 

estúpido e eu seu que cada Munícipe é igual na Lapa do Lobo, em Nelas, ou em Vila 

Ruiva, são todos iguais, todos iguais. Portanto, eu também sei o que é que são obras de 

proximidade e também o que é que são obras estruturantes e também espero, como 

estão a ver, fazer obras, permitindo com isso, que é o que eu quero fazer durante 4 anos.  

Há uma estratégia. O Rui Costa, não está cá para ouvir, mas há uma estratégia 

definida e a estratégia é, fazer obras estruturantes, recorrer a todos os fundos 

comunitários que é possível. Para isso temos que ter fundos próprios e reduzir a dívida 

da Câmara a um nível de endividamento abaixo do máximo para permitir mexer nos 

impostos e taxas municipais. 

Essa é a estratégia e eu estou convencido pelo andamento da carruagem que 

isto vai ser conseguido. Dir-me-ão, vamos falar de política e isto só vai ser feito em 

2017 que é o ano das eleições e antes?  

Então, mas antes, é preciso pagar a dívida. Como vocês vêm ainda está, apesar 

dos pagamentos da dívida e da redução de 10%, ainda está em 1,68 quando o máximo é 

1,5. 

Eu peço desculpa e, portanto, também já tinha prometido a mim próprio que 

não devia falar muito porque eu, falam-me de estratégia, depois eu falo de estratégia, 

não querem ouvir a estratégia. Pensam que sou destituído de juízo, que não quero fazer 

obras de proximidade, que me engano no relatório de gestão e etc. 

Mas não é nada disso, não é nada disso porque isto é a minha terra, fui nascido 

e criado aqui, todos me conhecem e eu, podem não gostar de mim, muita gente, também 

não se pode gostar de toda a gente, agora, que respeitem e que respeitem o caminho, 

isso é que eu, em matéria de contas e de gestão da Câmara, digo-vos que esta ETAR de 

Canas de Senhorim, quando sempre houve fundos durante os últimos 8 anos, que era 

um mito, que vocês criaram a dizer que havia dinheiro no tempo do Senhor Dr. José 

Lopes Correia para concorrer a ETAR,s e que agora já não havia, é mentira, isso é uma 

redonda mentira que andaram a dizer às pessoas, sempre houve dinheiro para ETAR,s, 

sempre, financiadas a 70% e a 85%. 

Só que, fruto daquilo que ali estão a ver, a Câmara nunca teve condições para 

recorrer, nunca, e nós vamos ter, como já estamos a ter condições e convites diretos 

como está um convite aberto até ao dia 29 de maio para candidatarmos uma grande 

ETAR urbana para Nelas, como está esta para Canas de Senhorim. 

Portanto, peço humildemente aos Senhores Membros da Assembleia, incluindo 

àqueles que criaram esta montanha, que me autorizem e que autorizem a Câmara a fazer 

uma ETAR em Canas de Senhorim porque vocês, no Plano de Ajustamento Financeiro, 

não tinham lá ETAR nenhuma para Canas de Senhorim. 
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Portanto, haja um bocadinho, também, de responsabilidade e por isso eu pedi 

humildemente em nome dos Munícipes, do Povo de Canas de Senhorim, que autorizem 

a realização da despesa da ETAR de Canas de Senhorim, que está o concurso já 

fechado. Foi uma empresa de Aguiar da Beira que ganhou o concurso e vai fazer a 

ETAR, até ao final do ano tem que ser feita, física e financeiramente. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Deputada Alexandra, faça favor.  

 

A Senhora Deputada Alexandra Pinto: 

- Senhor Presidente da Câmara, eu gostava que me esclarecesse aqui também 

relativamente, já que é ponto aqui de discussão, queria que me esclarecesse se esta ideia 

da realização das ETARs que é um chavão da sua política e dos seus ideais para o 

Concelho, se o Senhor não foi chamado a Lisboa, conjuntamente com a Câmara de 

Mangualde, de Castro Daire, e vos disseram assim: Meus Senhores, temos aqui multas 

que nos vão começar a ser cobradas a nível europeu.  

Como eu estava a dizer, o Senhor Presidente da Câmara foi chamado, diga-me 

se é verdade, ou se é mentira, ou se estarei eu mal informada, se não foi chamado a 

Lisboa a dizerem-lhe que tinham multas, que, possivelmente, iriam ser cobradas ao 

Estado Português multas ambientais devido a não haver a realização das ETARs e das 

ETARs não estarem a funcionar. 

E se não foram abertos quadros excecionais especificamente para a realização 

destas ETARs, porque foram criadas essas condições que o Senhor Presidente bem diz, 

mas foram quadros excecionais para a não aplicação, para o Estado Português se furtar à 

não aplicação das coimas comunitárias, porque a informação que eu tive foi essa e agora 

gostava que me esclarecesse relativamente a isso.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigada Senhora Deputada. Mais alguém quer usar da palavra neste 

ponto antes do Senhor Presidente responder a todos de uma vez?  

Ora se mais ninguém quer usar da palavra neste ponto, Senhor Presidente, se 

quiser responder à Senhora Deputada, faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia. 

Senhora Dr.ª Alexandra já, relativamente a essa questão, o que estava em vigor, 

o que esteve em vigor até 2013 era um Quadro Comunitário, que era o QREN, em que 

havia um programa operacional nacional, que era o POVT, que permitia a candidatura 

de ETARs, permitiu sempre! 

O primeiro Secretário de Estado a visitar o Município de Nelas foi o Secretário 

de Estado do Ambiente quando veio lançar a Barragem de Girabolhos e da Bogueira. 

Foram encetados logo contactos relativamente à possibilidade de candidaturas de 

ETARs do Município em overboking, porque nós entrámos já num período em que as 

candidaturas, o Quadro já tinha encerrado, 2013, no final de 2013 e, portanto, só verbas 

sobrantes em overbooking é que nos permitiam candidatar a quadros. 
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E, fruto dos contactos estabelecidos, é verdade que existe uma situação de 

incumprimento do Estado Português em Bruxelas relativamente ao tratamento dos 

efluentes, quadro de incumprimento que levou, por exemplo, aqui o Município de Nelas 

tenha apanhado agora uma coima de 38.500,00 euros, uma de Nelas, Nelas, Póvoa da 

Roçada e uma de Canas de Senhorim, que impugnámos agora em Tribunal, 38.500,00 

euros. 

Portanto, Bruxelas disse ao Governo Português, há incumprimento e se vocês 

não obrigarem as Câmaras e os Municípios a cumprir as normas ambientais e é verdade 

que o Senhor Secretário de Estado, algures em meados do ano passado, relativamente a 

uma série de situações de incumprimento, chamou a Câmara de Nelas, que foi lá, 

juntamente com Santa Comba Dão e com mais duas Câmaras do Alentejo e disse que 

situações é que se verificavam no Município de Nelas, o que é que têm feito e, de facto, 

há aqui dinheiro ainda do POVT sobrante e vocês têm condições, foi a questão que foi 

posta, se vocês têm condições, estamos disponíveis para apoiar a construção de uma 

ETAR em Nelas e outra em Canas de Senhorim. 

Primeira questão, têm condições, têm meios financeiros, os 15% para concorrer 

a esta cool específica? Têm condições de elaborar o projeto, de o concretizar? E nós 

dissemos logo que sim. Eu não estou, nesta matéria tenho as melhores referências do 

Governo do PSD-CDS, quer na matéria económica do Senhor Secretário de Estado da 

Inovação e da Competitividade e da vinda do Senhor Dr. Paulo Portas, que serviu para 

transformar a ETAR III numa grande ETAR urbana de Nelas. Mas é preciso ir lá dizer 

que temos condições financeiras, que temos credibilidade e que vamos executar os 

projetos. 

Portanto, é verdade, foram chamados, andem cá, venham cumprir. É verdade 

que estávamos em incumprimento. É verdade que tínhamos a ETAR n.º 3. É verdade 

que tínhamos um problema que se chama Borgstena, em que estamos a receber os 

efluentes com um determinado nível de poluição, mas depois não temos uma ETAR 

para os tratar. A ETAR III de Nelas não estava dimensionada para os tratar e fomos ao 

Governo falar com o Senhor Secretário de Estado da Inovação, dê-nos aqui uma ajuda 

para ver se no POVT, ou no PO SEUR, que é o novo, lá conseguimos meter uma grande 

ETAR urbana que a Europa aceite, não sendo uma ETAR para tratar efluentes 

industriais, mas efluentes industriais pré-tratados e logo acordámos que na sequência do 

investimento dos Aquinos quem vinha inaugurar a fábrica dos Aquinos era o Senhor 

Vice-Primeiro Ministro Dr. Paulo Portas, que escusava de ir à Borgstena, mas nós 

fizemos questão de que ele fosse conhecer a empresa Borgstena e da tecnologia 

avançadíssima que lá está e ele foi e estava alertado que podia estar a AZU à entrada da 

fábrica. Mas ele disse, não senhor, eu quero lá ir e o Senhor Secretário de Estado disse, 

não, o Senhor Dr. Paulo Portas vai lá porque eu quero compromete-lo com uma solução. 

Portanto, nós trouxemos o Senhor Dr. Paulo Portas, convidámo-lo para vir cá, 

ele veio e logo, na Unidade Empreende, veio aqui à sessão que aconteceu aqui no 

Multiusos e de forma impecável, proativa, colaborante entre a Câmara de Nelas e o 

Governo e vai ser encontrada uma solução para os próximos 20 anos em termos urbanos 

industriais de um lado e de outro. 

Portanto, é verdade, Dr.ª Alexandra. É verdade. Mas nós criámos as condições 

deste lado para poder acompanhar os 15%. Sabe quanto é que corresponde 15% da 

ETAR de Canas de Senhorim? São 150.000,00 euros que temos de ter de fundos 



.  

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 34 

disponíveis e a grande ETAR de Nelas, 3,7 milhões de euros, 4.000.000,00 euros. Está a 

ser elaborado o projeto em consonância com a Associação Portuguesa do Ambiente, que 

depois vai ser submetido, obrigatoriamente até ao dia 29 de maio, são mais de 

500.000,00 euros de fundos disponíveis que temos que ter. Portanto, criámos estas 

condições com esta responsabilidade e, portanto, é isso. 

Eu não me canso de o reafirmar e tenho excelente contacto, posso dizer-lhe que 

nessa matéria eu pego no telefone e o Senhor Secretário de Estado, quer do Ambiente, 

quer da Inovação e Competitividade, quer o Gabinete do Senhor Dr. Paulo Portas, quer 

qualquer Ministério, quer a Senhora Professora Ana Abrunhosa, da CCDR, felicitam o 

Município de Nelas, atendem o telefone à primeira solicitação e vamos lá às reuniões, já 

estamos a preparar, não há dinheiro para novas zonas industriais, mas para ampliação 

das áreas de acolhimento empresarial vai abrir em junho um aviso para áreas industriais 

esgotadas e nós já lá fomos apresentar um projeto de 5.000.000,00 euros para ampliação 

da áreas industriais, quer em Nelas, quer em Canas de Senhorim, quer em Nelas na zona 

do Chão do Pisco, quer na zona de Canas de Senhorim, na Ribeirinha, onde já estamos 

em contacto com os proprietários para comprar 7 hectares de terreno disponível e temos 

já identificados todos os problemas. 

Não é apenas com as receitas próprias porque nós continuamos com despesas 

com um nível de despesa corrente de 8.000.000,00 euros, 9.000.000,00 euros, como 

vêm nas contas. Continuamos com 3.000.000,00 euros de salários, com 2,6 milhões de 

euros de fornecimento de serviços externos. Continuamos com as despesas correntes. 

O que é que temos que fazer? Ter meios disponíveis, libertos, para os 

multiplicar com as ajudas do apoio comunitário para resolver o problema das ETAR,s 

porque nós, por nós próprios, não temos meios financeiros para isso.  

No Plano de Ajustamento Financeiro, Dr.ª Alexandra, veja o Plano de 

Ajustamento Financeiro, que está aqui previsto, que tem aí os papéis, está lá previsto 

por ano que o Município de Nelas só pode investir 1.500.000,00 euros, despesas de 

capital, 1.500.000,00 euros. 

A amortização dos empréstimos é despesa de capital. Portanto, nós, 

amortizando capital, a nossa amortização média do empréstimo de médio e longo prazo 

é de 1.005.000,00 euros. Eu sei o n.º de cor, 1.000.000,00 euros é para amortizar. 

Portanto, dispomos, por ano, de 500.000,00 euros para investimento, mas 

investimento é manter a rede, é reparar as condutas, é comprar cimento, isso é 

investimento. Compreende?  

Portanto, nós temos 500.000,00 euros por ano de receitas disponíveis para 

investimento. Se nos apoiarem em 85% estamos a multiplicar isto por seis, ou sete 

vezes. É isso que estamos a tentar fazer e é por isso, também, que eu respeito a vossa 

opção, a vossa liberdade em contas, mas a estratégia é esta. 

Eu creio que todos vocês, hoje, quando forem dormir e se olharem para as 

contas se identificam com esta estratégia responsável por parte do Município no 

dealbarde do novo Quadro Comunitário, todos vocês se identificam. Portanto, é verdade 

e portanto, merece todos os elogios o Ministério e fomos chamados.  

Eu pedia também, para que todos fiquem informados relativamente a isso, ao 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, ao Senhor Dr. Alexandre, que é menos 

palavroso que eu, é mais direto, que permitisse, relativamente a esta questão do POVT e 

das ETARs, para prestar alguns esclarecimentos, que ele acompanha de perto e também 
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no sentido de ver o esforço que aconteceu da Câmara anterior relativamente ao 

problema das ETARs. A Câmara fez um esforço, candidatou, apresentou candidaturas e 

porque é que elas não foram aprovadas?  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Vereador, faz favor de usar da palavra. Agradecia que fosse breve 

pois faltam 20 minutos para a meia-noite.  

 

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

- Muito sinteticamente, só para dizer à Senhora Deputada que percebi a 

pergunta, não percebi foi o alcance da mesma, o que é que pretende com a resposta, mas 

eu vou-lhe ler parte da Memória Descritiva, apresentada em 2010, de uma candidatura 

de 2.438.000,00 euros, que a Câmara Municipal de Nelas, na altura apresentou ao 

POVT e que com a qual pretendia financiar um conjunto de infraestruturas de ETARs e 

que para o qual teria que despender 471.847,00 euros. 

E, portanto, dizia em 2010 o Município de Nelas, na sua Memória Descritiva, 

entre outras coisas, que, no cenário atual na área do Município verificam-se deficiências 

no sistema de abastecimento público de água e no sistema de tratamento de águas 

residuais, sendo um fator potenciador de riscos para a saúde pública, contribuindo para 

o aumento do deficit de bem-estar da população. Foi a Câmara que escreveu isto. 

Diz, até, outras coisas curiosas como por exemplo a fixação da população nas 

zonas fortemente ruralizadas resulta, substancialmente, das condições de vida que lhe 

são proporcionadas. 

Eu concordo com quase tudo que aqui está escrito, sendo a dotação das áreas 

com sistemas de abastecimento público de água e de sistemas de drenagem e tratamento 

de águas residuais um incremento na qualidade de vida e que não é despiciendo, e que 

não foi aceite, mas continuando nesta candidatura, que queriam candidatar a ETAR n.º 2 

de Casal Sancho e que identificavam como, esta fossa séptica está degradada, servindo 

apenas de passagem do efluente.  

Em Santar, esta fossa séptica está implantada junto ao caminho, sem qualquer 

dispositivo de expressão de esgoto no terreno, que provoca uma situação de 

incumprimento que afeta as condições de salubridade da zona.  

Em Vilar Seco, a atual ETAR é incompleta e está subdimensionada. Os valores 

obtidos das análises não respeitam os parâmetros em vigor. 

A ETAR n.º 3 de Nelas, a tal que agora teve uma coima de 38.500,00 euros, 

está tudo identificado desde 2010, pelo menos. Esta ETAR irá tratar os esgotos de cerca 

de metade da população da Freguesia de Nelas, que atualmente estão a ser lançados 

numa linha de água sem qualquer tratamento.  

Portanto, eu não percebo o alcance da pergunta porque o PSD e o CDS, quando 

estava no Executivo, sabia que não estava a cumprir e, portanto, sabia que estava sujeito 

a coimas, a incumprimentos. Isto tem um desenrolar lógico, que conhecerá até melhor 

do que eu fruto da formação que tem e, portanto, as coisas vão evoluindo e que 

chegaram naturalmente a Bruxelas, ou seja, chegaram a Bruxelas, pelo menos de 2004  

a 2014, demorou. Nós não temos TGV, mas não seria necessário, obviamente, mas está 

tudo identificado. 
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E, sabe porque é que não foram aprovadas, nem sequer foram aprovadas, não 

foram analisadas, as candidaturas nem sequer foram, não reuniam condições para ser 

analisadas, não foram aceites exatamente por aquilo que já foi dito, entre outras coisas e 

está aqui a resposta da Câmara. Se quiser eu faculte-lhe cópias. 

Mas no dia 29 de setembro de 2010 há uma notificação de não aceitação 

porque não demonstra adequado grau de maturidade, comprovado pela publicação de 

anúncio de procedimento concursal, ou de convite dirigido à entidade convidada 

apresentar proposta no caso de procedimento por ajuste direto. 

Depois citam a informação que a Câmara lhes remeteu e que está aqui, no atual 

momento que não estão reunidas na Autarquia as condições para o lançamento dos 

concursos das obras que integram a candidatura, ou seja, eu não querendo fazer aqui 

juízos, porque há opções políticas que são legítimas e foram-no no passado, mas a 

opção foi não fazer isto, foi fazer outras coisas. Não foi, não fizeram. Fizeram a 

candidatura, mas a candidatura não tinha condições para ser aceite e não é por falta de 

conhecimento, o que agrava a inação que foi tomada e a opção que foi tomada, na 

minha perspetiva, porque está tudo identificado e isto é só o resumo deste terço porque 

os restantes dois terços estão no DEE, porque isto resulta depois no documento que foi e 

que está, genericamente, bem elaborado e bem identificado e que nós também nos 

baseamos um pouco nele para saber quais eram as necessidades que temos que fazer e 

estamos a resolver com as limitações que herdámos e que temos e com a ajuda dos 

fundos comunitários. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto? Ora, então, se não, vou pôr à votação o ponto 2.4 - Autorização das obras e 

respetivas despesas da ETAR de Canas de Senhorim.  

Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, 26 votos a 

favor. Minuta, faz favor.  

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 – Autorização das obras e respetivas despesas da ETAR de Canas 

de Senhorim, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 

de agosto, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 votos 

contra, 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ponto 2.5 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

assunção de compromissos plurianuais. Isto é um ponto que vem a todas as reuniões 

porque os compromissos plurianuais têm que ser aprovados em toda as sessões. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Ora, se ninguém quer usar da palavra 

neste ponto vou pô-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

unanimidade. 

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

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, 
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da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então, agora passamos ao ponto 2.6, que é um ponto que foi introduzido na 

Ordem de Trabalhos e que é a 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

de 2015 – (Inscrição do Projeto “Construção da ETAR de Nelas III e Sistema 

Intercetor”). O Senhor Presidente, quer dizer alguma coisa neste ponto? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia.  

Só complementar, rapidamente, esta necessidade de revisão do Orçamento 

porque, de facto, foi transformada a construção da ETAR n.º 3, de Nelas, projetada a sul 

da Póvoa da Roçada, também, em termos prioritários e por incumprimento comunitário 

e por aquilo que eu vos referenciei, relativamente aos contactos que tem havido com o 

Governo, na possibilidade de concretização de uma ETAR urbana que trate toda a 

Freguesia de Nelas, toda, Algerás, Nelas, Folhadal, Zona industrial 1 e Zona industrial 

do Chão do Pisco. 

Estamos a falar num universo de efluentes domésticos de 7.000 pessoas. 

Estamos a falar já com a possibilidade de eventual crescimento da população. Estamos a 

pensar já no equivalente doméstico da Zona Industrial 1 de Nelas de 3.000 domésticos 

equivalente e estamos a pensar num equivalente na Zona Industrial do Chão do Pisco de 

4.000. 

Portanto, estamos a dimensionar uma ETAR que evidentemente está a ser 

projetada. O projeto está a ser executado. Está a ser validada a Memória Descritiva pela 

Associação Portuguesa do Ambiente e, portanto, está aqui, tem que se criar uma rubrica 

porque, para lançar o projeto, quer da ETAR, quer do Sistema Intercetor, portanto, todos 

os coletores, é necessário haver uma rubrica específica por onde todas as verbas vão 

correr para conseguirmos ter o apoio dos 85% pelos quais isto é financiado. 

Dizer também que isto já é ao abrigo do PO SEUR, do novo programa 

comunitário onde o Governo e bem, nas situações de incumprimento e risco de 

incumprimento, fez avisos, chamadas individuais aos Municípios para candidatarem 

situações de incumprimento e, portanto, nós não podíamos deixar de aproveitar esta 

abertura e vamos fazer um esforço e estamos a fazê-lo de no dia 29 de maio dar entrada 

à candidatura que se perspetiva, em termos financeiros, é transferir a verba da 3.ª ETAR 

de Nelas para esta nova rubrica Construção da ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor e 

transferir a rubrica de um para o outro, os 895.000,00 euros e depois, em 2016, despesa 

plurianual de 2.000.000,00 euros e em 2017 mais 1.000.000,00 euros. Portanto, era dar 

esta explicação.  

Evidentemente, também depois vem o pedido de autorização, a seguir, pelas 

razões que já enunciei há pouco, que no Plano de Ajustamento Financeiro, que foi 

aprovado aqui e na Câmara, na sequência, naquele projeto que depois deu azo à 

Resolução, à Portaria Conjunta de aprovação da reestruturação financeira, está lá 

elencado um conjunto de obras de investimento para os próximos anos em que está lá 
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um investimento para as ETARs do Concelho de 1.000.000,00 euros. Está lá o 

investimento previsto de 1.000.000,00 euros para todo o Concelho. 

Portanto, nós temos que inscrever a rubrica e pedir autorização à Câmara e à 

Assembleia Municipal e depois à DGAL, que nos permita fazer esta obra e, portanto, é 

esta a justificação para a revisão orçamental. 

Também dizer aos Senhores Deputados da Assembleia Municipal que para 

tratar, eventualmente, de pormenores, que isto vai a reunião de Câmara, depois da 

aprovação do projeto, tem que ser feito um estudo de viabilidade económica e financeira 

e o estudo custo/benefício da própria ETAR. 

Também deixar já uma indicação ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal que, para meados de maio, vamos solicitar a realização de uma Assembleia 

Municipal Extraordinária para aprovação de alguns regulamentos que estão em 

apreciação pública, como o regulamento do investimento e do emprego, o regulamento 

do saneamento, o regulamento das águas e respetivo tarifário e, eventualmente, estamos 

também a pensar nisso, numa outra revisão orçamental para ajustar, para ir ajustando o 

Plano de Ajustamento Financeiro, a que estamos vinculados, às necessidades do 

Município em termos de projetos que vamos candidatar e vamos realizando. 

Enquanto não fizermos uma revisão global, mas para fazermos isso, estamos a 

trabalhar no Plano de Ajustamento Financeiro, temos que ir fazendo estes ajustamentos 

e pedindo autorização à Direção Geral das Autarquias Locais, que tenho a convicção 

que durante o ano de 2016 teremos condições para pôr fim ao Plano de Ajustamento 

Financeiro, ou criar condições para que isso possa acontecer, até lá. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

unanimidade. Minuta.    

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 - 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2015 

– (Inscrição do Projeto “Construção da ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor”): 

Discussão e Aprovação. foi posto à votação, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 

0 votos contra, 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então, passamos ao ponto 2.7 e último, que é - Autorização para realização das 

obras e respetivas despesas referentes a ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Ninguém? Vou pô-lo à votação. Quem 

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta. 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7- Autorização para realização das obras e respetivas despesas 

referentes a ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor, nos termos do art.º 10.º/1, a), da 

Lei n.º 43/2012, de 28/08, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 votos a 

favor, 0 votos contra, 0 abstenções, por unanimidade. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então chegamos ao fim do Período da Ordem do Dia e pergunto ao Ex.m.º 

Público se alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Verifico que ninguém pretende usar da palavra, muito obrigado, muito boa 

noite e amanhã às dez e meia, para quem não vier ao içar da bandeira, cá estaremos.  

 

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: 


