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SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2015 

 

ATA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nesta Vila 

de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas e vinte e três minutos, a 

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

Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 24 de abril de 2015 e 

da ata da sessão extraordinária de 25 de abril 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 – Aprovação da proposta de alteração ao Regulamento Municipal de 

horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços; 

2.3 – Aprovação da proposta de projeto de regulamento do serviço de 

abastecimento de água; 

2.4 – Aprovação da proposta de projeto de Regulamento do serviço de 

saneamento de águas residuais urbanas; 

2.5 – Aprovação da proposta de preços/tarifas a cobrar dos serviços de 

abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de resíduos sólidos 

urbanos, com as respetivas fundamentações económico-financeiras; 

2.6. - Aprovação do projeto de Regulamento de Apoio ao Investimento e 

Criação de Emprego do Município de Nelas; 

2.7 - Aprovação do projeto de Regulamento de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos em matéria de apoio em obras na habitação e tarifários especiais de 

água, saneamento e resíduos;  

2.8 – Aprovação da 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções 

do Plano de 2015; 

2.9 - Apreciação do 6.º Relatório de acompanhamento do Plano de 

Ajustamento Financeiro;    

2.10 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; 

2.11 Aprovação da Prestação de Contas Consolidadas do ano de 2014, com a 

certificação legal de contas, nos termos do art.º 76.º, da Lei n.º 73/2013, de 3/9;  

2.12  - Autorização para celebração de Acordo de Execução entre o Município 

de Nelas e a Freguesia de Canas de Senhorim, em conformidade com o disposto na 

alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro – Aprovação; 

2.13 - Autorização para celebração de Acordo de Execução entre o Município 

de Nelas e a Freguesia de Lapa do Lobo, em conformidade com o disposto na alínea k) 

do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro – Aprovação;  
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2.14 - Autorização para celebração de Acordo de Execução entre o Município 

de Nelas e a Freguesia de Nelas, em conformidade com o disposto na alínea k) do n.º1 

do artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro – Aprovação;  

2.15 - Autorização para celebração de Acordo de Execução entre o Município 

de Nelas e a Freguesia de Senhorim, em conformidade com o disposto na alínea k) do 

n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro – Aprovação; 

2.16 - Autorização para celebração de Acordo de Execução entre o Município 

de Nelas e a União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, em conformidade 

com o disposto na alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro 

– Aprovação; 

2.17 - Autorização para celebração de Acordo de Execução entre o Município 

de Nelas e a União de Freguesias de Santar e Moreira, em conformidade com o disposto 

na alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro – Aprovação;  

2.18 - Autorização para celebração de Acordo de Execução entre o Município 

de Nelas e a Freguesia de Vilar Seco, em conformidade com o disposto na alínea k) do 

n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro – Aprovação. 

 

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

- Muito boa noite a todos. 

Às vinte e uma horas e vinte e três minutos declaro aberta esta sessão da 

Assembleia Municipal e começamos com a chamada dos Senhores Deputados. 

 

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

procedeu à chamada dos Senhores Deputados.)  

 

A Senhora Segunda Secretária: 

- Estão a faltar os Senhores Deputados Francisco Manuel Ferrão Mascarenhas 

Loureiro, José Fernandes da Costa, Joaquim dos Santos Messias e Carla Maria de 

Almeida Pereira Francisco. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Estão a faltar quatro dos Senhores Deputados mais o Deputado da CDU, em 

regime de substituição, que ainda não tomou posse. Vamos dar início a esta sessão com 

a discussão e aprovação da ata de 25 de abril. A outra ata, a Senhora Primeira Secretária 

não teve hipótese de a aprontar em tempo útil, por causa dos processos de avaliação dos 

alunos e virá na próxima sessão. Sobre a ata de 25 de abril, alguém quer fazer alguma 

intervenção? Faça favor Senhora Deputada Alexandra.  

 

A Senhora Deputada Dr.ª Alexandra Pinto: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Ex.m.ºs Senhores Vereadores, 

Caríssimos Colegas, 

Estimado Público. 

Relativamente à ata da sessão extraordinária do 25 de abril vinha fazer aqui 

apenas um reparo porque no dia 25 de abril não houve oportunidade, após o discurso do 

Senhor Presidente da Câmara, ao direito de resposta ao seu discurso. Venho dizer que o 
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discurso do Senhor Presidente da Câmara naquele dia foi um aproveitamento político 

das comemorações do 25 de abril uma vez que o discurso que ele trouxe aqui foi um 

discurso da análise da situação financeira da Câmara Municipal que nos tinha feito na 

sessão anterior, na sessão ordinária própria para tratamento daqueles assuntos.  

Aproveitou-se do que tinha Público para estar com um discurso daqueles que 

não era próprio no dia 25 de abril, com o intuito de não ter e de não haver direito de 

resposta naquele dia. 

O 25 de abril e as comemorações do 25 de abril, seriam para evocar e 

comemorar o respeito pela democracia e os ideais democráticos. Contudo, este dia não 

foi respeitado pela entidade máxima deste Município, o Senhor Presidente da Câmara. 

Por este motivo, gostava de deixar aqui este reparo, contudo vamos votar 

favoravelmente a ata porque nada temos contra ela. Gostava só de fazer este reparo 

relativamente a esta situação que não se pode deixar passar em branco. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigada, Senhora Deputada. É evidente que não podia estar na ata 

essa intervenção porque não foi feita na altura. Portanto, constará na ata da próxima 

sessão.  

Então, se mais ninguém quer usar da palavra neste ponto, coloco a ata à 

votação. Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Abstêm-se o Senhor Deputado 

Roque porque não esteve presente. A ata foi aprovada com 22 votos a favor e 1 

abstenção do Senhor Deputado António Luis Roque por não ter estado presente nas 

comemorações do 25 de abril.  

 

Ponto 1.2 – Leitura do Expediente. Como habitualmente, vou-me escusar de 

fazer a leitura a não ser que haja algum pedido nesse sentido, uma vez que foi enviada a 

todos os Senhores Deputados.  

 

(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 11/03/2015; 25/03/2015; 08/04/2015; extraordinárias de 10/04/2015; 

21/04/2015; ordinárias de 29/04/2015; 13/05/2015; extraordinária de 22/05/2015; 

ordinária de 27/05/2015;   

- Ofício da CDU – Coligação Democrática Unitária  PCP-PEV indicando que o 

Senhor Manuel José Fonseca suspende o seu mandato, por seis meses, de Eleito da 

CDU e que os Senhores Luís Manuel Gomes Rosa, Lígia Maria de Mesquita Silvano 

Reimão, João Tavares Lopes Neves, Arlindo Rodrigues Duarte, Ana Cardoso Ribeiro 

Fonseca e José António da Costa Moitas, renunciam ao mandato de eleitos da CDU;   

- Ofício n.º 1842, datado de 21 de abril de 2015, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de mais dois assuntos para a sessão ordinária desta 

Assembleia Municipal, de 24 de abril de 2015;  

- Ofício n.º 2982, datado de 16 de junho de 2015, da Câmara Municipal de 

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

 

- Ofício n.º 08/15, datado de 27 de abril 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 24 de abril de 

2015; 

- Ofício n.º 09/15, datado de 27 de abril de 2015, enviado aos Ex.m.ºs Senhores 

Marisa Fernanda R. Monteiro Alvadia e Rui Manuel Ramos Monteiro, enviando um 

Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor António Monteiro; 

- Ofício n.º 10/15, datado de 11 de maio de 2015, enviado ao Ex.m.º Senhor 

Dr. Nuno Alexandre Rodrigues Albuquerque Vaz, convocando-o para integrar o Grupo 

Parlamentar da CDU – Coligação Democrática Unitária – PCP-PEV, desta Assembleia 

Municipal; 

- Ofício n.º 11/15, datado de 16 de junho de 2015, enviado aos Senhores 

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

 

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

Município. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

Neste ponto, como já devem ter dado conta pelos documentos que foram 

recebendo, a Câmara pediu-me para fazer um aditamento de um ponto que, no fundo, 

são sete. São acordos de execução entre o Município e as sete Freguesias, 5 Freguesias e 

duas Uniões de Freguesias. Portanto, pergunto se alguém se opõe a que este ponto seja 

introduzido. Se ninguém se opõe teremos mais um ponto, ou melhor, mais sete pontos, 

que serão os pontos 2.12 ao ponto 2.18. desta Ordem de Trabalhos.  

Também a Mesa tem uma moção para apresentar, a exemplo da aprovada na 

Câmara, sobre a Estrada Nacional n.º 234. A Senhora Primeira Secretária vai ler a 

moção. 

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

 

MOÇÃO 

 

PELA REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL 234 

 

A Estrada Nacional 234 entre os quilómetros 88,3 e 89,3, entre Canas de 

Senhorim e Nelas, apresenta duas curvas sinuosas onde são recorrentes os acidentes 

graves e aparatosos com um elevado número de vítimas mortais e de feridos, colocando 

perigo nos milhares de utentes diários desta importante via de comunicação que tem 

visto aumentar o seu tráfego em resultado de instalação de novas empresas no concelho 

de Nelas e das portagens implementadas na A25.  

Para além das perdas humanas inaceitáveis, estes acidentes causam 

significativos prejuízos económicos e sociais a cidadão e a empresas, constituindo um 

entrave ao desenvolvimento do concelho, da região e do país.  

Ao longo dos anos foram feitas diversas iniciativas para tentar sensibilizar a 

entidade gestora da infraestrutura no sentido de encontrar uma solução estrutural para o 
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problema, sem que até ao momento nada tivesse sido feito, continuando, devido a essa 

inércia, a acumular-se o número de acidente e de vítimas.  

É igualmente imperioso que se acabe com a vergonhosa situação da não 

iluminação do nó terminal do IC12, único nesta situação, e a sinalização ineficaz sobre a 

aproximação do termo de autoestrada e entrada em estrada de faixa única, que muito 

contribuem para o elevado número de acidentes que ali ocorrem.  

Assim a Assembleia Municipal de Nelas reunida em sessão de 26 de junho, 

sem prejuízo da conclusão do IC 12, entre Canas de Senhorim e Mangualde, que se 

deseja, apela à tutela e à entidade gestora que estudem e apresentem um plano com vista 

a solucionar de vez os graves problemas de segurança rodoviária que afetam a Estrada 

Nacional 234 e que até à conclusão da solução definitiva, tão breve quanto possível, seja 

melhorada a sinalização, de molde a minorar os potenciais perigos que decorrem do 

elevado tráfego numa estrada com os graves constrangimentos para a segurança de 

pessoas e bens. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pergunto, se alguém quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado José 

António faça favor. 

 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras Secretárias, 

Senhores Vereadores, 

Caros Colegas Deputados, 

Estimado Público, 

Muito boa noite a todos. 

O que me apraz neste ponto é concordar plenamente com a moção apresentada. 

Dizer que, efetivamente, é mais um dos pontos negros existentes nas estradas do 

Concelho.  

Devo também lembrar todos que os grandes gastos e alguns incómodos que 

foram feitos ao longo dos últimos anos, outros pontos negros também foram 

erradicados. Falo, nomeadamente, na rotunda de Santar. Falo na estrada entre Nelas e 

Vilar Seco que também tinha umas curvas sinuosas. Falo também nas rotundas de 

Canas de Senhorim, também era um ponto negro.  

Portanto, todos esses pontos foram já erradicados. À semelhança desses, sei 

que o Executivo, pelo menos por informações transversais que eu tenho tido, já encetou 

pedidos com as diferentes entidades públicas. Mas também gostaria de saber se já 

iniciou algum trabalho próprio para erradicar esses pontos, para apresentar como 

solução, porque muitas vezes se estamos à espera que a tutela os resolva torna-se muito 

difícil. 

Nós sabemos que a tutela está cada vez mais desvinculada de pequenas coisas 

junto das populações. Portanto, têm de ser os locais, muitas vezes, a investir ou a 

começar por investir e depois esperar que a tutela os acompanhe.  

Era só. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra? Não. 

Então, vou pôr a moção á votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi 

aprovada por unanimidade.  

Não havendo mais inscritos considero terminado o Período de Antes da Ordem 

do Dia e passamos ao Período da Ordem do Dia. 

 

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

 

(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 Abril de 2015 até ao 

presente, bem como a sua situação financeira.  

 

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

planeamento 

Nomeadamente: 

I) Concluídas: 

o Requalificação da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Vila de Senhorim 

(reparação do telhado, rede elétrica, soalho e pintura interior e exterior);  

o Reparação de muro danificado na Av. dos Bombeiros em Canas de Senhorim, 

o Reconstrução de muro na Quinta da Raposeira em Canas de Senhorim; 

o  Reparação de um muro na R. da Taipa em Santar; 

o Desbravamento e terraplanagem na Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de 

Senhorim; 

o Requalificação do muro do Cemitério em Canas de Senhorim, (lavagem e 

pintura interior e exterior); 

o Colocação de rede de segurança no separador central da Av. Dr. Fortunato de 

Almeida com encaminhamento dos peões para as passadeiras, na zona comercial 

de Nelas; 

o Pintura dos balneários e da placa de identificação do Cemitério nas Caldas da 

Felgueira; 

o Requalificação do parque infantil de Vilar Seco; 

o Reparação de um muro na R. do Dique em Vilar Seco; 

o Pintura e colocação de cobertura na entrada da sede do Rancho Rosas do 

Mondego, em Vale de Madeiros; 

o Reparação das casas de banho do Parque dos Eucaliptos (colocação de louças e 

ligação de água e esgotos), em Vale de Madeiros; 

o Promoção de Ações de Sensibilização por parte do Serviço Municipal de 

Proteção Civil para a Prevenção dos Fogos Florestais em todas as Freguesias do 

Concelho; 

o Reparação do soalho da sede da Junta de Freguesia de Senhorim 

 

II) Em curso: 
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Nomeadamente: 

o Ampliação do Cemitério novo de Nelas que inclui os trabalhos de 

movimentação de terras, ligação das águas pluviais, rede elétrica e 

construção dos passeios; 

o Requalificação do Espaço da Raposeira que inclui os trabalhos de reabilitação da 

rede elétrica, execução de infraestruturas: rede de abastecimento de água, rede 

de drenagem de águas residuais, rede de drenagem de águas pluviais e 

pavimentação adjudicado á empresa “Irmãos Almeida Cabral”; 

o Construção da ETAR de Canas de Senhorim, adjudicada á empresa “Lopes e 

Irmãos, Ld.ª” 

o Alargamento/Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais no 

Concelho; 

o Reparação de calçadas, passeios, e estradas do Concelho pela Equipa 

SOS Buracos; 

o Reparações nos vários estabelecimentos de ensino do Concelho- Equipa 

SOS Escolas; 

o Limpeza e arranjo dos recintos escolares, ruas, jardins e espaços verdes e 

zonas industriais do Concelho; 

o Construção de anfiteatro, cozinha e salão no Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Canas de Senhorim, no âmbito do protocolo estipulado 

entre o Municipio e esta Instituição; 

o Requalificação do Polidesportivo nas Caldas de Felgueira; 

o Reparação dos parques infantis do Concelho; 

o Construção do muro exterior do Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Nelas; 

o Ligação das águas residuais na R. das Fontainhas em Moreira; 

o Requalificação do muro do Cemitério em Santar, (lavagem e pintura 

interior e exterior); 

o Inicio dos trabalhos de motoniveladora no arranjo de caminhos rurais e 

florestais que irão decorrer em cada Freguesia; 

o Retoma dos trabalhos de execução de um ramal de abastecimento de 

água e de drenagem de águas residuais domésticas para o Lar na Zona 

Industrial de Nelas. 

 

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

Nomeadamente: 

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

concentrações do Circuito Municipal das Escolas de Natação, realizadas em 

Arganil e Carregal do Sal, 

o Torneio Professor Afonso Saldanha, que decorreu em S. João da Pesqueira, 

nas piscinas municipais, com alunos da escola de natação de Nelas; 

o  Projeto Andebol 4 Kids, 

o Organização em co- parceria com o Municipio de Penalva do Castelo do 

Torneio de Futsal de Companhias Aéreas. 

o Aprender a Nadar é Giro - Atividades lúdico-aquáticas direcionadas param 

pais/filhos; 
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o Crianças em Movimento - aula Semanal de Expressão lúdico-motora 

desenvolvida nas instalações dos Jardins-de-Infância do Concelho; 

o Convívio de Final de ano letivo do Projeto “Atividade Física em População 

com a Diabetes” 

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

de promoção da leitura, tais como: “Livros Viajantes”, “Voluntários da 

Leitura”,; apresentação do espetáculo de histórias para os alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico – “A Invenção do Gaspar”;  

o Semana da Leitura sob o tema “Palavras do Mundo” com o projeto 

“Famílias Contadoras de Histórias”; 

o Inicio do projeto “Aqui vamos Nós”, música associada à leitura paro os 

alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo; 

o Audição de Finalistas 2015 – decorreu no dia 04 de junho no Cineteatro em 

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

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

o Viagem de Finalistas ao Oceanário de Lisboa - decorreu no dia 09 de junho 

uma viagem de comboio a Lisboa envolvendo os alunos do 4º ano do 1º 

ciclo dos dois Agrupamentos; 

o Férias em Ação – Verão 2015 - iniciaram a 15 de junho e terminam a 02 de 

julho, onde participaram cerca de 150 crianças; 

o 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; 

o 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; 

o Entrega de Cartão Sénior Municipal – distribuição a um novo grupo de 

beneficiários. Até ao momento são já mais de cento e sessenta pessoas a 

usufruir dos benefícios deste cartão; 

 

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

 

Dá-se por reproduzido o teor do relatório de acompanhamento do Plano de 

Ajustamento Financeiro (PAF) referente ao 1º Trimestre de 2015 que se aprecia nesta 

reunião de Assembleia Municipal de junho de 2015. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

A informação do Senhor Presidente da Câmara foi enviada, por escrito,  a 

todos os senhores deputados mas pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se quer usar 

da palavra, para qualquer esclarecimento adicional? Sim. Então, faça favor.  

 

 

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

- As minhas saudações ao Senhor Presidente da Assembleia, 

À Mesa, 

Aos Senhores Vereadores, 
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Membros da Assembleia Municipal,  

Munícipes e Pessoas do Público. 

Só complementar a informação que foi distribuída aos Senhores com 

informações rápidas da atividade municipal deste trimestre último. 

Dizer-vos que protocolamos com o Governo a existência de uma Loja e dois 

Espaços do Cidadão. Vai abrir, proximamente, no PO Regional, a possibilidade de 

fazermos candidaturas para recuperar o espaço anexo ao Tribunal de Nelas no sentido 

de ali ser instalada uma Loja do Cidadão e um Espaço do Cidadão. As candidaturas são 

permitidas, creio que até 250.000,00 euros, 300.000,00 euros, segundo a indicação que 

foi dada na CIM Viseu Dão Lafões. Irá funcionar um Espaço do Cidadão na Junta de 

Freguesia de Canas de Senhorim e outro na Junta de Freguesia de Santar. 

Dar conta do parecer favorável do Tribunal de Contas à renegociação do 

empréstimo. Vai ser liquidado o da Caixa Geral de Depósitos e do BCP, agora no dia 3 

de julho e entrar em vigor o novo empréstimo do Crédito Agrícola, com uma taxa de 

juro, Euribor a 6 meses e um spread de 3% no financiamento obtido de 8,6 milhões de 

euros, que serve integralmente, para liquidar empréstimos anteriores. 

Dar-vos nota também da nossa satisfação, neste período de 20 meses, da 

criação no Concelho de Nelas de centenas de postos de trabalho e que em períodos 

homólogos de abril de 2014 para abril de 2015 o Concelho de Nelas foi o que maior 

quebra teve nos inscritos no Centro de Emprego em termos de desempregados. 

Baixámos, números redondos, de 900 para 600 inscritos, o que significa uma baixa do 

número de desempregados de 34%, a maior do Distrito de Viseu. Não há de andar 

longe, pelas nossas estimativas, que podem ser apontadas, a duplicação da empresa 

Borgstena, contratações da empresa LusoFinsa, contratações da empresa Aquinos, 

contratações do comércio, não há de andar longe dos 1.000 postos de trabalho criados 

nos últimos 20 meses no Concelho de Nelas. 

Investimento empresarial, dizer-vos que a Câmara, nestes 20 meses, tem 

acompanhado tudo aquilo que é necessário do ponto de vista empresarial, seja na 

compra e pagamento de terrenos já mais de 5 hectares para a empresa LusoFinsa, mais 

de 1 hectare para a empresa Borgstena e acompanhamento na ajuda protocolada do 

parque de viaturas. Protocolo de apoio ao investimento e ao emprego da empresa 

Aquinos. Compra e cedência de terrenos à empresa Movecho e mais recentemente, 

protocolos celebrados, faz hoje 8 dias, com a empresa Covercar, que se pretende instalar 

na Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de Senhorim, construir um pavilhão de 

4.000 metros quadrados, que pretende começar em agosto, onde vai empregar em junho 

do ano que vem, entre 80 a 100 trabalhadores, na área dos componentes para a indústria 

automóvel, com a segurança de que ganharam as coberturas para os bancos do 

automóvel, novo modelo, da Auto Europa, para os próximos 7 anos, 2017-2023 e ainda 

a instalação em Nelas, com início próximo de construção também, quer da empresa 

Bioramos, que já levantaram as licenças na Câmara, um pavilhão de 2.000 metros 

quadrados, quer outro da empresa Azurmetal, instalado também entre 50 e 60 

trabalhadores, que se vai instalar também aqui em Nelas. 

Posso dar a informação que em 20 meses a Câmara comprou já 165.000 metros 

quadrados de terreno para indústria, 16,5 hectares, para instalação de indústria, sendo 7 

hectares em Canas de Senhorim comprado à Família Machadinho na semana passada, 

mais 2 hectares na Zona Industrial do Chão do Pisco e mais 7 hectares na Zona 
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Industrial 1, de Nelas, onde pagou já e assumiu compromissos financeiros de 

260.000,00 euros. 

Posso dizer que nestes 20 meses, a Câmara, em termos de apoio à indústria, são 

os tais 165.000 metros quadrados, 260.000,00 euros. Nestes 20 meses a Câmara 

Municipal de Nelas comprou já mais terrenos do que todos os terrenos comprados nos 

últimos 8 anos nos mandatos anteriores, sendo que no primeiro mandato de 2006–2009 

foram comprados 103.000 metros de terreno e gastos 156.000,00 euros e no segundo 

mandato foram comprados 14.000 metros quadrados de terreno e gastos 22.550,00 

euros, num total de 118.000 metros quadrados de terreno e 178.550,00 euros, segundo 

informação que recolhemos, dada na altura aos gestores da Câmara e, portanto, em 20 

meses no apoio ao investimento a Câmara já comprou mais metros quadrados, já cedeu 

mais metros quadrados e já aplicou mais dinheiro do que em 8 anos, em 20 meses já se 

aplicou mais dinheiro e se compraram mais metros quadrados do que nos 8 anos 

anteriores. 

Dar conta também que, além destes projetos industriais, outros projetos 

agrícolas, estão a ser acarinhados, como aquele que foi anunciado, relativamente ao 

plantio de 16 hectares de maça temporã e, portanto, em que a Câmara cedeu 6.000 

metros quadrados de terreno a um empreendedor que tinha comprado uma quinta de 

160.000 metros, terreno esse que tinha sido comprado para uma ETAR e ficava no meio 

da quinta e a Câmara deliberou ceder a esse empresário agrícola esses 6.000 metros 

quadrados de terreno, que ele acrescentou aos seus 160.000 metros quadrados. 

Dizer também que há um projeto da criação em Nelas de uma melaria, 

portanto, investigações e desenvolvimento de comércio ligada à indústria do mel. 

Existem ainda projetos, particularmente, para a Quinta da Cerca, juntamente 

com a Câmara Municipal de Mangualde, e a COAPE para a criação de uma organização 

de produtores de leite de ovinos e caprinos, particularmente, leite da ovelha bordaleira, 

que está na origem do Queijo da Serra. 

Dizer também que, do ponto de vista empresarial, a Câmara, para além desses 

apoios, para além do acompanhamento próximo em termos industriais, em termos 

empresariais, está próximo também dos empresários que têm dificuldades e foi o caso 

da empresa Mendes & Morais, de quem a Câmara esteve próxima e ajudou a resolver 

em fevereiro/março um problema conjuntural grave em termos de tesouraria e também 

foi com o apoio da Câmara e as pessoas que pretendia apoiar. 

Dizer-vos que em termos de ambiente, a ETAR de Canas de Senhorim está em 

construção, está em velocidade cruzeiro já a construção da ETAR, como é visível no 

local. Tem que estar pronta no final do ano. A ETAR de Nelas foi candidatada até ao 

dia 29 de maio, a ETAR Urbana de Nelas, designada ETAR III e Sistema Intercetor,  

que foi posta na plataforma, vai ser apoiada, estamos à espera da celebração do contrato 

relativamente ao apoio da construção dessa ETAR, que resolve o problema dos 

efluentes domésticos de Nelas, 4.600 pessoas, mais 2.000 de crescimento potencial nos 

próximos anos. O equivalente doméstico de industriais pré-tratados da Zona Industrial 

1, de Nelas, de 3.000 pessoas, equivalente a 3.000 pessoas domésticas e da Zona 

Industrial do Chão do Pisco, onde se situa a empresa Borgstena, também nessa ETAR 

III será tratado o efluente pré-tratado da empresa Borgstena, portanto, tudo isto não 

dispensa o pré-tratamento de acordo depois com os níveis de poluição que estão 

previstos no nosso Regulamento Municipal que hoje também vem aqui para aprovação. 
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Portanto, dizer-vos que está também já identificado no período até setembro no 

Portal 2020 a capacidade de candidatar todas as outras ETAR,s de todas as Freguesias. 

Portanto, as candidaturas vão ser feitas pela Câmara de Nelas todas as outras no sentido 

de nestes 4 anos serem todas construídas. A Câmara está dotada de preocupações 

financeiras no sentido de acompanhar essas candidaturas. 

Dizer-vos que é visível também a grande preocupação de limpeza do nosso 

corredor, do nosso bem maior neste momento no Concelho de Nelas, que são as zonas 

industriais. Portanto, temos postos todos os meios, quer financeiros, quer equipamentos, 

que estão ao nosso alcance, no sentido de dar essa segurança aos industriais. É bem 

visível á volta da empresa Borgstena, na Zona Industrial 1, na Zona Industrial da 

Ribeirinha, em Canas de Senhorim. É só passarem lá e verificarem, de facto, o que está 

a acontecer. Nos caminhos agrícolas e florestais, apesar de não termos motoniveladora, 

alugámos uma. Já vai em 30 quilómetros a intervenção em termos de reposição de 

caminhos agrícolas e florestais. 

Execução do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, ações 

de sensibilização, protocolos com associações da Proteção Civil, como os Bombeiros, 

com as equipas de intervenção permanente, em que a Câmara de Nelas está a pagar, ou 

está a ajudar os Bombeiros a suportar esse custo da sua intervenção, uma equipa de 5 

pessoas, no período crítico entre maio e outubro, no sentido de terem uma equipa 

exclusiva de primeira intervenção. 

Em termos de Ação Social, reforçar, de facto, o desenvolvimento crescente da 

Universidade Sénior e do Cartão Sénior em que também na ITI da CIM Viseu Dão-

Lafões a maior parte dos projetos, creio que até quase 200.000,00 euros, estamos à 

espera da aprovação e que seja protocolado esse apoio em termos de CIM porque 

grande parte dos projetos estão, de facto, em termos sociais, virados e vocacionados 

para a coesão social, e onde a Universidade Sénior adotará uma posição estratégica 

essencial. 

Dizer também que neste período continuaram a circular os nossos 4 autocarros, 

3 deles estavam parados no mandato anterior e, portanto, é uma opção estratégica da 

Câmara ter posto os autocarros a funcionar, que estiveram para ser vendidos, como 

sabem e, portanto, é um grande apoio que se dá a todas as instituições, a todas as 

associações e, portanto, ponho isto aqui no apoio social, de facto, não obstante, o Plano 

de Ajustamento Financeiro que temos que cumprir, tem havido recursos para, de facto, 

garantir às instituições, às Famílias, às pessoas, aos Munícipes, esta qualidade de um 

serviço municipal que é ter o apoio às associações desportivas, culturais, todas, 4 

autocarros, todos os fins-de-semana e durante a semana a funcionar. Só isto nos permite 

também retomar, outra vez, o percurso das Férias em Ação, com mais de 150 miúdos 

que estão a ser acompanhados nesta altura. 

Dizer-vos, também, do ponto de vista social, que a Câmara é sua política 

admitir o máximo de estágios possível, seja os estágios PEPAL, seja estágios de 

jardinagem, seja estágios das Escolas. Temos, neste momento, 55 estagiários na Câmara 

Municipal, nos mais diversos setores. 

Dizer-vos, também, que a nossa aposta em matéria de Educação, nas AEC,s e 

no ensino da Música, com os resultados que todos vimos nas apresentações da Música. 

Na Educação, nos últimos 3 meses, a conclusão dos refeitórios nas Escolas do Primeiro 

Ciclo, em Canas de Senhorim, estruturas provisórias mas que ficam à espera de ver as 

próximas prioridades em termos de fundos comunitários relativamente à discussão do 
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Centro Educativo, não Centro Educativo, recuperação de Escolas do Primeiro Ciclo, que 

em Canas de Senhorim, quer em Vilar Seco, Santar e Carvalhal Redondo, 

particularmente estas.  

Arranjar soluções alternativas para as Escolas que, infelizmente, fecharam nos 

últimos anos, seja a Escola Primária da Lapa do Lobo, com o movimento que se verifica 

em termos de Escola de Artes, com o apoio da Contra Canto, seja a Escola Primária da 

Vila, em Senhorim, com melhoramento da mesma, para a comunidade poder usufruir 

dela. 

Em termos de Cultura, nos últimos três meses, realçar o excelente trabalho, 

também em cooperação com a Junta de Freguesia Santar/Moreira do 1384 Santar, em 

maio. Retomámos este ano, porque nisso há condições, a animação termal das Caldas da 

Felgueira. Começou no sábado passado, continua este sábado e tem as marchas 

populares dos 4 Bairros, 2 de Nelas e 2 de Canas de Senhorim, no dia 4 de julho, nas 

Caldas da Felgueira. 

Dizer-vos, também, do ponto de vista patrimonial, neste momento a Câmara, 

juntamente com a Câmara do Carregal do Sal, procede a trabalhos de identificação no 

sentido de colocar a descoberto uma mamoa, portanto, uma anta, na Lapa do Lobo, onde 

está a equipa do Senhor Dr. Martini, e mais um conjunto de dezenas de pessoas que 

estão instaladas em Canas de Senhorim. Fazem trabalhos diários no sentido de ver se 

pomos, se temos um dos mais vistosos monumentos pré-históricos situados no 

Município de Nelas e, portanto, está a ser feito isto também com o apoio da Fundação 

Lapa do Lobo e como disse, com a Câmara do Carregal do Sal. 

Há outra dinâmica no Posto de Turismo, como temos visto todos os fins-de-

semana e durante a semana, há outro dinamismo em termos de promoção turística do 

território, todos o temos visto. 

Dizer que em termos de desporto as associações têm os subsídios todos em dia, 

todas as associações e todos os subsídios são pagos, rigorosamente, antes dos eventos 

acontecerem. Foi assim com as marchas populares, todas as associações receberam 

5.000,00 euros quase um mês antes das marchas populares. 

No desporto, apoio a todas as atividades, realização de torneios internacionais 

como foi o Torneio da TAP aqui em Nelas. Em matéria de segurança rodoviária, que era 

a questão do Senhor Eng.º José António, naturalmente, numa primeira fase, a 

identificação até mercê do grande aumento do movimento nas zonas industriais, 

particularmente na empresa Borgstena e na empresa Aquinos, uma pressão 

relativamente ao responsável da via que é a Estradas de Portugal, agora Instituto de 

Infraestruturas, creio que é assim que se chama, com a REFER e as antigas Estradas de 

Portugal. Portanto, tem havido uma cooperação muito estreita, quer em matéria de 

limpeza, quer em matéria de colocação, que já resulta destas conversações, de um novo 

piso na EN n.º 231, da Póvoa da Roçada para o Rio Mondego, seja na sinalização 

próxima de perigo que se vai ver nas tais curvas, cuja moção, que já foi fornecido com a 

ajuda da Câmara, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e a Junta de Freguesia de 

Nelas, o reforço de sinalização de perigo naquela curvas. No início da próxima semana 

será colocada sinalização vertical. 

Dizer-vos que, relativamente à Feira do Vinho, foi apresentada a mesma no 

Hotel da Urgeiriça, com a presença de, nesta fase, quem interessa para o grande 

dinamismo e promoção da Feira, que é o Turismo do Centro, esteve lá o Senhor Dr. 

Pedro Machado, Diretor do Turismo do Centro, esteve a Senhora Diretora Regional de 
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Agricultura, Eng.ª Adelina, esteve a Senhora Presidente da CCDR, Ana Abrunhosa, a 

Senhora Vice-Presidente e a CVR Dão muito envolvida neste processo também. 

Portanto, a maior parte dos produtores. Cremos, de facto e também viram isso agora no 

dia 23 de junho, portanto, uma festa apenas do Feriado Municipal e do São João, 

aproveitando o brioso trabalho das associações, das marchas populares. Mas, de facto, a 

nossa aposta, nesta primeira fase, é naquele evento que, de facto, pode gerar uma mais 

valia maior em termos da economia do desenvolvimento económico e da criação de 

emprego, que é, de facto, a indústria ligada ao vinho, seja o enoturísmo, seja a cultura 

do vinho, seja a parte agrícola em termos vitivinícolas. 

Portanto, fizemos isso. Vamos ter também, andamos a promover o Rally do 

Vinho do Dão, no dia 24 e 25 volta o Concelho de Nelas e várias Freguesias, Senhorim, 

Nelas, Canas de Senhorim e Vilar Seco, são estas Freguesias, vão ter troços no Rally do 

Vinho do Dão que conta para o campeonato nacional. Vamos ter também uma prova no 

fim-de-semana a seguir à Feira do Vinho do Grande Prémio de Ciclismo do Dão, 

realizado em conjunto com a Câmara de Viseu, Câmara de Mangualde e Câmara de 

Penalva do Castelo. 

Dizer-vos também que é com muito agrado que temos a Rota do Vinho do Dão 

a passar sempre no Coração da Região, que é Santar. Todos os percursos da Rota do 

Vinho do Dão passam em Santar, Rota essa criada pela Comissão Vitivinícola Regional, 

como sabem, recentemente.  

Portanto, deixar também uma palavra final para o movimento associativo que 

temos acompanhado e quem participa nele sabe, além dos subsídios em dia, como já 

referi, o acompanhamento próximo. Portanto, com aquilo que é possível nesta altura em 

termos de apoio financeiro por parte da Câmara naturalmente. 

Dizer-vos também e reafirmar aqui que foi com muita alegria que fizemos e 

vimos correr com sobriedade e grande respeito a homenagem ao Senhor Dr. José Lopes 

Correia, com a atribuição do Complexo Desportivo Municipal a esse grande Homem e 

grande Autarca do Município de Nelas, particularmente, pós 25 de abril, em que nestes 

40 anos foi 22 anos Presidente da Câmara e eleito por 6 vezes. Portanto, objetivamente, 

independentemente das considerações pessoais que se possam fazer acerca de alguma 

discussão de algumas ideias, ou de algumas iniciativas, ou até da minha posição 

relativamente ao Senhor Dr. José Lopes Correia, em termos históricos, é inquestionável 

que chama-se o Presidente da Câmara José, ou João, que, objetivamente, este Homem 

não pode deixar de ser considerado uma das grandes personalidades do pós 25 de abril 

e, portanto, qualquer Presidente da Câmara, qualquer que ele fosse, teria, 

necessariamente, no ano, no Feriado Municipal subsequente ao seu desaparecimento, de 

lhe fazer uma homenagem. 

Dizer também que nessa homenagem ficam muito bem os dois Encarregados 

Gerais a quem foi atribuída a Medalha de Bons Serviços, que era o Senhor Arnaldo 

Garcia e o Senhor António Loio, ficam e quero realçar aqui também que a nobreza da 

cerimónia com que tudo decorreu na passada quarta-feira. 

Dizer-vos, finalmente, que Nelas nestes 20 meses tem sido roteiro obrigatório 

de dirigentes regionais e governantes do País, seja Deputados, do PS, do PSD, seja 

governantes nos últimos meses e vai sê-lo outra vez no dia 7 de julho em que o Senhor 

Vice-Primeiro Ministro, Dr. Paulo Portas, o Senhor Ministro da Economia e o Senhor 

Secretário de Estado da Inovação vêm outra vez ao Concelho de Nelas para inaugurar a 

nova linha da empresa LusoFinsa, cujo investimento está a decorrer neste momento e, 
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portanto, ele mo confirmou pessoalmente na passada quarta-feira em telefonema. 

Portanto, no dia 7, felizmente, nestes 20 meses tem sido uma alegria, de facto, em 

fulgor de investimento e criação de emprego.  

Eram estas notas que eu queria deixar. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer algum esclarecimento 

adicional? Alguém quer pedir algum esclarecimento ao Senhor Presidente? Senhor 

Deputado Hernâni faça favor. 

 

O Senhor Deputado, Eng.º Hernâni Marques: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Estimado Público. 

Um reparozito só em relação às informações do Senhor Presidente. O Senhor 

Presidente focou, essencialmente, nas associações deste Concelho. Eu vinha reafirmar, 

essencialmente, o trabalho desenvolvido pelas associações nesta época de Festas pelos 4 

bairros, tanto os de Nelas, como os de Canas de Senhorim, porque as associações são 

elas, essencialmente, o motor de cada povoação, tanto de Nelas, como de Canas de 

Senhorim e daí nunca é demais realçar o trabalho delas em prol da sociedade porque é 

tão difícil, nós sabemos e eu digo por causa própria, como alguns que estão na sala 

presentes, como é tão difícil trabalhar, deixar-se a família e ir para as associações, dar o 

corpo ao manifesto falando claramente nesse sentido e daí reforçar essa ideia. 

Também, só para terminar, um reparo, acho que é a quinta vez que falo nisto 

aqui ao Senhor Presidente, que é a questão do Parque do Areal, Senhor Presidente, é a 

quinta vez que falo aqui na Assembleia Municipal e, por exemplo, Senhor Presidente, 

vou-lhe dar um exemplo, pôs aquela rede á frente do hipermercado do Pingo Doce e do 

Intermarché. Ninguém põe em causa a rede naquele local. Já lá houve acidentes, é 

verdade. Mas, se calhar, com um bocadinho mais de esforço já se tinha posto a rede no 

Parque do Areal e o Parque já estaria neste momento reaberto.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Senhor Deputado Rui Costa faça favor. 

 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Membros da Mesa, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras Vereadoras,  

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Muito boa noite. 
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Eu também pedia aqui alguns esclarecimentos à atividade municipal destes 

últimos anos.  

Muito me apraz chegar aqui hoje e, realmente, ver as empresas do Concelho a 

reinvestirem. Outras aproveitarem infraestruturas já existentes doutras que nos 

abandonaram. 

E depois, como é óbvio, e não podia deixar de ser, a Câmara Municipal está a 

comprar e apoiar essas empresas para que se fixem e para que, realmente, desenvolvam 

o nosso Concelho.  

Mas sabemos do passado recente que tivemos vários acidentes nas zonas 

industriais, dos quais todos se lembram da empresa Borgstena. Lembramo-nos agora 

das ETAR,s, que muito agradeço a este Executivo porque, realmente, está na ordem do 

dia mas não nos podemos esquecer da parte do sistema contra incêndios nas zonas 

industriais. Todos nós sabemos que são inexistentes, ou ineficazes. 

A parte, quer de segurança, quer de infraestruturas, para que as empresas se 

fixem no nosso Concelho, também devem ser salvaguardadas. Portanto, pergunto ao 

Senhor Presidente se realmente está também na mesa deste Executivo ajudar as 

empresas nesta situação. 

Depois, perguntar-lhe sobre um tema que inicialmente, quando iniciou o 

mandato, muito aqui foi falado. Foi a Quinta da Cerca. A Quinta da Cerca nãos sei 

como é que está neste momento. Não sei qual foi a evolução. Se, realmente, foi só 

limpeza inicial e depois continuou nos mesmos moldes, ou se não. Portanto, gostava de 

ter esse esclarecimento. 

Depois, em termos de atividade municipal, realmente aproveitaram-se as Festas 

do Feriado Municipal e inaugurou-se um grande Complexo Desportivo em nome de um 

antigo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. José Lopes Correia. Inaugurou, deu-se o 

nome, muito obrigado.  

Realmente, o Senhor Presidente falou aqui que muitas foram as divergências 

políticas, muitas foram as discussões nesta sala, ou noutra sala lá em cima, mas, 

realmente foi bonito dar a este Complexo o nome do Senhor Dr. José Lopes Correia. 

Mas, gostava de saber aqui o seguinte, a dualidade de critérios que há neste 

Executivo, que é o seguinte, existe um Presidente, que na altura do Partido Socialista, 

Senhor Dr. José Lopes Correia e um Vice-Presidente, Senhor Dr. Rui Neves, que nós 

todos conhecemos.  

Acontece que a um atribui-se um subsídio de reintegração sem problema 

nenhum. A outro, meu Deus, esta Câmara virou louca, meus Senhores, e não sei porquê 

esta dualidade de critérios. Realmente, as questões políticas que houve, as divergências 

políticas foram, se calhar, menos com o Senhor Dr. Rui Neves, do que com o Senhor 

Dr. José Lopes Correia. 

Mas, não sei porquê, se calhar porque alguma perseguição política a algumas 

pessoas, porque, realmente, também, porque aqui também se muda de um lado para o 

outro com muita facilidade.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Deputado, está a pedir esclarecimento, ou a fazer considerações? 

Tiveram um ponto no Período de Antes da Ordem do Dia para fazer estes comentários. 

Agora, são pedidos de esclarecimentos ao Senhor Presidente da Câmara e só isso é que 

vão fazer. O Período de Antes da Ordem do Dia acabou. Tinham este ponto para o fazer 
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se quisessem. Agora, estamos no ponto em que se pedem esclarecimentos ao Senhor 

Presidente da Câmara sobre alguma coisa que ele não tenha dito. Pronto, desculpem, 

mas tem que ser assim. O Senhor Deputado pode continuar, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa:  

- Senhor Presidente, desculpe é o ponto onde se fala na atividade municipal que 

estamos a discutir. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Não. Informação do Senhor Presidente da Câmara. Só pode pedir 

esclarecimentos. Não pode fazer comentários.  

 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Sim, sim, atividade municipal. Correto. É o que eu estou a fazer. Gostava de 

pedir esclarecimento era sobre, realmente, o que é que tem passado nas reuniões de 

Câmara, que foram atribuladas. É atividade municipal. É o que os Munícipes querem 

saber. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Obrigado. Senhor Deputado José António, quer usar da palavra? Com a 

mesma observação, questões que queira colocar ao Senhor Presidente da Câmara.   

 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Antes de mais quero felicitar o Senhor Presidente da Câmara porque, 

efetivamente, baixar desemprego, criar postos de trabalho, trazer indústrias, tem que ser 

louvável, independentemente, da cor, independentemente, dos credos, isso é uma coisa 

que é inegável. Agora, uma coisa que eu pretendia saber, se é que é possível, é que tipo 

de emprego tem sido criado e qual o tipo de desempregado é que atualmente há no 

Concelho de Nelas, qual a sua qualificação, qual o seu nível académico, isto porquê? 

Não pondo em causa as empresas que vêm e que venham mais, não ponho, de maneira 

nenhuma isso e volto a repetir, tiro o meu chapéu, acho que é um trabalho louvável, é 

um trabalho que todos nós temos que ter em linha de conta.  

Agora, também temos que saber para onde vamos e, deixo aqui um repto, se 

realmente, os desempregados existentes no Concelho de Nelas, os não qualificados 

estão empregues e se aquilo que nós temos atualmente, são quadros qualificados, com 

capacidade académica. Penso que temos que passar por outra fase, Senhor Presidente, 

com o devido respeito e tentar captar indústrias com tecnologia avançada, até porque se 

temos um bom parque industrial elas também aqui terão um trabalho que as vá ajudar. 

Era este o esclarecimento que eu gostaria que me fosse dado para melhorarmos 

em todos os aspetos, portanto, a vida do nosso Concelho e também sedentarizarmos cá 

quadros superiores, que esses também são muitíssimo importantes e é essa, acima de 

tudo, a minha preocupação.  

Muito obrigado.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Deputado José António. Mais alguém quer usar da 

palavra neste ponto? Senhor Presidente, quer dar os esclarecimento que foram pedidos? 

Sim? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Relativamente às associações, de facto, subscrever as palavras do Hernâni 

relativamente à importância do movimento associativo em todo o Concelho, em todas as 

comunidades, de facto, têm essa marca e felizmente que é assim. 

Evidentemente, isto também tem a ver com aquilo que o Senhor Eng.º José 

António disse. Uma questão essencial para o desenvolvimento até do próprio 

movimento associativo é a existência de pessoas que trabalhem.  

Portanto, compreendo a preocupação dele com o nível do emprego e a 

qualificação do emprego, com a tecnologia e a procura, mas nesta fase tem sido nossa 

política, neste período, é acarinhar quem, de facto, pretende criar nesta fase qualquer 

posto de trabalho. 

Evidentemente, no regulamento que hoje vem aqui, para discussão e 

aprovação, de apoio ao investimento e à criação de emprego foi excluída a possibilidade 

de apoiarmos, com apoio financeiro, a criação de postos de trabalho temporário porque 

não há uma relação de emprego direta entre o trabalhador de emprego temporário e o 

empregador onde ele presta serviço, há uma empresa de premeio, que é a empresa de 

trabalho temporário. 

Particularmente, aqui no Município de Nelas, em que havia muita mão-de-obra 

da antiga empresa Johnson Controls, pessoas com 40, à volta dos 40 anos, quarenta e 

poucos que há uns anos atrás, com vinte e poucos anos começaram a trabalhar na 

empresa Johnson Controls, têm sido, de facto, uma ajuda que se tem notado do ponto de 

vista do desenvolvimento a todos os níveis, porque a criação de um emprego que dê 

500,00 euros, ou 600,00 euros líquidos, que é o que acontece na maioria dos casos com 

o novo emprego que foi criado aqui em Nelas, não sendo muito, é um complemento 

muito importante para o rendimento do agregado familiar e também para a riqueza e 

para a fixação de populações, para o desenvolvimento dos Jardins-de-Infância, que 

estão todos cheios com listas de espera, para a fixação das pessoas para estancarmos o 

movimento de emigração e de saída do território. 

Portanto, numa primeira fase, eu acredito nas dinâmicas da economia, face à 

procura de mão-de-obra que, felizmente, é crescente aqui em Nelas, que o próprio 

mercado vai tornar a mão-de-obra e a remuneração da mesma mais desenvolvida. Não 

esquecer também que temos tecnologia avançada. Temos o maior investimento que 

existe atualmente no Município de Nelas é o da empresa LusoFinsa, com 35 milhões de 

euros. É um Projeto de Interesse Nacional. Portanto, é de tecnologia avançadíssima, de 

grande volume financeiro e a empresa LusoFinsa também já nos habituou que é uma 

empresa na vanguarda da remuneração, portanto, não está nos salários mínimos e, 

portanto, é o grande investimento que, de facto, acontece. Temos acarinhado todas as 

iniciativas de emprego, que tem havido, sempre com essa preocupação também da 

qualidade do emprego que existe. 

Dizer-vos que agradeço, também, o estímulo dado pelo Rui Costa, 

relativamente ao apoio às empresas e às ETAR,s. Dizer que tivemos já contactos com 

uma empresa relativamente a um sistema de incêndios de zonas industriais. Sei que há 

uma empresa que está a desenvolver esse sistema para a Zona Industrial da Lousã. 
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Portanto, estamos preocupados com isso e no âmbito também de uma outra linha que 

existe relativamente às infraestruturas das zonas industriais no novo próximo Quadro 

Comunitário. Não existe dinheiro para parques empresariais novos mas no PO Regional 

há dinheiro para expansão de parques empresariais onde haja procura, o que é o caso 

aqui em Nelas. Na parte poente da empresa Topack, na parte de trás, os terrenos estão 

destinados à empresa Aquinos. Agora, na parte nascente da empresa Faurécia, com duas 

unidades que vão, nos próximos seis meses, avançar e desenvolver-se muito, que é a 

empresa Bioramos e a empresa Azurmetal.  

Existe também a expansão da empresa Borgstena, para quem já comprámos 1 

hectare junto á linha de caminho-de-ferro para nascente também, atrás da empresa 

Sacia. Expansão da empresa Loureiro & Batista, no comércio dos combustíveis junto ao 

Ecoponto. Portanto, pensamos desenvolver também e infraestruturar aquela zona 

industrial com uma rotunda e eventualmente com via dupla entre essa rotunda e a 

rotunda da vinha. No sentido da malha urbana, o espaço urbano começar na reta de 

Canas de Senhorim. Já identificámos isso à Estradas de Portugal no sentido desse 

investimento ser feito proximamente e, portanto, Nelas começaria junto à Ponte Seca, 

em Canas de Senhorim, eventualmente prolongando a ciclovia e etc., haja para isso 

disponibilidade financeira da nossa parte e apoios comunitários. Estamos atentos a isso.  

E na Zona Industrial da Ribeirinha com a alteração da rede viária interna da 

Zona Industrial da Ribeirinha, onde vai construir-se o pavilhão da empresa Covercar e 

também, proximamente, dos Coimbras, também já andam lá em obras, no sentido de 

infraestruturar aquela zona industrial e fazer a rede viária. 

 Assumimos, as prioridades vão ser também isso, porque no protocolo que 

celebramos com a empresa Covercar e com a empresa Azurmetal. Na empresa Covercar 

está lá que a terraplanagem tem que estar feita até final de julho e até final de maio do 

ano que vem tem que estar infraestruturado e pavimentado o acesso àquelas empresas. 

A mesma coisa se passa na empresa Azurmetal. 

Já tivemos reuniões na CCDR no sentido de nos serem dados meios, deixámos 

lá a indicação de seis milhões de euros para infraestruturar e desenvolver as zonas 

industriais, ficou lá essa indicação. Assim que houver abertura no PO, que nos dizem 

que vai ser lá para o último trimestre deste ano, não vamos deixar de aproveitar essa 

oportunidade, haja financiamento de 70, 80, 85%, que nós, em termos de Orçamento 

Municipal poderemos acompanhar isso. 

A Quinta da Cerca vai ser limpa mais uma vez. É um processo que estamos a 

tentar reorientar e, portanto, esta questão da organização dos produtores é um projeto 

que estamos a tentar negociar porque estava previsto no projeto inicial da Quinta da 

Cerca um rebanho de ovelhas, à volta de 100 e, portanto, com esta organização de 

produtores, que é uma legislação recente e é no âmbito da Política Agrícola Comum, há 

possibilidade de com essa organização de produtores, com a organização agropecuária 

de Mangualde e as Câmaras e um protocolo, de facto, o nosso pensamento é arranjar 

duas, ou três ofertas que deem vida à Quinta da Cerca e cumpram o projeto inicial, mas 

que deixem a vertente educativa, de quinta ecológica, livre para continuarmos a utilizar 

a Casa da Azinheira, a vinha, a estufa, etc. Portanto, queremos também neste período, 

sem precipitações, porque também não temos muitos meios para isso e as prioridades 

são outras.  

Também é uma coisa que estamos com atenção porque está um investimento 

de 4 milhões de euros, mais de 4 milhões de euros, dos últimos 20 anos e, portanto, 
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acho que é uma coisa que não se deve deitar fora, nem desperdiçar, pelo menos para já 

manter e evitar que aquilo se degrade, evitar que arda por exemplo. 

Só, relativamente à questão do subsídio de reintegração, não fugindo às 

questões, dizer que, como sabem, em outubro de 2005 o Ex-Presidente da Câmara, 

Senhor Dr. José Lopes Correia e o Senhor Ex-Vereador Rui Neves, requereram o 

subsídio de reintegração que o Estatuto dos Eleitos Locais previa na altura a concessão 

desse subsídio.  

A posição da Câmara, nessa altura, onde eu também estava, foi de não atribuir 

ao Senhor Dr. José Lopes Correia o subsídio de reintegração em 2006. Em 2007, janeiro 

de 2007, foi intentada uma ação em Tribunal por parte do Senhor Dr. José Lopes 

Correia. Essa ação decorreu até agora em 2014. Essa ação foi contestada pela Câmara, 

onde eu já não estava, em 2007, a ação foi contestada. 

Entretanto, para aí em 2012, a Câmara de Nelas suspendeu o processo para 

fazer um acordo com o Senhor Dr. José Lopes Correia. Quando este Presidente da 

Câmara tomou posse o processo do Senhor Dr. José Lopes Correia em Tribunal estava 

suspenso à espera de um acordo e eu determinei que o julgamento fosse marcado e fosse 

realizado. Portanto, foi feito o julgamento no Tribunal de Viseu e o Juiz condenou a 

Câmara de Nelas a pagar o subsídio de reintegração., 

Foi levada a reunião de Câmara a possibilidade da Câmara recorrer, ou não, 

dessa decisão. Pedimos parecer ao advogado da Câmara, que é o Senhor Dr. Manuel 

Martins, que na altura foi o advogado que contestou a ação, que continuou, não obstante 

eu ter saído da Câmara, continuou ligado à Câmara com um contrato de prestação de 

serviços. Foi-lhe pedido um parecer. No âmbito do que estava na sentença e no parecer 

que ele deu, entendeu a Câmara que havia jurisprudência suficiente para nos tornar 

seguros que se recorrêssemos daquela decisão a Câmara de Nelas ia perder. Portanto, 

foi deliberado não recorrer daquela decisão porque era pacífico, havia jurisprudência 

que entendia neste sentido, o subsídio de reintegração não se destinava a reintegrar 

ninguém na vida ativa. O subsídio de reintegração era um estímulo que se dava, à 

partida, para a atividade política. Portanto, era um direito que a pessoa, preenchidos os 

requisitos que lá vinham, quer se tivesse reformado na altura em que saísse da Câmara, 

ou não, tinha direito a ele, era o entendimento e é o entendimento jurisprudencial do 

Supremo relativamente a essa questão.  

Portanto, a essa luz era legítimo, materialmente, que quem pediu também o 

subsídio de reintegração em 2005, que foi o Vereador Senhor Rui Neves, tivesse, pela 

igualdade de circunstâncias, direito ao subsídio, pela situação material ser a mesma. De 

tal maneira era assim considerado que a Jurista da Câmara emitiu um parecer e também 

por razões de segurança, dando a Câmara, com a minha assinatura e enviando esse 

parecer para a CCDR, em Coimbra, nós dissemos, a Jurista, evidentemente que 

acompanhava o pedido de parecer da CCDR, dizíamos que a situação material era a 

mesma, que entraram em outubro de 2005, se a Câmara, com segurança, podia pagar o 

subsídio de reintegração à Família do Senhor Rui Neves, a quem eu sempre disse isto 

que estou a dizer aqui e, portanto, eu achava que materialmente não estava prescrito, o 

prazo de prescrição é 20 anos, portanto a situação era materialmente igual.  

Um dia recebi uma chamada da Senhora Dr.ª Maria José Castanheira Neves a 

dizer que lamentava muito não poder subscrever o parecer da Jurista da Câmara de 

Nelas porque do ponto de vista da aplicação das regras do Direito Administrativo, é o 

que está escrito no parecer que eu posso disponibilizar, evidentemente a quem quiser, é 
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o que lá está escrito, objetivamente, não estou aqui a valorizar, nem a menorizar, é o que 

lá está escrito. Do ponto de vista da aplicação das regras do Direito Administrativo 

quem requer algo á Administração Pública tem direito a ter uma resposta no prazo de 90 

dias.  

Não havendo essa resposta no prazo de 90 dias considera-se, segundo as regras 

do CPA, indeferimento tácito. Eu estou a dizer que é o que consta do parecer. Senhor 

Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Desculpe, Senhor Vereador, o Senhor Presidente da Câmara está a dar a 

informação que entende e não interrompa por favor. Não interrompa por favor. O 

Senhor Presidente da Câmara está a dizer que há um parecer que o pode fornecer a 

quem quiser. Portanto, faça favor de se manter calmo. Pode continuar. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só para terminar. O parecer todo o item argumentativo que é utilizado é, este, 

90 dias, não houve pronúncia da entidade administrativa, há um indeferimento tácito. 

Nos termos do Código do Procedimento Administrativo isso é um ato de indeferimento 

que devia ser atacado do ponto de vista judicial e não o foi. Portanto, no entendimento 

da CCDRC, o entendimento técnico-jurídico o direito do Senhor Ex-Vereador Rui 

Neves caducou apesar de estar dito lá que a situação é materialmente igual, aliás, como 

é evidente para toda a gente. 

Dizia no final do parecer, a letras a gold destacado, que dizia assim, este é o 

parecer técnico da CCDRC relativamente a essa questão técnico-jurídica. A Câmara 

Municipal, é um parecer não vinculativo, a Câmara Municipal, se o entender, 

fundamentadamente, conceder o subsídio, está no âmbito das atribuições da Câmara 

Municipal. É o que dizia no final do parecer.  

Subsequente a isto, o que é que se passou? Houve uma discussão na Câmara. 

Quem promoveu essa discussão na Câmara fui eu, que levei lá o parecer para ser 

discutido no Período de Antes da Ordem do Dia e depois houve um pedido de 

agendamento por parte do Senhor Vereador Artur Jorge Ferreira no sentido de ser 

atribuído o subsídio. 

O Presidente da Câmara entendeu instaurar uma ação no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu no sentido do Tribunal, sendo requeridos a herança do 

Senhor Vereador Rui Neves, no sentido de dizer a ação que a Câmara não tinha 

obrigação de pagar aquele subsídio porque havia caducado. Portanto, a herança, os 

interessados, teriam a possibilidade de no processo demonstrar que a situação não era 

essa.  

Portanto, foi a posição do Presidente da Câmara, meteu a ação. Houve um 

requerimento do Senhor Dr. Manuel Marques no sentido da matéria ser agendada 

acrescentada da obrigatoriedade de ser retirada a ação. Foi agendado. É verdade o que o 

Senhor Vereador Dr. Marques diz que nessa reunião, por parte do Senhor Vereador 

Adelino Amaral também houve esse pedido de agendamento. Foi agendada a matéria. 

Após discussão acalorada, evidentemente acalorada, é inquestionável, como são essas 

coisas e como se vê também quando se suscita esta questão e foi deliberado que o 

Senhor Presidente da Câmara retirasse a ação e que fosse promovido o pagamento do 
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subsídio de reintegração ao Senhor Vereador Rui Neves. Portanto, é este o ponto da 

situação. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que lá na Câmara que, é um direito que 

tem, impugnar esta deliberação e, portanto, não sabemos, ainda, está a decorrer o prazo 

de 30 dias, se o Senhor Presidente da Câmara vai, ou não, impugnar esta deliberação de 

Câmara com os argumentos utilizados pela CCDR e tão apenas isso. A CCDR diz que o 

direito caducou. A dúvida que se me levanta é, sendo uma obrigação natural e os 

juristas sabem do que é que eu estou a falar, se a entidade administrativa pode expor de 

meios financeiros para cumprir uma obrigação natural. Há acórdãos que dizem que não. 

Outros que dizem que sim. Portanto, é uma questão que da minha parte vou ponderar, 

da parte do Presidente da Câmara, vou ponderar a situação de segurança jurídica na 

ótica da defesa do interesse público.  

É isso que me cumpre referenciar. Disponibilizo os papéis, esclarecimentos, 

acórdãos, pareceres, a quem entender e, portanto, eu, da minha parte, acho que não vem 

mal ao mundo recorrer a um Tribunal, que é o meio próprio para se esclarecerem as 

questões quando elas surgem com dúvidas e houve uma dúvida colocada pela CCDR, 

não foi por mim. A CCDR é que pôs, emitiu um parecer a dizer que o direito tinha 

caducado e, portanto, o que é que o Presidente da Câmara fez? Foi para Tribunal. O 

Presidente da Câmara não pôs os pés e disse, não pago. Não. Foi para Tribunal, Senhor 

Juiz, diga lá se tenho que pagar, ou não. Entendo eu que não tenho que pagar porque a 

CCDR diz que não temos que pagar. Foi o que eu disse no Tribunal. 

Portanto, o ponto é este. Se o Presidente da Câmara vai meter uma ação de 

impugnação da decisão da Câmara com efeitos suspensivos, ou não, o Presidente da 

Câmara ainda está a ponderar isso porque, também vos garanto, não é pelo ruído e pelo 

barulho que possam fazer acerca desta questão que eu deixo de tomar as decisões que 

tenho que tomar em consciência, desde que durma bem e durmo bem com tudo o que 

tenho feito até agora. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Deputado Rui faça favor.  

 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Bem, mas de qualquer forma, acho que foi elucidativo, portanto, o trajeto que 

aconteceu com estas duas situações do Ex-Senhor Presidente da Câmara e do Ex-Senhor 

Vice-Presidente da Câmara desde 2005. Muitos voltes faces. Em 2005 éramos contra. 

Em 2006, portanto, já éramos a favor. Depois, de qualquer forma, pagou-se uma porque 

o Tribunal assim o entendeu. 

 Depois, Senhor Presidente e aí é que lhe apelava um bocadinho, portanto, 

à parte de Presidente da Câmara do nosso Concelho que era o seguinte, com o seu 

punho enviou para a CCDR um pedido para pagarem o subsídio de reintegração, ou 

seja, realmente, viu que havia uma injustiça neste caso e na altura, com o seu punho, 

segundo disse nesta sala, enviou para a CCDR. 

A CCDR disse e bem, que em termos de prazos legais caducou, mas que estava 

nas mãos desta Câmara pagar, ou não pagar. Ao fim e ao cabo no punho da pessoa que 

enviou para a CCDR. Agora, passados que são estes meses, o Senhor Presidente pensa 

em impugnação. Aí é que eu acho que há outra vez um volte face e não estou aqui para 

lhe mudar as ideias. O Senhor Presidente é livre de fazer, portanto, os seus atos serão 
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depois julgados noutras alturas. Mas, de qualquer forma, esclarecer e dizer-lhe que das 

discussões, às vezes, nasce a luz, que, realmente, em tão pouco tempo mudar de opinião 

duas vezes é um bocado. Desculpem lá, portanto, pedia-lhe que revesse essa situação.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- É só um esclarecimento que se impõe ao Rui, com toda a lealdade também.  

Não sei quem é que mudou de posição porque este processo anda desde 2007 a 

decorrer. O requerimento do Ex-Vereador Rui Neves esteve lá em cima da mesa no 

dossier dele durante 8 anos e a Câmara anterior não se pronunciou sobre ele.  

Portanto, não sei quem é que mudou de posição. Ó Rui, não sei. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia a uma interrupção do Senhor Vereador 

Manuel Marques: 

- Desculpe, não o ponho na rua. Não o deixo é falar. Senhor Vereador, não 

tenho poderes de o pôr na rua. Agora não pode é interromper. Não o ponho nada na rua. 

Deixe-se estar. Falar é que não pode. 

  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal.  

Sobre esta matéria os factos são estes. Evidentemente que eu não ignoro, numa 

matéria tão sensível e cuja sensibilidade eu respeito, que eu serei depois sindicado por 

este ato como por qualquer outro. Portanto, deixem o Presidente da Câmara e os 

poderes que têm funcionado, deixem os tribunais funcionar e é uma coisa que eu não 

compreendo, quem é que tem medo dos tribunais? Quem é que tem medo de uma 

decisão judicial relativamente a esta matéria? Porquê? Porque é que se querem substituir 

a uma decisão judicial? Porquê? Isso é que eu não percebo. Deixem que o Juiz pondere 

a posição das partes. Porque é que não deixam? Que pondere a posição das partes? Que 

o Ministério Público, eventualmente, na ótica da defesa do interesse público se 

pronuncie também e será feita justiça. 

O Tribunal diz, o Senhor Presidente da Câmara tem que cumprir a decisão da 

Câmara. E eu cumpro a decisão da Câmara. Ponto final. Eu não sei o que é que assusta 

tanto, democraticamente, a decisão de um tribunal. Não sei. Portanto, eu confio sempre, 

é a minha profissão, na decisão dos tribunais. Portanto, a justiça pode tardar mas não 

falta e há de chegar a altura em que ela será feita. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. O Senhor Deputado Sousa quer pôr um ponto à mesa? Faça 

favor. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Boa noite a todos.  

É só um ponto de ordem à mesa porque, realmente, Senhor Presidente, é 

inadmissível que algumas pessoas não respeitem esta Assembleia, interrompendo 
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pessoas que estão a falar e o Presidente da Câmara tem o direito e o dever de esclarecer 

a Assembleia 

Os Senhores Vereadores só podem falar em defesa da honra. Senhor Presidente 

está demonstrado aqui o que é que, para algumas pessoas é a democracia e o que é que é 

esta casa.  

É uma pessoa que não tem o mínimo de, eu estou a falar com o Senhor 

Presidente da Assembleia. Eu vou ter que me retirar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu dou por encerrado este ponto. Não dou, não vai usar da palavra. Não 

compete a esta Assembleia sequer pronunciar-se sobre isso, portanto, de maneira 

nenhuma iria aqui dirimir questões entre os Senhores Vereadores da Câmara e o Senhor 

Presidente, de forma nenhuma.  

Portanto, considero este ponto como encerrado. Não é mordaça, é democracia e 

que o Senhor Vereador, desculpe lá, não está a respeitar. Não está a respeitar esta 

Assembleia. 

Portanto, Senhor Deputado Sousa, eu trato deste assunto. Senhor Vereador faça 

favor, vamos respeitar esta Assembleia. Esses problemas resolvam-nos lá na Câmara, 

onde quiserem.  

Portanto, eu considero encerrado o ponto 2.1 e passo, de imediato, ao ponto 2.2 

da Ordem de Trabalhos, que é - Aprovação da proposta de alteração ao Regulamento 

Municipal de horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços. 

Senhor Presidente, quer dizer alguma coisa sobre este ponto?  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente.  

Só sobre, a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de horários de 

funcionamento. Os Senhores Membros da Assembleia Municipal têm isto e, portanto, 

acho que, fruto da liberalização dos horários cumpre tomar esta posição relativamente 

ao regulamento e mantêm-se, grosso modo, as práticas em termos de horários que já se 

verificavam no regulamento anterior e que cumpre agora reafirmar. 

Portanto, o funcionamento é até às 24 horas, estabelecimentos até às 2 horas da 

manhã, excecionalmente até às 4 horas da manhã. Portanto, essencialmente, é isto que 

está referenciado aqui. Se houver alguma questão poderei esclarecê-la. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Uma vez que ninguém quer usar da palavra neste ponto, vou pôr à votação o 

ponto 2.2 e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 

Vai ser aprovado em minuta. 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Aprovação da proposta de alteração ao Regulamento Municipal 

de horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 24 

serviços, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 23 votos a favor, 0 votos 

contra e 0 abstenções, por unanimidade.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

unanimidade. 

Passamos então ao ponto 2.3 - Aprovação da proposta de projeto de 

regulamento do serviço de abastecimento de água. 

Senhor Presidente, quer dizer alguma coisa sobre este ponto?  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só dizer, Senhor Presidente da Assembleia, que este projeto de regulamento 

de serviço de abastecimento de água depois cruza também todos estas matérias, quer a 

proposta de projeto do regulamento de serviço de abastecimento de água, do 

regulamento do serviço de saneamento de águas residuais urbanas e do preços/tarifas a 

cobrar dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de resíduos sólidos urbanos. Aliás, este preço/tarifas abrange estas três 

matérias. 

O regulamento do serviço de abastecimento público de água, reflete uma 

atualização de acordo com as regras do ERSAR, quer este regulamento, quer o 

regulamento a seguir, o do saneamento, que não existia no Município de Nelas, está a 

ser feito pela primeira vez e chegou a Câmara, inclusivé, a ser sancionada pela 

inexistência deste regulamento do serviço de saneamento de águas residuais urbanas e, 

portanto, estaremos também à disposição para algum esclarecimento relativamente a 

esta questão que é claro o regulamento e os pressupostos e as normas do regulamento 

são claras. Ficaremos à disposição.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. Quem é quer usar da palavra neste ponto? 

Senhor Deputado José António faça favor. 

 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Procurando também juntar, dado que são duas propostas de regulamento, uma 

para a água, outra para os resíduos, é nosso entender, penso que há pontos nos 

regulamentos que deviam ser melhorados. Nós sabemos que a Defesa do Consumidor 

ainda há pouco tempo condenou, aliás, ilibou alguns concidadãos de pagarem 

eletricidade porque as leituras foram feitas tardiamente e há um período sagaz para isso.  

Portanto, entre outras coisas, isso leva-nos a pensar que o regulamento é o 

regulamento. Normalmente, é feito pelos Autarcas para uma orientação, é para o 

Executivo saber lidar com ele, se calhar é o mais bem adaptado ao vosso trabalho. Daí 

que nós também não queremos, de maneira nenhuma, obstaculizar seja o que for nessa 

área, mas vamo-nos abster nesta componente. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra?  
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Então, vou pôr à votação o ponto 2.3 - Aprovação da proposta de projeto de 

regulamento do serviço de abastecimento de água e pergunto, quem vota contra?  Quem 

se abstém? Dez abstenções. Obrigado.  

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 – Aprovação da proposta de projeto de regulamento do serviço de 

abastecimento de água, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 13 votos a favor, 

0 votos contra e 10 abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Vamos passar ao ponto 2.4 – Aprovação da proposta de projeto de regulamento 

do serviço de saneamento de águas residuais urbanas. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado José António, faça 

favor.  

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- O nosso sentido de voto neste ponto mantêm-se igual ao ponto anterior. 

Apraz-me só acrescentar que nós temos aqui o artigo 19.º, que diz, Lançamento e 

acessos interditos. Este regulamento, sendo aprovado, entra em vigor, penso que dentro 

de 30 dias, o que quer dizer que vamos ter mais um problema com o tratamento de 

águas da empresa Borgstena.  

Vi um comunicado ainda recente, feito pela AZU, em que, entre outras coisas, 

tem uma parte que penso que deve ser bem pensada, que é criar condutas adutoras que 

liguem diretamente ao Rio Mondego. 

Ajuda, deixa de poluir a Ribeira da Pantanha, deixa de poluir a Ribeira de 

Travassos. Se houver um pré-tratamento bem cuidado e bem feito, as águas, ao caírem 

no rio, facilmente são diluídas e deixamos de ter uma despesa energética com o 

bombeamento de águas para a ETAR. 

Era um assunto, por acaso, que eu já tinha pensado nele, já tinha comentado 

isso ainda há 8 dias. Dou os parabéns também ao representante da AZU porque também 

ele já tinha falado sobre isso, aliás, como ele retrata no seu comunicado e volta a falar. 

Penso que seria de considerar. 

De qualquer forma e dado que estamos aqui com este ponto, no artigo 19.º, 

temos, efetivamente que o fazer cumprir a partir do momento que este regulamento 

entre em vigor. 

Muito obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. O Senhor Presidente quer esclarecer? Faça 

favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia.  

Então, um esclarecimento e também, com todo o respeito democrático o faço. 

Estes regulamentos estiveram em discussão pública durante 30 dias, 60 dias. 

Portanto, evidentemente, ele depois de ter sido aprovado em reunião de Câmara podiam 

nele ter sido introduzidos todos os melhoramentos, sugestões, alterações, que uma 

discussão pública suscita.  
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Portanto, também, com respeito democrático, digo que na discussão pública 

podiam ter sido feitas todas essas sugestões, particularmente, aquelas que considera 

próprias o Senhor Membro da Assembleia Municipal José António. 

Dizer-lhe só que há aí uma precipitada leitura do regulamento porque o artigo 

19.º aplica-se a substâncias que danifiquem, ou obstruam a rede pública de drenagem e, 

portanto, nada tem a ver com descargas de águas industriais previstas no artigo 20.º. 

Portanto, o artigo 19.º são lançamentos e acessos interditos. Portanto, não se 

podem lançar matérias explosivas, ou inflamáveis, radioativas, entulhos, areias, cinzas, 

lamas. O que se aplica ao que referenciou dos efluentes industriais da empresa 

Borgstena é o artigo 20.º nos termos do qual diz que os utilizadores industriais, artigo 

6.º, que não cumpram os limites, o 1.º diz, os utilizadores que procedam a descargas de 

águas residuais industriais no sistema público devem respeitar os parâmetros de 

descarga definidos na legislação em vigor e os valores definidos no anexo 3.  

No anexo 3, só um esclarecimento, o anexo 3 tem os parâmetros máximos de 

descarga em que nós pedimos também na proposta de alteração da aprovação definitiva 

do regulamento que todos esses parâmetros do PH, o CBO 5, o CQO, sólidos suspensos 

totais, fósforo e azoto, foram alterados. Portanto, este anexo também foi alterado no 

sentido de incluir mais parâmetros que protejam melhor os recursos hídricos. Portanto, 

além desses parâmetros, foram introduzidos outros, cloretos, clorofórmios, sulfatos, 

almaídos, alumínio, boro, portanto, uma série de 30 parâmetros que o Município como 

entidade pública gestora dos efluentes industriais pré-tratados, porque não são puros, 

têm que ser pré-tratados no sentido de os trazer a estes parâmetros. 

E a outra norma que este regulamento, nesta parte dos efluentes industriais, só 

entra em vigor quando a Câmara tiver condições para os tratar. É outra norma que está 

prevista nesta alteração, que a entrada em vigor deste regulamento nesta parte, porque, 

se não, aprovado hoje este regulamento, amanhã até 1.000 de CQO, ou 500 de CBO e 

etc., já podiam ser lançados na rede pública sem que a Câmara tenha possibilidade de os 

tratar. 

Portanto, como vinha acontecendo, neste regulamento não podemos ignorar a 

situação que tínhamos há tempos atrás, há uns meses atrás, dos 14.000 habitantes do 

Município de Nelas, cerca de 1.000 tinham tratamento de água de saneamento, cerca de 

1.000. Todas as ETAR,s do Concelho, no tratamento de efluentes domésticos estavam 

paradas. 

A primeira atividade que a Câmara teve que fazer, foi desmatar as ETAR,s e 

repor os motores em funcionamento. Só pequenas ETAR,s estavam em funcionamento, 

uma em funcionamento deficiente, que era em Moreira de Baixo, outra em 

funcionamento regular, que era na Urgeiriça para o Bairro dos Engenheiros e para o 

Hotel da Urgeiriça e outra que era no Folhadal para a parte sul do Folhadal.  

O resto, Felgueira, ETAR 2, ETAR 1, em todas as Freguesias nenhuma ETAR 

estava a funcionar, incluindo a ETAR 2. A ETAR 2 de Nelas, que depois desagua na 

Ribeira de Travassos e vai para Beijós, a primeira coisa que esta Câmara fez foi 

desmatar a ETAR, comprar motores para a pôr a funcionar. 

Portanto, não é de agora, agora com a agravante de haver os efluentes da 

empresa Borgstena desviados para lá em condições que eu posso, rapidamente, também 

em termos factuais enunciar. Mas, há anos seguidos, aquela ETAR é de 1998, foi a 

última grande ETAR efetuada pelo Presidente da Câmara que falámos há bocadinho, 
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que era o Senhor Dr. José Lopes Correia, que funcionou alguns anos e há cerca de, há 

mais de 6 anos, pelo menos, está completamente parada. 

Portanto, mais de 3.000 habitantes utilizam aquela ETAR que há 6 anos, pelo 

menos, não funciona e cujos efluentes vão diretos para Beijós sem qualquer tratamento. 

O que é que fizemos nestes 20 meses? Foi pôr aquela ETAR a funcionar, foi 

replantar a lagoa de macrófitas, foi pôr arejadores, recolocar os motores, e, portanto, a 

ETAR, em termos de efluentes domésticos está muito próxima de cumprir. 

Acontece que esta questão da empresa Borgstena, a empresa Borgstena tem 

uma ETAR, portanto, os efluentes que saem da ETAR da empresa Borgstena não são 

lançamentos, ou acessos interditos à rede pública de saneamento. A empresa Borgstena 

tem uma ETAR, sempre teve uma ETAR para tratar os efluentes da sua tinturaria, que é 

uma ETAR interna que nunca teve capacidade, ou esteve dimensionada para fazer o 

tratamento de toda a água que eles utilizam nesse processo produtivo. 

Quando nós chegámos à Câmara a empresa Borgstena tinha um problema, a 

Senhora Presidente da Câmara que me antecedeu decidiu fazer um coletor que passou à 

porta da empresa Borgstena e recolheu os efluentes da empresa Borgstena e fez meia 

dúzia de poços, a que chamou poços filtrantes, com brita e outros produtos, que se 

destinavam a fazer o tratamento de 300 a 500 metros cúbicos de água por dia. 

Portanto, não resistiu à primeira leitura da Inspeção Geral do Ambiente, que foi 

lá tirar a leitura dos efluentes que iam para o sítio da ETAR da Urgeiriça e depois eram 

lançados na Ribeira da Pantanha, não resistiu à primeira leitura composta de 24 horas 

que foi feita ainda em outubro, mês subsequente das eleições de setembro. 

Em março, a Câmara, o Senhor Presidente da Câmara foi notificado que tinha 

que cessar a receção dos efluentes da empresa Borgstena no coletor municipal, que ia 

desaguar nos tais poços filtrantes porque os poços filtrantes valiam zero em termos de 

tratamento. 

Cumpre arranjar uma solução. A Câmara não arranjou solução nenhuma. Como 

sempre, pressiona a empresa Borgstena no sentido de melhorar o tratamento sendo certo 

que era impossível a ETAR da empresa Borgstena tratar os efluentes no sentido de vir 

para os valores limites de emissão máximos. 

Portanto, posso-vos dizer, que os indicadores genéricos utilizados nas ETAR,s 

domésticas são o PH 6,9, o CBO 25, o CQO 125. Portanto, posso-vos dizer que o CQO, 

que é a carência química de oxigénio, sai do processo produtivo da Borgstena a 2.500 e 

a empresa Borgstena, na ETAR interna transforma isto em termos de CQO entre os 600 

e os 1.000. 

Portanto, era impossível, com uma empresa daquela dimensão, em março, 

subsequente à nossa tomada de posse, arranjar uma solução e, portanto, nós, tudo isto 

foi sempre comunicado às entidades do Ambiente, à APA, à ARH Coimbra, ao 

Ministério do Ambiente, ao Secretário de Estado do Ambiente, à Inspeção Geral do 

Ambiente. Sempre, há cartas registadas, foi logo a segurança, aliás, quando eu cheguei à 

Câmara fizemos um relatório, à APA, do estado da situação ambiental do Concelho e 

está lá um relatório datado de 29 de outubro, onde está evidenciada esta situação. 

Portanto, o Senhor Presidente da Câmara andou ali a tentar resolver o 

problema, a tentar sensibilizar a empresa Borgstena, chegou a junho e foi notificado, 

sob pena de desobediência, para tamponar os esgotos da empresa Borgstena, pela 

Inspeção Geral do Ambiente. 
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E, portanto, sob pena de crime de desobediência, novamente contactos com o 

Ministério do Ambiente, Secretaria de Estado do Ambiente, Associação Portuguesa do 

Ambiente, todas as entidades no sentido de compatibilizar, na medida do possível, o 

desenvolvimento económico, com a proteção ambiental. Nisto aqui também sempre 

participando e manifestando preocupações com as organizações ambientalista que se 

manifestavam relativamente a essa preocupação e bem. 

Tentámos arranjar uma solução um bocadinho consensualizada, ainda que 

informalmente, com a Associação Portuguesa do Ambiente, a ARH Coimbra, no 

sentido de, para não haver incumprimento criminal por parte do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Nelas, os efluentes da empresa Borgstena serem tratados na 

ETAR 2. 

Isto aqui não resistiu, apenas foi uma manobra utilizada, foi feito um coletor, 

onde foram gastos 50.000,00 euros, 60.000,00 euros. Foi feito um coletor especial da 

empresa Borgstena para a ETAR 2, que esteve a funcionar cerca de uma semana porque 

mediante as leituras que foram feitas e a deslocação a Beijós e aos campos de milho e às 

águas para regas e etc., eu próprio determinei que fosse reposto na Ribeira da Pantanha 

o efluente da empresa Borgstena. 

Pedimos à Associação Portuguesa do Ambiente uma moratória no sentido de 

nos dar, na expetativa de que era uma situação de incumprimento, havia uma situação 

de incumprimento também por parte, em termos urbanos de Nelas, uma situação de 

incumprimento generalizada relativamente ao tratamento dos efluentes, particularmente 

os industriais, mas também os domésticos. Como disse, dos 14.000, 13.000 estavam por 

tratar. 

Pedimos uma moratória de seis meses, que nos foi concedida pela Associação 

Portuguesa do Ambiente, em Coimbra, com parecer favorável e depois a Inspeção do 

Ambiente não se pronunciou.  

Em janeiro deste ano renovámos por mais seis meses, estando o efluente a 

correr para a Ribeira da Pantanha. Naturalmente, íamos acompanhando as medições da 

empresa Borgstena e, posso dizer-vos que, por exemplo, excedia os parâmetros 

regulamentares, mas ao nível do CQO, por exemplo, temos análises 500, 700. Há lá e 

posso disponibilizar essas análises que temos na Câmara. Portanto, não cumpriam os 

valores limites de emissão que é 125 no CQO, mas estavam em 500, 600, 700. 

Até que, estávamos nós assim, com o envolvimento da Secretaria do Estado do 

Ambiente no sentido de se aprovar uma ETAR, porque havia três situações de 

incumprimento no Concelho de Nelas, Nelas 1, Nelas 2 e Canas de Senhorim e o 

Ministério do Ambiente, no âmbito do Quadro Comunitário, colocou como prioritário o 

financiamento de ETAR,s para estas situações de incumprimento.  

A de Canas de Senhorim está a andar, logo à saída para a Lapa do Lobo e em 

Nelas também foi aprovada uma, que era a ETAR 3, mas depois que esta questão da 

empresa Borgstena e dos efluentes industriais pré-tratados careciam de tratamento, foi 

negociado com a Secretaria de Estado do Ambiente, com o Ministério do Ambiente, 

uma grande ETAR que tratasse os efluentes domésticos todos de Nelas, 4.000 mais 

2.000 potenciais de crescimento, os da Zona Industrial 1, de Nelas, que também não têm 

tratamento, têm lá uma fossa, aliás, várias fossas de um lado e de outro, a correr a céu 

aberto e da Zona Industrial do Chão do Pisco. 

Estávamos a fazer a candidatura, o Senhor Vice-Primeiro Ministro veio cá 

inaugurar a empresa Aquinos, em fevereiro deste ano, foi à empresa Borgstena, foi 
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sensibilizado para nos ajudar a arranjar uma solução, ele próprio esteve lá, a AZU foi 

recebida e conversou com ele também lá. 

Portanto, em abril negociámos, consensualizámos uma ETAR, saiu o aviso em 

final de março, tínhamos que fazer a candidatura até final de maio.  

Estávamos a fazer o processo de candidatura, aprovámos a ETAR na Câmara, 

na sexta-feira anterior ao dia 29 de maio também era uma sexta-feira, foi na sexta-feira 

anterior. 

Depois de aprovarmos isto estarmos a submeter a candidatura aparece a 

Inspeção Geral do Ambiente para ver se eu tinha cumprido a ordem de tamponamento 

dos efluentes industriais da empresa Borgstena. Apareceu depois de almoço, com a 

GNR, e não quiseram, sequer, conversa com o empreiteiro e foram à caixa de saída da 

empresa Borgstena e tamponaram aquilo, o que significa, encheram a caixa de cimento 

e selaram aquilo, que é como está hoje. 

A solução que se punha nesse dia, que era a apresentação da Feira do Vinho, 

era se a empresa Borgstena tinha autonomia para 12 horas em termos de água, da 

ETAR, era se a empresa Borgstena fechava e se os seus clientes todos e vocês sabem, na 

indústria automóvel, é just em time, ou seja a produção, há pouca decalagem entre a 

produção e a colocação da produção depois na transformação e era se a empresa 

Borgstena levava um estoiro porque nem sequer estava preparada, foi dito pela empresa 

Borgstena em e-mails que eu tenho lá, que aquilo é pior que um incêndio em que a 

empresa nunca mais se ia recuperar se pára 24 horas, 48 horas, setenta e tal horas. 

A decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas foi mandar 

religar os efluentes da empresa Borgstena à ETAR 2. 

Evidentemente, fazendo e-mails logo, avisando as entidades, passando o 

problema para a Associação Portuguesa do Ambiente, especialmente numa luta que se 

denota entre a Associação Portuguesa do Ambiente e a Inspeção Geral do Ambiente, 

porque a Inspeção tem alguma autonomia e, portanto, veio tamponar e esteve-se nas 

tintas para empresa Borgstena, nem prazo deu, nem se pronunciou sobre o pedido de 

moratória. 

Portanto, temos andado com isto há 15 dias, três semanas, já perdi a noção do 

tempo, três semanas. Envolvi todas as entidades. Tenho conversado com o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, com o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Beijós e disse, sensibilizei-os, fizemos relatórios no sentido de que é 

temerário estar a enviar aquele efluente para a Ribeira de Travassos para Beijós porque 

ninguém sabe a consequência daquilo nas águas das regas e na utilização que a água 

tem em Beijós. 

Isto foi confirmado há 8 dias atrás, 15 dias, fizeram análises da água na ETAR 

2. Confirmaram aquilo que nós todos sabemos, que a ETAR não tem condições para 

tratar os efluentes da empresa Borgstena. Sempre, digo-vos, envolvida a Secretaria de 

Estado e o Ministério da Economia e o Senhor Vice-Primeiro Ministro que esteve cá e 

fez questão em que isto fosse tratado e que houvesse financiamento para uma ETAR, 

em que houvesse o envolvimento de todas as entidades no sentido de salvaguardar o 

máximo e no mais curto prazo possível o ambiente e o desenvolvimento económico. 

Temos que notar que a empresa Borgstena duplicou o seu volume de emprego 

nos últimos meses, passou de 250 médios, para quase 500, em termos médios, o volume 

de emprego, como também a produção em mais de 100%. Portanto, estão num período 

em que estão num grande crescimento de produção e o que tenho a dizer com 
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deslocações à Secretaria de Estado, com o envolvimento do Senhor Dr. Paulo Portas, 

com tudo, que na segunda-feira passada, dia 22, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Beijós tem lá essa licença do domínio público hídrico, na segunda-feira 

passada foi emitida uma licença pela Agência Portuguesa do Ambiente, é assim que se 

chama, é a APA, em que foi emitida uma licença à Câmara de Nelas no sentido de 

descarga no domínio público hídrico. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente, acho que há um senhor no público que está a captar 

imagens, desculpe, não pode. Obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Foi passada uma licença à Câmara de Nelas no dia 22, que é válida até ao dia 

30 de abril de 2017. Para a ETAR n.º 2, portanto, tem obrigação de monitorizar a ETAR 

n.º 2, no âmbito daqueles critérios que eu vos falei em termos de CQO, em termos 

daqueles níveis de poluição, 6,9 PH, 25 CBO, 125 CQO, sólidos suspensos totais 35, e 

há uma norma transitória, uma norma de interpretação complementar. Está marcada já 

uma reunião, já houve conversas com a empresa Borgstena, está marcada já para o 

início desta semana uma reunião. Portanto, a ETAR será executada, portanto, a Câmara 

tem que executar uma ETAR, que é o prazo, calendário de execução da ETAR grande 

de Nelas, que será lá na ETAR n.º 2, será todo um sistema intercetor para tratar o 

equivalente a 14,6 mil habitantes, que são os tais 6,6 mil habitantes de Nelas, 5.000 

equivalente industrial da empresa Borgstena, Zona Industrial do Chão do Pisco, que é 

assim que se chama aquela zona industrial e 3.000 da Zona Industrial 1, de Nelas, sendo 

que as condições que foram consensualizadas com a Câmara de Nelas, a empresa 

Borgstena, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Secretaria de Estado do Ambiente é, 

portanto, na perspetiva de ser feito o financiamento à ETAR, que custa 4,3 milhões de 

euros e ela estar em funcionamento em abril de 2017. A ETAR ser executada de acordo 

com o projeto e adiantamentos arquivados na entidade licenciadora, que é na Câmara. 

O prazo máximo de 30 dias após a data de execução do presente título deverá 

ser apresentada uma apólice do seguro, prestada uma caução no valor de 10.000,00 

euros, a favor da entidade licenciadora.  

Parte do efluente, após pré-tratamento da ETAR interna da empresa Borgstena 

será rejeitada na Ribeira da Pantanha, devendo cumprir os seguintes valores limites de 

emissão após a concretização de todas as medidas a seguir indicadas: CBO 5, 300 

miligramas/litro; CQO 500 miligramas/litro; sólidos suspensos totais, 30 

miligramas/litro; PH 6,9; fósforo. Têm aqui os parâmetros todos indicados. 

A Câmara de Nelas fica responsável pelo programa de monitorização do 

efluente rejeitado na Ribeira da Pantanha devendo efetuar amostragens e reporte mensal 

á entidade licenciadora. 

A empresa Borgstena deverá implementar medidas de melhoria de 

funcionamento do sistema de tratamento e acompanhar o comportamento do sistema de 

tratamento para verificação da eficácia nos termos propostos pelas empresas. 

Deverá proceder ao aumento da temperatura da água na máquina de lavar. Esta 

ação poderá permitir, por um lado, a redução da quantidade de água necessária para 

lavagem e também a redução da quantidade de detergente necessária. 
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Deverá proceder à neutralização da água de banho do tingimento. Esta ação, já 

implementada, permite que o efluente chegue à ETAR com um valor de PH estável, 

permitindo uma constância de tratamento sem necessidade de grandes ajustes em termos 

de dosagens químicas. 

Deverá elaborar um estudo de possibilidade de adicionar oxigénio no efluente 

pré-tratado antes da sua descarga em coletor no sentido de baixar o nível de CBO 5. 

Deverá proceder à validação de mais artigos num subcontratado para envio de 

mais material para ser tingido e lavado fora, para redução das quantidades produzidas na 

empresa Borgstena e consequente efluente.  

Deverá proceder à adição de anti-espuma junto dos locais onde esta provoque 

maior impacto, em conjunto com a Câmara Municipal de Nelas. 

Deverá construir um flotador e um tanque de arejamento novo, contribuindo 

para a redução dos valores de carga poluente da ordem dos 50% atuais. 

Na sequência da emissão desta licença, com estas condições, nós pedimos 

ainda esta semana, na quinta-feira, porque tivemos acesso à licença na terça-feira, na 

quinta-feira pedimos à Inspeção Geral do Ambiente a deselagem, a retirada do selo que 

foi selado pela própria Inspeção. 

Portanto, já hoje insistimos com a Inspeção, porque eu, como compreendem, 

não mecho no selo porque fui constituído fiel depositário dele e a sua violação pode-me 

incorrer em crime de desobediência. 

Eu posso dizer-vos que no dia seguinte do lançamento da Feira do Vinho, 

nestes problemas todos e daí peço, em nome do Município de Nelas, desculpa à 

população de Beijós e às pessoas afetadas e à população de Nelas. 

Eu temi, sem culpa nenhuma nisto, ser preso ao outro dia em que foram 

religados os esgotos à ETAR 2 por um problema que não fui que o criei. Portanto, fui 

constituído arguido, fui notificado sob pena de crime de desobediência. 

Portanto, neste momento, creio que há condições de construção da ETAR, de 

uma grande ETAR, com um grande esforço financeiro do Município, 600.000,00 euros, 

que resolva o problema em definitivo, que seja monitorizada a qualidade da água na 

Ribeira da Pantanha e, portanto, é um sacrifício ambiental de mais um ano e meio. 

Portanto, posso dizer-vos que, sempre com o envolvimento do Governo 

também, do Ministério da Economia, do Ministério do Ambiente, estamos todos a 

trabalhar e esperamos a compreensão de todos, com estes factos, para que, de facto, 

mantermos no nosso território, em Nelas, no Carregal do Sal, neste território, uma 

empresa tão importante como a Borgstena que vai este ano faturar cerca de cem milhões 

de euros, que emprega 500 pessoas e que é a primeira a estar interessada em que o 

problema seja resolvido. 

A Câmara de Nelas tem assumido, só para terminar esta questão, a obrigação 

de resolver também este problema, que é o contributo público que a Câmara, em termos 

da comunidade, pode dar no sentido da criação de emprego e do investimento aqui no 

nosso território com pessoas a trabalhar de todos os Concelhos. 

Portanto, espero, no início da próxima semana, com estas medidas de 

monitorização e de controlo da qualidade da água e também de um esforço da empresa 

Borgstena, ser retomado o curso dos efluentes na Ribeira da Pantanha com esta carga 

orgânica e esta carga de poluição e, portanto, avançarmos com a ETAR III e Sistema 

Intercetor. 

Muito obrigado.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. O Senhor Deputado Hernâni quer usar da 

palavra? Senhor Deputado Hernâni faça favor de usar da palavra. 

 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- É muito rápido. É só uma questão, porque eu acho que ainda tenho alguma 

memória e graças a Deus, com 36 anos, há coisas que nos passam no ouvido e não 

ficava bem comigo mesmo. 

O Senhor Presidente da Câmara disse aqui numa anterior Assembleia que 

gastou, passado meio ano do seu mandato, gastou no coletor da empresa Borgstena, 

disse-o aqui, o coletor da empresa Borgstena para a ETAR 2, cerca de 150.000,00 euros.  

Hoje diz que são 60.000,00 euros. Só queria pôr essa questão. Mais nada. Só  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado Hernâni. Faça favor Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

Dizer ao Hernâni que eu na próxima Assembleia trago qual o valor do coletor. 

Admito que possa ter dito um valor diferente. Eu não tenho a certeza de qual é o valor. 

Está bem? 

Agora que o coletor foi feito, é a única coisa que tenho a certeza, qual foi o 

valor, já não me recordo. Está bem? 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Se mais ninguém quer usar da palavra 

neste ponto, eu vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 

Nove abstenções e 14 votos a favor. Vai ser aprovado em minuta.  

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 – Aprovação da proposta de projeto de Regulamento do serviço de 

saneamento de águas residuais urbanas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 

14 votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ponto 2.5 – Aprovação da proposta de preços/tarifas a cobrar dos serviços de 

abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de resíduos sólidos 

urbanos, com as respetivas fundamentações económico-financeiras. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Quer dar algum esclarecimento? Faça 

favor, Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Eu, relativamente a este tarifário da água, só dar um esclarecimento e uma 

justificação. 
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De facto, foi feito um estudo do tarifário no sentido de cumprir, como está dito 

nele e os Senhores Deputados da Assembleia Municipal, seguramente, leram 

atentamente este estudo, existem uma série de condicionantes que implicam a divisão de 

uma parte fixa e uma parte variável.  

Existe imputação na fatura da água destas três componentes, água, saneamento 

e resíduos. Existe a obrigatoriedade dos industriais estarem num dos escalões da água. 

Todos estes constrangimentos que aqui estão resultam do estudo efetuado por 

um Técnico habilitado de Viseu, o Senhor Dr. Fernando Amaro, uma proposta de 

tarifário que está vertido aqui e que redundava, de facto, também mercê de alguma 

precipitação decorrente do próprio tempo para aprovação deste tarifário, deste 

regulamento, implicava um constrangimento da parte dele de que a imputação dos 

custos do sistema público de água, saneamento e resíduos, que tem de ser imputado na 

fatura, portanto, tem que haver alguma sustentabilidade. 

O preço dos serviços tem que refletir o custo que a Câmara suporta por eles. 

Implicava que num grande escalão de dois mil e tal consumidores, portanto, implicava o 

seguinte, ele tinha que refletir os custos e, portanto, aplicando as regras da ERSAR, a 

quem não consome água passava de 7,00 euros para 4,00 euros, uma vez que não 

consumia água, tinha que pagar a taxa fixa inerente ao saneamento e aos resíduos. 

Depois, mercê da estrutura de custos e da reflexão no preço da água, implicava 

um abaixamento da água entre os 6 metros cúbicos e os 30 metros cúbicos e implicava 

um ligeiro aumento para fins industriais, para fins comerciais, porque eram 56% no 

horizonte dos consumidores do universo dos consumidores entre 1 e 5 metros cúbicos, 

apesar da água já ser a água mais baixa de toda a nossa região, dos Concelhos limitrofes 

a Nelas.  

Entendemos nós, na altura, também admitimos que, de forma precipitada, 

pouco ponderada porque isto foi apresentado na segunda-feira para ser discutido na 

quarta-feira e implicava, as variáveis não nos davam grande margem, achámos e 

considerámos na altura e justificámos que um aumento de 12 cêntimos a quem 

consumia 1 metro cúbico de água, um aumento de 30 cêntimos a quem consumia, na 

fatura total, final, 2 metros cúbicos de água, um aumento de 50 cêntimos a quem 

consumia 3 metros cúbicos de água, um aumento de 70 cêntimos a quem consumia 4 

metros cúbicos de água e um aumento de 90 cêntimos, números à volta desses, a quem 

consumia 5 metros cúbicos de água, que não constituía grande encargo, já com o preço 

vantajoso, favorável, relativamente ao contexto regional, portanto, 12 cêntimos vezes 

12, dava 2,40 euros de aumento de água por ano. 

Bom, evidentemente, que o custo disto foi ponderado depois no período de 

discussão pública essa questão foi logo levantada em Câmara, naturalmente. 

Num período de discussão pública fizemos a conta a isto. Isto implica um 

número á volta de 20.000,00 euros. O aumento da água nestes escalões de 1,2,3,4,5 

metros cúbicos, 18.000,00 euros. Têm essa fundamentação anexa ao tarifário e, 

portanto, propusemos à Câmara também, com humildade democrática e espírito de 

correção do erro, ou da menor ponderação das coisas, por razões sociais, apesar de 

termos aprovado o regulamento de apoio a estratos sociais mais desfavorecidos, que a 

Câmara suporte estes 20.000,00 euros, 18.000,00 euros, 20.000,00 euros, não havendo 

aumento da água para quem consome 1,2,3,4,5 metros cúbicos de água e quem consome 

mais aplicar-se, normalmente, o tarifário. 
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Portanto, era essa alteração e esta justificação que eu queria dar e, 

evidentemente, não me virão nunca a bater com a cabeça numa parede e a levar até ao 

fim aquilo que uma ponderação mais cuidada, a razoabilidade e o bom senso justifica. 

Era esta justificação que eu queria dar, sendo que depois o sistema informático 

da Câmara tem que ser ajustado de forma a que quem consuma 1,2,3,4,5 metros cúbicos 

de água não haver aumento da água. Era esta a justificação, Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Esses 18.000,00 euros, 20.000,00 euros, segundo consta, portanto, a Câmara 

aprovou não os cobrar durante o ano de 2015. Depois vamos ver. 

Devo lembrar a todos os presentes que, se calhar, custa mais a pagar ao fim do 

ano um cidadão que está com um rendimento de inserção, um rendimento deficiente, 

com dificuldades, do que custa 20,00 euros a um cidadão que ganhe dois ordenados 

mínimos, ou três, ou quatro ordenados mínimos. 

Estou convicto que uma família que gaste apenas 1,2,3,4, ou 5 metros cúbicos, 

não estará a passar desnecessidades, ou seja, estará a passar por muitas necessidades 

porque o consumo de água é tão irrisório e nós sabemos, todos nós aqui presentes, 

quanto é que gastamos de água e não a esbanjamos. 

Portanto, temos que ter atenção a uma coisa, é que quando estamos a pensar na 

água, temos que começar a pensar nos mais pequenos. Se calhar um cêntimo de água 

nas empresas, esse é que não se nota e um cêntimo de água às empresas que gastam 500 

mil litros/dia, que não investem na renovação dessa água, como fazem outras empresas 

aqui. 

Posso-me lembrar, por exemplo, a empresa Movecho faz investimentos no 

aproveitamento energético da sua matéria-prima, que é para libertar. Penso e aí não vou 

afirmar, a empresa LusoFinsa faz reaproveitamento energético também do calor através 

de processos bem preparados para isso e acabei há bocadinho de ouvir que a empresa 

Borgstena não faz reaproveitamento energético, a água é tratada e é atirada. 

Será que não havia possibilidades, se fizéssemos ali um tratamento bom da 

água, não do imediato, mas com vários depósitos, reaproveitar essa água para voltar a 

entrar em linha de fabrico? Isso não seria um bom aproveitamento energético?  

Estou convicto que fábricas como Borgstenas e outras similares que estão 

espalhadas por o mundo inteiro e eu sei que exemplo Espanha e França, elas fazem o 

reaproveitamento energético porque o custo da água é elevadíssimo, assim como outras, 

todas as fábricas que estão ligadas ao setor automóvel fazem para não pagarem, porque 

têm um custo elevadíssimo. 

Portanto, Senhor Presidente, eu penso que deve ser para sempre, não deve ser 

mexido o preço nos mais carenciados. Não deve ser mexido o preço dos escalões de 1 a 

5 metros cúbicos e se tivermos que ir buscar mais algum dinheiro, um cêntimo em 500 

mil litros/dia paga tudo isso, um cêntimo. Não precisamos de pôr os tais 12 cêntimos a 

quem, realmente, já não tem possibilidades. 

Portanto, neste ponto eu acho que não posso estar de acordo consigo, não 

estou, de maneira nenhuma, e outra maneira que também temos, se, realmente não 

querem mexer na tarifa da água aos industriais, temos que reduzir na mão-de-obra 
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inerente ao processo tanto de água, como de recolha de lixo e de saneamento, em que 

temos vários Técnicos. Se fizermos a redução de um Técnico, penso que pagamos logo 

todo esse custo da água., 

Portanto, não precisamos de ir muito longe. Temos várias maneiras de suportar 

esse custo porque, como lhe disse, e segundo eu li, aquilo que a Câmara assume é para o 

ano 2015 e não para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019., 

Se este estudo tarifário sair daqui aprovado, em 2016 não temos como voltar 

atrás. Portanto, nesse aspeto, penso que teremos que votar contra este estudo do 

tarifário. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer fazer algum 

esclarecimento? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só referenciar que a proposta que foi apresentada em Câmara e, 

evidentemente, que este estudo de tarifário vai permanecer em vigor enquanto não for 

aprovado outro que o altere porque, se reparar bem, foi aprovado que a Câmara suporte 

o valor do aumento do 1.º escalão para consumos entre 1 e 5 metros cúbicos e o não 

ultrapassem, cujo valor estimado ascende a 18.000,00 euros durante o ano 2015, o valor 

estimado é que ascende a isso, não a aplicação da medida. 

Portanto, ela continuará em vigor enquanto não for alterado este tarifário da 

água. Portanto, não é só para ano 2015. A estimativa do valor, para o ano de 2015 é que 

é de 18.000,00 euros. Portanto, esta proposta é para se manter o tarifário da água até que 

ele seja revisto. Queria que isso ficasse bem realçado. 

Queria dizer também que consumos entre os 5 metros cúbicos e os 30 metros 

cúbicos têm um abaixamento do preço da água, consumos entre, as famílias numerosas 

de certeza não consomem 1, 2, 3, 4, 5 metros cúbicos, consomem 5, 6, 7, 8 metros 

cúbicos de água, famílias numerosas, também famílias carenciadas e vão ter um 

abaixamento do preço da água, mercê deste tarifário. 

Portanto, apelava ao bom senso dos Senhores Membros da Assembleia 

Municipal no sentido de que não havendo aumento do preço da água para o primeiro 

escalão, para o escalão de 1 a 5 metros cúbicos de água, bem pelo contrário, um 

abaixamento até aos 30 metros cúbicos e um ligeiro aumento para os industriais e para 

os comerciais, que viabilizassem este tarifário uma vez que nos parece perfeitamente 

adequado à realidade económica e social do Concelho de Nelas. 

 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Deputado Rui Costa, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Depois deste esclarecimento do Senhor Presidente da Câmara, as coisas aqui, 

acho que devem ser discutidas e no meu ponto de vista vamos viabilizar, concerteza, a 

proposta que temos em cima da mesa das tarifas. 

Portanto, não iremos votar favoravelmente mas o voto contra não será feito 

aqui hoje devido também a que nos esclareceu que, realmente, no ano de 2015, não era 
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só a vigência do ano 2015, que as famílias mais carenciadas, portanto, iriam ter um 

valor igual ao que tinham até este momento, portanto e nesse sentido nós, Grupo 

Parlamentar, iremos viabilizar a sua proposta. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Então, se mais ninguém quer usar da 

palavra, vou pôr à votação o ponto 2.5. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 

Nove abstenções.                  

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 – Aprovação da proposta de preços/tarifas a cobrar dos serviços de 

abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de resíduos sólidos 

urbanos, com as respetivas fundamentações económico-financeiras, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 14 votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Encerrado este ponto 2.5, passamos ao ponto 2.6 – Aprovação do projeto de 

Regulamento de Apoio ao Investimento e Criação de Emprego do Município de Nelas. 

O Senhor Presidente quer dizer alguma coisa sobre este ponto? Senhor 

Presidente, pedia-lhe que fosse breve, porque estamos a ficar sem tempo. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia. Muito breve. 

Este, de facto, na política, na realização dos compromissos assumidos para este 

mandato autárquico, de facto, esta é uma das nossas principais preocupações, 

evidenciada em atos concretos de compra de terrenos, cedência de terrenos para 

indústria, acompanhamento dos industriais, mas também um regulamento de apoio ao 

investimento e à criação de emprego em que, de facto, fica regulamentado que a Câmara 

de Nelas apoia qualquer tipo de investimento, não apenas o industrial, está aqui incluído 

o agrícola, o industrial, o enoturístico, todo. 

Mais, por uma questão de igualdade de circunstâncias todo o apoio que foi 

inicialmente pensado para a empresa Aquinos, para ela se fixar no Concelho de Nelas, é 

aplicada durante o ano, a todos os investimentos realizados durante o ano de 2014, 

desde o início de 2014, desde que o requeiram até ao final de 2015. 

Portanto, qualquer empregador que tenha criado, efetuado a criação líquida de 

postos de trabalho até ao final de 2015 tem direito aos 250,00 euros por posto de 

trabalho criado, que está previsto no regulamento. 

Dizer-vos também que continua a prática que vem sendo a prática do 

Município de Nelas, que é a compra de terrenos e depois a cedência a 50 cêntimos o 

metro quadrado aos industriais com uma clausula de que têm obrigação de construir e 

de começar a laborar durante 3 anos. Essa prática continua. Está regulamentada. 

Dizer-vos também que a Câmara pode atribuir outros subsídios, todo o tipo de 

subsídios a projetos de relevante interesse municipal, que são os que tenham um volume 

de investimento superior a 2,5 milhões de euros, ou crie mais de 100 postos de trabalho, 
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portanto, pode haver todo o tipo de investimento nesta lógica, um empregador recebe da 

Câmara de Nelas, atualmente. 

Comprámos 165.000 metros quadrados para cedência a industriais neste 

período a 1,50 euros o metro quadrado. Foi o preço médio de compra, a 1,50 euros. Se o 

cedermos a um industrial a 50 cêntimos o metros quadrado, o custo da Câmara é de 1,00 

euro.  

Ceder um hectare são 10.000 metros, são 10.000,00 euros. Se, além destes, lhe 

dermos 250,00 euros para a criação de um posto de trabalho, o retorno que vem para a 

economia local deste esforço público, é muito maior, naturalmente, para o interesse 

coletivo. 

Portanto, o que a Câmara de Nelas está a fazer, têm-no feito ao longo de vários 

mandatos autárquicos, com esta política de preços favoráveis para a instalação de 

empresas e que agora se mantém e são alargados esses apoios que também podem ser 

apoios a projetos, a terraplanagens, a sistemas de comunicações, todo o tipo de apoios 

está agora previsto e temos visto que com, naturalmente, o excelente resultado que 

temos visto o Município de Nelas na vanguarda do investimento em todos os setores e 

na criação de emprego.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Se ninguém quer usar da palavra, eu vou pôr à votação o ponto 2.6 e pergunto, quem 

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.          

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 – Aprovação do projeto de Regulamento de Apoio ao Investimento 

e Criação de Emprego do Município de Nelas, foi posto à votação, tendo sido aprovado 

com 23 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ponto 2.7 - Aprovação do projeto de Regulamento de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos em matéria de apoio em obras na habitação e tarifários especiais de 

água, saneamento e resíduos. 

Alguém quer usar da palavra? Faça favor Senhor Deputado Sousa. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Eu aproveito ser este o último ponto em que há aprovação de regulamentos 

para dar os parabéns ao trabalho efetuado pela Câmara porque, realmente, num breve 

espaço de tempo conseguiu aprovar, realizar e aprovar vários regulamentos que são 

importantes e que alguns deles se interligam até uns com os outros e este é um deles. 

 Eu aproveito aqui, ainda bem que era o último, porque, fazendo minhas as 

palavras do Senhor Deputado da necessidade que é de haver apoios, principalmente às 

pessoas com mais dificuldades e ainda no caso da água era uma delas, isto está previsto 

aqui neste regulamento, que embora seja autónomo do outro, se interliga com ele. 
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Por isso, tudo isto, eu acho que é a demonstração da capacidade de trabalho 

que teve a Câmara neste tempo para conseguir pôr aqui na Assembleia a votação de 

todos estes regulamentos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Deputado José António, faça favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- É apenas um pedido de esclarecimento telegráfico e pedia também ao Senhor 

Presidente de Câmara que fosse telegraficamente, que a resposta também fosse assim, 

de forma a que não tivéssemos sempre que estar a ouvir, repetidamente, coisas que nós 

lemos em casa e que conhecemos, muitas delas já ouvidas também muita vez dizer. 

Sobre este regulamento, não pondo em causa absolutamente nada, eu sei que 

nós vamos receber, aliás, é previsível, pelo menos no estudo que apresentou, cerca de 

2.000 famílias, ou 2.000 pessoas.  

Eu pergunto, se chegarem pessoas carenciadas, qual o tempo em que essas 

pessoas terão que viver no concelho, ser residentes de pleno direito no Concelho, para 

usufruírem destes apoios que estão aqui sinalizados? 

Portanto, penso que no regulamento fala meio ano. Não vou agora precisar. 

Mas meio ano será suficiente? É que se eu vier trabalhar para uma unidade industrial 

daqui, se alugar uma casa, se ao fim de meio ano ficar desempregado, automaticamente 

tenho direitos a isso. Posso até fazer isso por uma questão de oportunidade, porque há 

pessoas que vivem disso. 

Agradecia que, telegraficamente, me dissesse se é assim, ou se tem em mente 

outros pontos para assegurar o cumprimento e não jogarmos com pessoas que, 

realmente, não têm escrúpulos e que estão a tirar, muitas vezes, dinheiro aos mais 

necessitados.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer esclarecer? 

Obrigado. Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Então, dizer ao Senhor Eng.º José António que, não tendo a capacidade de 

síntese que ele gostaria, posso apenas dizer-lhe que, se leu o regulamento, tem lá as 

salvaguardas necessárias para essas situações e que é uma preocupação essencial desta 

Câmara, naturalmente, o apoio a estratos sociais desfavorecidos. 

Posso dizer-lhe, Senhor Eng.º, que no regulamento anterior da água havia uma 

norma, salvo o erro, a 56, que também previa o apoio social à tarifa da água, nunca foi 

concedido a ninguém e esse regulamento é de 2010. 

E havia um regulamento de apoio a obras na habitação, da mesma altura e 

também nunca foi concedido apoio nenhum a ninguém ao abrigo desse regulamento. 

É a síntese melhor que eu consigo fazer, correspondendo ao seu esforço que me 

pediu. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Presidente. Como mais ninguém quer usar da palavra, 

vou pôr á votação o ponto 2.7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

unanimidade. Minuta, faz favor.       

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7 - Aprovação do projeto de Regulamento de Apoios a Estratos 

Sociais Desfavorecidos em matéria de apoio em obras na habitação e tarifários especiais 

de água, saneamento e resíduos, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 23 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então, encerrado o ponto 2.7, passamos ao 2.8 – Aprovação da 2.ª Revisão ao 

Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano de 2015. 

Senhor Presidente, quer esclarecer este ponto? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Um esclarecimento. Obrigado, Senhor Presidente.  

Em termos sintéticos, esta 2.ª Revisão é o quadro orçamental que precisamos 

para chegar a setembro de 2016 e declarar a baixa do IMI em 2017. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ora, se ninguém quer usar a palavra neste ponto, vou pôr 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 2.8 – Aprovação da 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes 

Opções do Plano de 2015, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 23 votos a 

favor, 0 votos contra e 0 abstenções, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos agora ao ponto 2.9 - Apreciação do 6.º Relatório de 

Acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento, Senhor Presidente, se me for permitido. 

Dizer-vos que resulta deste 6.º Relatório de Acompanhamento do Plano de 

Ajustamento Financeiro, que é o tal plano que nós queremos rasgar em setembro de 

2016, a forma impecável como as finanças da Câmara vêm sendo geridas nos últimos 

20 meses, impecável.  

Portanto, isso vai permitir, em todos os aspetos, a renegociação dos 

empréstimos, a amortização dos empréstimos a médio e longo prazo, redução das 

despesas correntes, redução das despesas com pessoal, de forma impecável, mantendo 

os serviços ainda com algumas falhas, naturalmente. 
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Mas dizer-vos que, para além da baixa do IMI em 2017, em 2016 é previsível 

que haja uma baixa do IMI de 11% porque está a ser feito, alterado o zonamento, 

também com a participação dos Técnicos da Câmara Municipal, dos Técnicos que 

foram indicados para efeitos do zonamento e, portanto, mercê do método de cálculo que 

pode vir a ser alterado este ano, em que estamos empenhados que aconteça também, a 

taxa efetiva para o ano de 2016 poderá passar para 4.5, em vez do 5, a taxa efetiva a 

cobrar aos Munícipes. 

Portanto, está tudo preparado para em 2016 a taxa do IMI baixar para 4.5 

efetivos e de setembro que vem a um ano termos condições para discutir nesta 

Assembleia Municipal a taxa que será aplicada em 2017. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Depois da apreciação do Senhor 

Presidente, alguém quer fazer alguma apreciação, ou qualquer observação.  

Então, se não, dou por encerrado este ponto e passamos ao ponto 2.10 – 

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. 

É um ponto recorrente sempre que há despesas em vários anos. Quem quer usar 

da palavra neste ponto?  

Então, se ninguém quer usar da palavra neste ponto, vou pôr à votação e 

pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta. 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.10 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

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

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 23 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos, agora ao ponto 2.11 – Aprovação da Prestação de Contas 

Consolidadas do ano de 2014, com a certificação legal de contas, nos termos do art.º 

76.º, da Lei n.º 73/2013, de 3/9. Dou a palavra Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Dizer que esta é uma obrigação nova da certificação legal das contas 

consolidadas. Para efeitos da consolidação apenas a participada WRC foi considerada e 

também enaltecer o espírito democrático e o bom senso e a ponderação que os Senhores 

Vereadores do PSD-CDS tiveram na Câmara Municipal em aprovar as contas, dando, 

de alguma maneira, sem efeito, o voto contra as contas que tinham anteriormente 

evidenciado na reunião de Câmara.  

Portanto, agora, acabaram por aprovar as contas ainda que consolidadas, o que 

eu também enalteço o espírito democrático e a evolução democrática relativamente a 

essa aprovação das contas.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Mais alguém quer usar das palavra?  

Então, vou pôr à votação o ponto 2.11 e pergunto, quem vota contra? Quem se 

abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta.   

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.11 – Aprovação da Prestação de Contas Consolidadas do ano de 

2014, com a certificação legal de contas, nos termos do art.º 76.º, da Lei n.º 73/2013, de 

3/9, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 23 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Senhor Deputado Sousa, faz favor. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- É uma declaração de voto.  

Eu não tive oportunidade de votar as contas na última Assembleia em abril 

porque, entretanto, tive que sair a meio da Assembleia.  

Mas esta declaração de voto é para dizer que obviamente teria que votar a favor 

porque também teria votado a favor as contas anteriores, porque, aliás, no fundo são, 

praticamente, a mesma coisa, com pequeníssimas diferenças porque está a consolidar 

aqui com uma empresa WRC para a Região Centro em que a Câmara tem um capital, a 

percentagem de 0,86% do capital desta empresa e, por isso, praticamente, são as 

mesmas contas. Por isso, teria votado a favor as outras e voto agora. 

Aproveito, esta declaração de voto também para me congratular pela aprovação 

destas contas pelos Elementos da Oposição, tanto na Câmara, como na Assembleia 

Municipal, demonstrando assim que o voto contra na apresentação, em abril, das contas 

da Câmara que, no fundo, eram as mesmas, foi um erro e um disparate político, 

demonstrando assim que o argumentado apresentado na altura para justificar o voto 

contra era uma perfeita falácia e que todos os que, na altura, votaram favoravelmente as 

contas, tinham razão.  

E é também a demonstração inequívoca de que o que foi apresentado em 

algumas declarações de voto, especialmente, na Câmara, foram conclusões falseadas, 

baseadas em argumentos tecnicamente incompetentes, com contas, muitas vezes, 

marteladas e politicamente inanes.  

Tal votação, na altura, só serviu para encenar uma farsa política, para justificar 

a ida para os jornais e para as redes sociais, com falsidades e que com algumas 

personalidades da Oposição, felizmente, poucas, nos presenteiam quase diariamente. 

Para bem do Concelho, ainda bem que todos corrigiram o erro, o tiro.  

A verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Então, vamos agora passar ao ponto que 

foi introduzido. Por uma questão de racionalização de tempo, vamos aprová-los todos 

em conjunto, uma vez que eles são idênticos e que já foram apresentados aos Senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia, já foram discutidos, negociados e depois fazemos 

também a minuta de todos em conjunto. 
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Então, o ponto 2.12 - Autorização para celebração de Acordo de Execução 

entre o Município de Nelas e as Freguesias de Canas de Senhorim, de Lapa do Lobo, de 

Nelas, de Senhorim, da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, da 

União de Freguesia de Moreira e Santar e Vilar Seco. 

Pergunto se alguém quer usar da palavra em alguns destes pontos, ou em todos 

no geral. O Senhor Presidente, quer fazer um esclarecimento? Então, faça favor Senhor 

Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Um esclarecimento. Queria enquadrar, Senhor Presidente, se me permite, esta 

questão que, de facto, foi, para surpresa minha, tenho que dizê-lo, mereceu a abstenção 

dos Senhores Vereadores do PSD eleitos e o voto contra do Senhor Vereador do CDS, 

com argumentos técnicos respeitáveis, mas para mim, democraticamente e no interesse 

da descentralização dos meios até da própria Câmara, incompreensíveis.  

É verdade que os acordos de execução de que fala o artigo 133.º, da Lei n.º 

75/2013, fala em recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes 

com algumas das competências previstas no artigo anterior. 

As que foram delegadas, as competências do n.º 1, do artigo 132.º, que é gerir e 

assegurar a manutenção de espaços verdes e assegurar a limpeza de vias, espaços 

públicos, sargetas e sumidouros, porque gerir e assegurar a manutenção corrente de feira 

e mercados já acontecia, já era uma competência própria das Juntas de Freguesia. 

Portanto, foram só estas duas.  

E isto é uma delegação legal de competências. Portanto, é o próprio legislador 

que determina esta delegação de competências nos meios que vierem a ser 

consensualizadas no artigo 133.º, que diz que as Câmaras e as Juntas celebram um 

acordo de execução. 

Portanto, para haver um acordo tem que haver uma proposta e tem que haver 

uma aceitação, uma negociação e, portanto, entendemos nós e estamos a fazê-lo com 

algum atraso relativamente ao quadro legal, que só agora e com o saldo de gerência de 

2014 foram criadas condições para este acordo de execução e foi possível com o saldo 

de gerência que foi votado nesta 2.ª Revisão Orçamental mobilizar 60.000.00 euros para 

estas funções das Juntas de Freguesia que, de alguma maneira já fazem e que não 

dispensam a colaboração da Câmara Municipal, que são, gerir e assegurar a manutenção 

de espaços verdes, as Juntas já têm essa competência e assegurar a limpeza de vias, 

espaços públicos, sargetas e sumidouros, que também já fazem isso em cooperação com  

a Câmara e a Câmara também faz em cooperação com as Juntas, agora e sempre. 

Portanto, o argumento que dizem é assim e que, aliás, mereceu até a orientação 

de que iria ser impugnado este contrato de execução, nos termos do qual, naturalmente 

os Serviços Jurídicos da Câmara e os acordos que montes de Câmaras, em montes de 

Câmaras foram celebrados, acordos de execução de Penacova, de que tenho aqui 

exemplares, Porto de Mós, Leiria, Sátão, Penalva do Castelo, e por aí adiante, por aí 

adiante, naturalmente e as orientações que existem da Associação Nacional de 

Municípios e a própria minuta que foi enviada, obviamente são incluídos os recursos 

humanos e patrimoniais se para isso houver disponibilidade da parte da Câmara, quer os 

humanos, quer os patrimoniais. 
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Eu acho que é uma ousadia dizer que um contrato é nulo por não levar recursos 

humanos e patrimoniais como leva recursos financeiros. Ora, os recursos financeiros 

servem para comprar recursos humanos e patrimoniais. 

Portanto, com o devido respeito, não vão os meios, vai o dinheiro, que a Junta 

pode gastar como bem entender no âmbito deste acordo de execução durante o mandato 

e, portanto, nós estamos a corresponder, como sabem, houve algum atraso nisto também 

por causa da situação financeira que todos conhecem do Município. 

Foi agora possível corresponder a um pedido insistente, particularmente, da 

Junta de Freguesia de Santar, de nós fazermos um acordo de execução no sentido de lhe 

garantir a compra de um trator no âmbito da sua liberdade própria, administrativa, da 

Junta de Freguesia, comprar um trator, uma capinadeira, uma pá frontal e mais uns 

apetrechos do trator, porque é uma Junta com centenas de pessoas e agora, quase dois 

milhares de pessoas, que não tem nenhum equipamento para executar as suas 

competências próprias. 

Os Senhores Presidentes de Junta, temos vindo a falar sobre isto. Houve um 

jantar/reunião onde estas questões foram debatidas. Eu considero um avanço 

democrático que corresponde muito ao pensamento de todos, mas particularmente ao 

meu. Sempre me ouviram dizer falar na delegação de competências nas Freguesias. 

Acho incrível que quando uma Câmara está disponível para dar 60.000,00 euros para as 

Freguesias gerirem com base em critérios que resultam do próprio FEF e o próprio FEF 

tem lá uma componente de coesão, uma componente territorial que, aliás, a própria lei 

exige. 

A lei exige que tem que haver um critério que leve em consideração a 

caraterização geográfica, demográfica, é o artigo 135.º, n.º 1, demográfica, económica e 

social, todas as Freguesias abrangidas pela respetiva circunscrição territorial, o FEF que 

está anexo a cada um dos contratos é o FEF do Orçamento de Estado de 2015, no 

contrato de execução, é o FEF que está publicado na Lei do Orçamento de Estado e que 

nós fizemos a extrapolação para a divisão de 60.000,00 euros, 

Portanto, é um grande avanço democrático, de humildade por parte de quem 

está na Câmara, de humildade e todos compreendem o que é que eu estou a dizer, que é 

passar recursos financeiros para as Juntas. Era preferível eu ir lá e gastá-los e pôr as 

pessoas de chapéu na mão? Aí sim. 

Agora, damos os recursos financeiros, porque não vai o homem e a enxada, já 

não queremos recursos financeiros porque isso é nulo. Isto é ridículo. Portanto, o que há 

da nossa parte é humildade de reconhecer que 60.000,00 euros são um primeiro passo, 

são 20% das receitas próprias das Juntas de Freguesia, 20%, não são 1%, nem são uma 

esmola e acho inacreditável, tenho que vos dizer isto, acho inacreditável que, todos 

devíamos aplaudir, por unanimidade, uma medida de transferência de dinheiro da 

Câmara para as Juntas e haja quem se abstenha e vote contra.  

Acho isto inacreditável, com razões que não fazem sentido nenhum porque o 

dinheiro compra os recursos e compra a mão-de-obra necessária para fazer o serviço. 

É pouco? Sim, Senhor. Vamos avançando. A situação financeira da Câmara 

também vai. Daqui a 4 anos 60.000,00 euros hão-de ser absolutamente escassos para 

isso. Portanto, o objetivo, que é ideal, é que da parte da Câmara, comigo podem contar 

com isso. 

Enquanto eu tiver possibilidade de condicionar o Orçamento Municipal contem 

com isso. Eu não paro enquanto o Orçamento das Juntas de Freguesias não for 
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duplicado, com homens, ou sem homens e as Juntas é que decidem o que hão-de fazer, 

se compram tratores, se compram mão-de-obra, se compram serviços, como é que 

fazem os serviços. 

Portanto, eu acho que isto é o primeiro passo. Sinto-me muito confortável com 

isso porque há anos que eu pretendia fazer delegação de competências, ou acordos de 

execução nas Freguesias e quando dou o primeiro passo, que julgo que está toda a gente 

de acordo, toda a gente tem que aplaudir, dizer, é pouco. Então não quer dizer mais 

nada? Quero mais. Não, sou contra. Vou impugnar isso porque não pode passar 

60.000,00 euros para as Juntas de Freguesia. 

Acho isto, do ponto de vista democrático, uma coisa inacreditável. Era só isso 

que eu queria dizer e fico à disposição para esclarecer isto. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente.  

 

No seguimento da intervenção do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor 

Vereador Manuel Marques pediu a palavra para defesa da honra que não lhe foi 

concedida pelo Senhor Presidente da Assembleia, pelo facto de considerar que o seu 

nome não tinha sido referido e apenas apresentado o processo e o resultado de uma 

votação em reunião de Câmara. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente da União de Freguesias de Santar e Moreira, faça favor de 

usar da palavra. 

  

O Senhor Presidente da União de Freguesias de Santar e Moreira: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Secretárias, 

Caríssimos Colegas Presidentes de Junta de Freguesia, 

Caríssimo Público. 

Uma boa noite a todos. 

Na qualidade de Presidente da União de Freguesias de Santar e Moreira e 

depois da intervenção, neste ponto, o Senhor Presidente da Câmara ter frisado o nome 

de Santar, sinto que devia subir a este palanque no sentido de esclarecer alguns dos 

pontos que nós, Presidentes de Junta, nas reuniões que fomos tendo com a Câmara 

Municipal e nomeadamente, na última reunião conjunta, deixámos bem claro onde 

haveria uma necessidade extrema de aumentar-se os montantes envolvidos neste acordo 

de execução.  

Eu tive o cuidado de nos últimos, de durante este período de discussão ir 

analisando aquilo que eram as verbas atribuídas para acordos de execução e delegações 

de competências nas Juntas de Freguesias, aliás, eu sou um eterno defensor da 

delegação de competências às Juntas de Freguesias. Não digo que sejam todas. Não 

digo que sejam todas. Mas posso afirmar, desde os 16 anos, 17 anos, que acompanho a 

vida política ativa. É o primeiro ano que estou a exercer como Presidente de Junta e 

posso dizer abertamente que tenho visto um trabalho exemplar, em grande parte das 
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Juntas de Freguesia, que diariamente estão expostas ao público e que diariamente 

recebem os seus fregueses, perdoem-me a expressão, e ouvindo aquilo que por vezes 

não queremos ouvir e que por vezes conseguimos executar obra que, infelizmente, 

alguns municípios não o conseguem. 

Permitam-me dizer que nós somos uma União criada com a Reforma 

Administrativa, mas que mantemos um princípio básico e elementar de que temos duas 

Freguesias, Santar e Moreira. 

E durante este período, estas duas Freguesias foram geridas perante as 

condições e as condicionantes a que eram expostas. Falou-se já nesta Assembleia de 

pessoas que hoje já não estão cá, mas que durante anos, durante anos, tiveram a 

responsabilidade de gerir o Concelho, o Município, as Freguesias. 

Passei por muitos exemplos deles, por vários Presidentes de Câmara e sei que, 

tanto na parte associativa, como ma parte das Assembleias de Freguesia que tive o 

privilégio de poder acompanhar os Presidentes de Junta de então, as dificuldades 

decorrentes de andar no beija-mão daquilo que era a vontade do Presidente de Câmara, 

ou da Presidente de Câmara, ou do que é que quer que seja aqui e noutros locais. 

Conheço essa realidade. 

Permitam-me também dizer que Santar, uma terra, a sala de visitas do Coração 

do Dão, uma terra emblemática de um nome e de uma presença fulcral na Região onde 

nos encontramos, onde todas as rotas por lá passam, mas nós queremos que essas rotas 

passem, fiquem, amem e voltem e daí nós termos necessidade e exigirmos, pedirmos, 

implorarmos, lutarmos, tudo aquilo que for necessário para conseguir desenvolver o 

trabalho. 

Permitam-me também dizer que, durante muito tempo, eu disse que Santar era 

a terra do quase, tivemos quase um polivalente coberto, tivemos quase um Multiusos 

feito, tivemos quase um Museu Etnográfico feito, tivemos quase um Museu do Vinho 

feito, tivemos quase uma feira semanal preparada, não como esta, tivemos quase o 

Jardim Infantil preparado e dotado de outras condições, tivemos quase uma Escola 

Primária com outras condições, tivemos quase um espaço multifuncional para Santar, 

tivemos quase muitas e muitas coisas. Mas aquilo que chegamos aqui hoje, desse quase, 

nada temos.  

Um acordo de execução, uma delegação de competências, com base na lei, 

determina que haja transferência de verbas, meios patrimoniais e humanos. 

Nesta fase e o Senhor Presidente ficou bem esclarecido daquilo que é a posição 

da União de Freguesias de Santar e Moreira e de outras Juntas de Freguesia pelas quais 

ouvimos, que não compete a mim falar, das dificuldades que mesmo assim acarretam. 

Não ficaria à vontade se não deixasse bem claro nesta Assembleia de que as 

mesmas palavras que dirigimos ao Senhor Presidente de Câmara, na última reunião, foi 

que se esta delegação de competências é a que desejávamos, não é.  

Desejávamos e necessitávamos de muito mais. É a possível. Foi aquilo que nos 

foi transmitido pelo executivo, foi aquilo a que conseguimos chegar e, com certeza, com 

toda a determinação que durantes estes dois anos, ou 20 meses, praticamente, temos 

executado, seremos um Executivo que aproveitará estes meios para se tentar dotar e 

melhorar os serviços prestados à comunidade e aos cidadãos das Freguesias de Santar e 

Moreira com as melhores condições. 

Pois, meus amigos, é impossível, é impossível, eu, por vezes, questiono os 

próprios funcionários que diariamente fazem um trabalho exemplar porque numa área 
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tão extensa, com tantos, infelizmente, tantos campos abandonados na área agrícola, com 

uma terra histórica que os visitantes veem e não gostam de ver suja e é algo que eu, 

desde que assumi este mandato, disse, a minha terra, eu quero-a limpa e digo-vos que é 

com muita, mas muita mágoa, com muita tristeza que, por vezes, vejo os meus 

funcionários, com aqueles nossos equipamentos valiosos, que são dois carrinhos de 

mão, duas vassouras e duas pás, uma enxada e uma sachola que, diariamente, mantém 

uma terra como Santar, que é tão falada a nível nacional, com a maior dignidade 

possível. 

E é com este delegação de competências que nós entendemos e reiteramos e 

deixamos aqui uma palavra, nomeadamente ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

no sentido de que gostaríamos que esta seja a primeira das delegações de competências 

para as Juntas de Freguesias, pois consideramos que temos todas as condições para 

exercer um trabalho digno e de que todos se devem orgulhar. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Muito obrigado Senhor Presidente.  

Sobre este ponto, fiquei há bocadinho bastante admirado pelo facto do Senhor 

Presidente de Câmara ter ficado muito mal disposto por se terem abstido, por terem 

votado contra e no início desta Assembleia defendeu que devemos respeitar os tribunais, 

devemos respeitar a lei, devemos respeitar o que está institucionalizado. 

Senhor Presidente, eu não ponho em causa, nem estou aqui a pôr em causa de 

que agora possa dar mais do que aquilo que deu, os 10.000,00 euros a Santar, os 

9.000,00 euros a Carvalhal Redondo, os 12.000,00 euros a Nelas, ou à volta disso, os 

12.000,00 euros a Canas de Senhorim, ou á volta disso, os 4.000,00 euros à Lapa do 

Lobo, se não estou em erro. Acho que foi isso que eu li lá, não quero precisar, mas 

penso que é isso. 

Ora, muito bem, isso dá uma média mensal de 900,00 euros, 800,00 euros, 

400,00 euros, 500,00 euros. Com isso ajuda, efetivamente, a fazer algo nas Freguesias 

mais, mas não resolve em nada o problema. 

O Senhor Presidente de Junta de Santar, de quem eu gosto muito de ouvir e 

porque tem um bom discurso e dou-lhe os parabéns por isso, foi e disse aqui aquilo que 

eu penso que terá mesmo no sangue, que é, isto não basta, não chega. 

Não é com 10.000,00 euros que eu vou comprar um trator, uma capinadeira, 

isto e aquilo. Um trator, por muito pequeno que seja, por menos de 15.000,00 euros, 

20.000,00 euros, não se compra. Eu sei que 10.000,00 euros são por ano. 

O que diz a lei? E passo a ler e diz, As Câmaras Municipais e as Juntas de 

Freguesia, no prazo de 180 dias após a respetiva instalação, celebram um acordo de 

execução que prevê expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

necessários e suficientes ao exercício de todas e algumas competências previstas no 

artigo anterior.  

Compreendo, desde logo, e não tenho aqui qualquer objeção a isso, que não 

havia possibilidades nos 180 dias seguintes fazer isso porque o Senhor Presidente já 

várias vezes aqui referiu e não vamos entrar mais nesse trabalho que já está velho. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 47 

É aplicável, com as devidas adaptações, do artigo 2.º, 115.º, artigo 2,º 120.º, o 

artigo 121,º e n.º 1, do artigo 135.º. 

Pronto, tudo aquilo que depois vem para a frente e tudo aquilo que depois está 

para trás e por aquilo que eu vi, poucas são as coisas que na delegação legal não estão 

incluídas. 

Portanto, se isto é um acordo de execução, se não posso dar funcionários, se 

não posso dar máquinas, pelo menos devia deixar uma alínea e, Senhores Presidentes de 

Junta, com o devido respeito, estou sempre a favor de todas as Freguesias, sem exceção, 

seja ela Nelas, seja Lapa do Lobo, seja Carvalhal Redondo, mas penso que devia haver 

uma alínea de que sempre que seja considerado imperioso ir uma máquina para a 

Freguesia X, Y e Z, os Senhores Presidentes de Junta faziam o pedido dessa máquina e 

era logo agendado, de uma forma rápida, a ida dessa máquina para essa Freguesia. Não 

havia cá o pedinchar isto, pedinchar aquilo. 

Porquê? Porque neste momento, apesar do Senhor Presidente dar um esforço 

financeiro, como eu disse, de 10.000,00 euros, 9.000,00 euros, 8.000,00 euros, 7.000,00 

euros, ou 6.000,00 euros, não é com isso que eles vão resolver o problema técnico. Eles 

só vão resolver problemas humanos. 

O que eles vão fazer é, aproveitara aquilo para limpar, para tapar nas Escolas, 

como lá está vincado, um arranjo na parte exterior, é preciso mudar uma lâmpada, é 

preciso substituir um banco de jardim. É para isso que esse dinheiro acaba por ser gasto. 

Porque, efetivamente, os elementos, o mobiliário externo também se degrada e 

tem que ser, de vez em quando, requalificado, ou substituído, as próprias paragens de 

autocarros. Há, efetivamente, infelizmente, muitos vândalos durante a noite que as 

destroem. Portanto, e é preciso ser reparadas. Lá estamos nós a levar isso sempre para 

os Senhores Presidentes de Junta. 

Portanto, o que leva a crer é que este artigo, eu não sou bem jurista, mas acho 

que é bem explícito quando diz é expressamente os recursos, diz os três pontos dos 

recursos, se eu não posso dá-los, mas, pelo menos, criar ali uma alínea que permita, no 

mínimo, que os Senhores Presidentes de Junta possam marcar, agendar no seu 

calendário quando é que precisam da máquina e fazem o ofício sem necessitar de se 

deslocar à Câmara, ou pedirem ao José, ao Manuel, olha, leva-me lá a máquina porque 

eu preciso de arranjar um caminho.  

Não. Preciso da máquina x dias. Ponto final. Está dentro do meu acordo de 

execução, portanto, eu quero-a cá. Ponto final. Portanto, por isso, fiquei muito admirado 

com essa sua postura porque, efetivamente, se os Senhores Vereadores se abstiveram, 

ou votaram contra, penso que estavam a pensar também no bem-estar dos Senhores 

Presidentes de Junta e estavam, acima de tudo a ver o que estava consagrado na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Eu, democraticamente, também aceito os reparos feitos pelos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal. Eu só quero dizer-lhe, Eng.º José António, é que 

confesso a nossa inexperiência nesta matéria. 
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Procurámos na Câmara os livros da delegação de competências, dos mapas das 

transferências das máquinas para as Freguesias e não encontrámos a prática da 

delegação de competências das máquinas irem para as Freguesias.  

Mas eu já lhe digo quais são as máquinas. Posso dizer que as máquinas, que a 

Câmara, neste momento, tem ao serviço é uma retroescavadora e a buldózer. 

A motoniveladora avariou há um ano, que é de 1983 está lá um orçamento para 

reparar de 45.000.00 euros. A retroescavadora, é verdade, é cruel, mas é verdade. A 

retroescavadora não pode ser enviada para as Freguesias porque se há uma rutura de 

água não temos uma retroescavadora para compor a rutura da água. 

Portanto, bem prega Frei Tomás, olha o que eu digo e não faças o que eu faço, 

ou o que eu fiz. Portanto, que recursos é que a Câmara tem lá para disponibilizar para as 

Juntas de Freguesia?   

Os Senhores Presidentes de Junta sabem bem os recursos da Câmara. A 

Câmara não está dotada e tudo o que é possível e, evidentemente que só um Presidente 

da Câmara que seja tolo é que, se uma Freguesia precisa de compor caminhos, precisa 

de limpeza, etc., é que não corresponde a esse pedido. 

Portanto, hoje é muito fácil falar em cima de um endividamento brutal, como 

está, que não nos permite ter uma motoniveladora, infelizmente. Portanto, confessamos 

a nossa inexperiência relativamente a isso e de certeza que vamos melhorar, mas a 

gestão dos recursos da Câmara, as máquinas que existem a cair de podre tem que ser 

uma gestão criteriosa por parte da Câmara e, naturalmente, todos os meios serão cedidos 

às Juntas de Freguesia se eles estiverem disponíveis. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto? Sousa? Faça favor, Senhor Deputado Sousa. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Obrigado Senhor Presidente. 

Primeiro, eu já fui também Presidente de Junta, por isso sei, perfeitamente, 

como é que estas coisas acontecem. Sempre tive opinião de que devia haver delegação 

de competências.  

Na altura que fui Presidente de Junta houve algumas delegações de 

competências nalgumas Juntas. Mas esta lei obrigou até a estes acordos de execução e 

bem. 

Agora, eu gostava de saber onde é que o Senhor Deputado tem andado estes 

anos todos. Já sei que não gosta de ouvir, não, eu venho, venho, em 2013, mas em 2013, 

estamos a pagar a dívida de 2010, de 2009, de 2008. Temos que pagar isso tudo.  

E mais ainda, com as condições que deixaram, as máquinas todas rebentadas, 

as ETAR,s como elas estavam, quase tudo sujo em todo o lado. 

Há bocado, é que, realmente, o Senhor agora já tem soluções para tudo. 

Consegue ter solução para a empresa Borgstena, estiveram cá 8 anos. Porque é que os 

Senhores não apresentaram a solução da empresa Borgstena há uns tempos atrás? 

Não. É que agora tem a solução. Tinha a solução também por causa do, acho 

que foi o Senhor também que falou por causa dos fogos, ai não. Isso foi uma pergunta, 

não foi uma solução. 
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Mas tem a solução agora para as Juntas de Freguesia por causa das máquinas. 

Era pôr aqui uma alínea. Mas o que é que interessa ter aqui uma alínea se a Câmara não 

tiver máquinas para mandar? O que é que interessa cá estar a alínea? Mas cumpra a lei, 

como?  

Mas eu não percebo onde é que aqui cumpro a lei. Estar uma alínea a dizer que 

se necessitar de uma máquina, não sei onde é que está a cumprir a lei? Não, é que 

vamos lá ver. Não, é que baralham as coisas. É baralhar. 

Senhor Presidente da Mesa, eu pedia, eu ainda admito que um Deputado seja 

interrompido por outro Deputado, é natural. No diálogo e na discussão democrática, isso 

é natural. 

Agora, o que não é natural é Elementos que não podem intervir na Assembleia, 

é que para a próxima vez ponha-se na lista. É que, inclusivamente, está a chamar 

incompetente aos próprios Deputados que foram eleitos pelas listas do CDS porque é 

constantemente nisto.  

Eu apelo, portanto, ao Senhor Presidente da Mesa para tentar, no mínimo 

possível, que o Regimento desta Assembleia seja cumprido. Quando não for cumprido a 

Senhora Deputada vem aqui e faz um ponto de ordem à Mesa. Pronto. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Já terminou, Senhor Deputado?  

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Não. Fui interrompido. Estou sempre a ser interrompido.              

  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então, continue, faz favor.  

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Por isso, é o ideal que está aqui? Não. Eu, se fosse Presidente da Junta estaria 

aqui a dizer, exatamente, o mesmo. Não é o ideal. Gostava que fosse muito mais. Não 

tenho dúvidas nenhumas.  

Agora, é já alguma coisa. É o começo. É o possível dentro daquilo que há neste 

momento, da capacidade de ter verbas para libertar para estas situações. É o possível e 

eu também estou certo de que esta transferência de competência e esta transferência de 

verbas para as Juntas, que vão também trazer, da parte das Juntas, um acréscimo des 

responsabilidades porque, como é lógico, a capacidade dos Senhores Presidentes de 

Junta, concerteza que será completa para fazerem com que este pouco que vão receber 

possam transformá-lo em muito mais.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra? Ora, se 

não, vou pôr à votação este ponto da seguinte forma: Autorização para celebração de 

Acordos de Execução entre o Município de Nelas e as Freguesias de Canas de 

Senhorim, Lapa do Lobo, Nelas, Senhorim, União de Freguesias de Carvalhal Redondo 

e Aguieira, União de Freguesias de Santar e Moreira e Freguesia de Vilar Seco. 

Pergunto, quem vota contra? Um voto contra. Quem se abstém? Oito 

abstenções e catorze votos a favor.  

Portanto, os pontos 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18 foram aprovados 

com 14 votos a favor, 1 voto contra e 8 abstenções. 
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Agora a minuta vai ser feita, uma para cada um dos pontos.   

Terminado o Período da Ordem do Dia, declaro aberta esta reunião ao Público, 

lembrando que o Período não pode. Sim? Um protesto? Sim. Concerteza. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Senhor Presidente.  

Eu, é, acho que a quarta, ou a quinta vez, acho que é a quarta vez que faço 

parte de Assembleias Municipais, que sou Membro de Assembleias Municipais. Já fui 

como Deputado eleito diretamente, já fui como Presidente da Junta, já estive em 

maioria, já estive em minoria, já estive na Oposição, já estive junto, como todos. 

É a primeira vez, a primeira vez, por isso já passaram umas boas dezenas de 

Assembleias. É a primeira vez que eu vi e presenciei, inclusivamente, foi comigo 

próprio, um Deputado a fazer um ponto de ordem à Mesa e a ser interrompido por um 

Vereador que não o deixou falar. É a primeira vez.  

Por isso tenho que lavrar um protesto em ata, porque isto é inconcebível. Isto é 

uma falta de cultura democrática que é impossível de aturar. Isto é assim.  

É um facto, é um facto e continua, é a demonstração cabal do que aquilo que eu 

estou a dizer é verdade. Portanto, fica exarado este meu voto de protesto pela 

lamentável atuação do Senhor Vereador nesta reunião. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Então, agora sim, com este voto de 

protesto, declaro encerrado o Período da Ordem do Dia. Senhor Vereador, por favor não 

use da palavra. 

Quando quiser da palavra, pede-me e se eu achar que é oportuno, eu dou-lhe a 

palavra como, aliás, já lhe dei a palavra várias vezes.  

Agora, a forma como está a agir, eu não lhe posso dar a palavra. O Senhor 

Vereador não me pediu a palavra. O Senhor Vereador tem estado sempre a perturbar a 

Assembleia. Desculpe, não pode ser assim e sabe muito bem que não pode ser assim. 

Ora, então, terminado o Período da Ordem do Dia, declaro aberta a Assembleia 

ao Ex.m.º Público.  

Quando o Senhor Vereador me deixar, eu vou declarar aberta a Assembleia ao 

Público, lembrando que esse Período não pode ser superior a 30 minutos. Cada 

elemento inscrito só pode usar a palavra durante 5 minutos e não pode versar sobre 

assuntos tratados na Assembleia, ou aplaudir, ou reprovar. 

Portanto, quem é que quer usar da palavra? Estão inscritos 4 elementos do 

público. Então se são 4 pode ser 5 minutos, cada um. 

Faça favor. Senhor Arlindo. 

 

O Senhor Arlindo  

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Senhoras Secretárias, 

Senhores Deputados, 

Restante Público, 

Boa noite a todos. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 51 

Gostei muito da intervenção do Deputado Sousa porque, realmente, ele disse 

aquilo que se deve passar nas Assembleias, ou seja, pessoas que não podem falar, não 

podem intervir. 

Só lamento é o seguinte. Esse Senhor Deputado esquece-se, plenamente, que 

nas reuniões da Câmara fazem a mesma chocalheira, ou mais chocalheira, com insultos 

às pessoas que estão na Mesa. 

Era só isso que eu quero deixar para que todos e deixo aqui um convite feito a 

todos os presentes para que assistam a uma reunião da Câmara, que aquilo é uma 

bandalheira autêntica, com provocações. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Arlindo. Só um minuto, faz favor.  

Só queria que se reportasse a pedir esclarecimentos, ou a apresentar outros 

assuntos de interesse para a Assembleia.  

Senhora Vereadora, também agora a interromper? Eu é que mando na reunião, 

ou são vocês? Então, se quer ir embora vá. Não pode é interromper a reunião.  

Eu não mando calar ninguém. Eu só estou a dizer ao Senhor Arlindo para falar 

sobre coisas de interesse para a Assembleia e não o que se passa na Câmara, pois isso é 

lá que tem de se resolver. Muito obrigado. 

- Senhores vereadores, isto está a ultrapassar os limites todos. Deve ser por 

estarem aqui pessoas de outras Freguesias e de outro Concelho porque, francamente, 

isto nunca aconteceu. Agora, acho que virem aqui, assim não pode ser. Desculpem, 

nunca foi assim. Já é o décimo segundo ano que eu dirijo as sessões desta assembleia e 

nunca foi assim. Pronto. Acabou. 

Ó Senhor Vereador o Senhor sabe, ou não sabe, quais são os seus direitos e os 

seus deveres na Assembleia Municipal? Desculpe. Eu estou-lhe a perguntar uma coisa, 

o Senhor sabe, ou não sabe, quais são os seus direitos na Assembleia Municipal?  

Então, faça favor, cumpra-os. Será possível que o Senhor leve a sua avante e 

continue a interromper? Não pode. Só tem a calar-se, mais nada. Não pode.  

É lamentável que um Vereador se porte desta forma. Desculpe  

Senhor Arlindo pode continuar, faça favor. Desculpe a interrupção. Continua a 

ter os 5 minutos que lhe dei no início.  

 

O Senhor Arlindo: 

- Pronto, eu calei-me, com todo o respeito que tenho pelas pessoas, 

nomeadamente o Senhor Presidente que para mim acho que é uma pessoa à altura, acho 

que é a pessoas que está no lugar indicado mesmo.  

Não tem conseguido, às vezes, resolver certas questões, mas não é por 

 falta da sua vontade. Portanto, os meus parabéns ao Senhor Presidente da Assembleia. 

A questão que eu estava a focar é a seguinte, acho que é de interesse desta 

Assembleia e por isso é que eu estou a falar, que todas as pessoas presentes estejam nas 

reuniões de Câmara para verem aquilo que se passa, aquilo são provocações, ausentam-

se da mesa e estão as pessoas ali armados, sei lá, em quê, à espera que as pessoas 

regressem novamente à mesa, sem darem satisfações quaisquer às pessoas presentes. 

Portanto, isto acho que é de interesse desta Assembleia. Todas as pessoas 

presentes devem saber aquilo que se passa porque a Assembleia é um Órgão e a Câmara 

também. 
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Portanto, inclusivamente, quando os votos não são a favor das pessoas há 

ameaças que retiram confiança política se votarem a proposta dos outros. Isto é aquilo 

que se passa, provocações de burros, doidos, tudo isso se passa nas reuniões da Câmara. 

Isto, acho que é de interesse desta Assembleia. Acho que esta Assembleia tem 

a obrigação de saber o que se passa nas reuniões da Câmara. Aquilo é o cúmulo. 

Portanto, eu faço convites para que todos estejam presentes nas reuniões da 

Câmara. 

Boa noite e bom fim de semana a todos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo. Ora, eu agora, não sei quem é o primeiro. 

Pode ser o senhor. Tem de dizer o nome e de onde é, porque eu não sei. 

 

O Senhor Luciano Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreirós do Dão 

- Boa noite a todos. 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa, 

Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores, 

Comunicação Social, Público aqui presente. 

Começo por me apresentar, sou o Luciano Costa, Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferreirós do Dão, uma Freguesia do Concelho de Tondela, que é contígua 

ao nosso Rio Dão. 

O motivo que me traz aqui é extremamente simples e serve, sobretudo, para 

deixar um apelo á Autarquia de Nelas e aos seus responsáveis políticos. 

Como sabem o Rio Dão é património natural desta região. 

Uma riqueza de um valor incalculável, servindo de designação a uma das 

melhores regiões vinícolas demarcadas. 

Além dos vinhos, as suas águas são hoje um fator de atração turística e de 

diferenciação da Região Dão-Lafões. 

Enquadrada numa estratégia de potenciar as zonas fluviais, a Freguesia de 

Ferreirós do Dão, em conjunto com o Município e recorrendo a fundos comunitários, 

investiu cerca de 100.000,00 euros na reabilitação do espaço e na aquisição de 

equipamentos para esta área ribeirinha. 

Estas valências captaram inúmeros visitantes e adeptos de praias de água doce. 

Este aumento de turistas teve um enorme impacto na economia local, 

nomeadamente cafés e restaurantes limítrofes. 

É por isso fácil de entender que, um território de baixa densidade como a 

minha Freguesia, onde existe um elevado número de emigrantes, encare o rio, a sua 

preservação e valorização, como essencial para o projeto de desenvolvimento. 

Nesse sentido venho aqui apelar aos meus colegas autarcas para apertarem os 

mecanismos de fiscalização e atuação relativamente a descargas ilegais no leito do rio, 

ou através de afluentes. 

O Rio Dão tem sido alvo de poluição permanente. 

As águas que outrora eram límpidas são hoje zona completamente suja, com 

um cheiro irrespirável, mais parecendo uma lixeira a céu aberto, tornando impraticável a 

atividade balnear. 

Esta realidade é insustentável. 
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Ainda hoje mesmo, a Tuna Universitária de Viseu cancelou o fim-de-semana 

que tinha agendado para a minha Freguesia. 

Penso que entendem o impacto desta situação para uma aldeia como a minha. 

O que direi eu aos meus conterrâneos que nos próximos meses regressam á sua 

terra natal para férias e encontram o seu rio completamente poluído e interdito? 

Para terminar, e não me querendo alongar mais, lanço o repto para todos os que 

têm responsabilidades atuarem, fiscalizarem, denunciarem, chamarem as entidades 

competentes, levantarem contraordenações, mas não deixem que o nosso Rio Dão leve 

nas suas águas apenas lixo e destruição.  

O Rio Dão poluído é uma imagem muito triste e desoladora de uma Região 

como a nossa.   

Obrigado por me deixarem falar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferreirós do Dão. 

Agora dou a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beijós.  

 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Beijós: 

- Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia e na sua pessoa os demais 

presentes. 

O assunto que me traz aqui são as descargas dos efluentes industriais da 

empresa Borgstena para a Ribeira de Travassos. 

Apesar do Senhor Presidente da Câmara já o ter dito aqui, que tem uma licença 

até 2017 para as águas da empresa Borgstena irem para novamente para a Ribeira da 

Pantanha eu e já lho disse pessoalmente, mas quero dizer-lho aqui perante esta 

Assembleia que condeno a forma como a Câmara geriu este processo, eu, Junta de 

Freguesia, neste caso, e a população de Beijós, a qual eu represento, porque isto é uma 

situação que ocorreu no verão de 2014, não é uma situação de 2015.  

Ocorreu no verão de 2014. Na altura tomámos todos os procedimentos legais. 

A Câmara reconheceu que tinha errado na forma como queria solucionar o problema ao 

fazer o emissário que construiu da empresa Borgstena para a ETAR n.º 2 e suspendeu as 

descargas. 

E em abril deste ano, numa sessão que houve aqui, promovida pela AZU, o 

Senhor Presidente da Câmara voltou a afirmar que não voltava a acontecer e voltou a 

acontecer e tentou solucionar o problema para não pôr em causa a empresa Borgstena. 

Nós, Junta de Freguesia, também nunca colocámos em causa a empresa 

Borgstena.  

Ora, como vocês sabem a aldeia de Beijós, em particular, onde atravessa a 

Ribeira de Travassos, é a zona, digamos, mais agrícola, na parte sul do Distrito de 

Viseu, onde são produzidos, maioritariamente, produtos hortícolas, que vão para o 

Mercado de Viseu e não só.  

Também vêm para aqui, para Nelas, claro que não vou dizer para onde vêm 

porque isto é estar a condenar os produtores, toda a gente sabe isso porque a opinião, 

nem que os efluentes não prejudiquem, podem não prejudicar, mas o que nós pensamos 

para nós próprios, é o que exprimimos depois no ato da compra e alguns produtos vêm 

aqui para Nelas, mas pronto. 
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Mas o que eu quero dizer é que a Câmara, acho que deve pensar muito bem na 

construção da ETAR n.º 2, ou seja, a ETAR n.º 2, ou n.º 3, pronto, agora a nova grande 

ETAR pode ser construída no local onde pretendem construir, mas eu, nessa sessão, em 

abril, e um Membro da Assembleia deu aqui a solução e essa solução fui eu que a dei à 

AZU nessa sessão de esclarecimento, que é a construção de um emissário desde a 

ETAR até o Rio Mondego, ou seja, deixamos de ter o problema dos resíduos industriais 

na Ribeira da Pantanha porque é um problema que se arrasta ao longo dos anos e eu 

também, o que não quero de mal para a minha Freguesia também não quero para os 

outros. 

Acho que isto que é um problema que já devia ter sido resolvido e a própria 

empresa também devia assumir um bocado isso. Atenção porque toda a gente passa a 

bola para a Câmara Municipal e ninguém condena a empresa Borgstena. 

Claro que estamos a falar de postos de trabalho, mas os postos de trabalho 

podem continuar se as coisas forem feitas de forma correta e eu acho que, visto que a 

empresa, digamos que, passou um bocado a bola para a Câmara Municipal, a Câmara 

Municipal deve pensar bem nesta proposta e eu sei que a AZU também o fez, já fez 

chegar esta proposta da construção de um emissário. 

Conforme, construiu um emissário da empresa Borgstena para a ETAR n.º 2, 

também consegue construir um emissário da ETAR até ao Rio Mondego, porque 

estamos a falar de um Rio Mondego que tem um caudal não sei quantas vezes superior a 

uma Ribeira de Travassos que no verão, basicamente, o que é que vai acontecer? Vai 

levar os esgotos, ou seja, os efluentes, não leva mais nada porque ela seca quase na 

totalidade e podemos estar a falar, a vir dizer que a ETAR está preparada para 20, ou 30 

anos, mas nós sabemos que estes sistemas são falíveis, toda a gente sabe isso, são 

falíveis, não há sistemas infalíveis, se calhar, devemos tentar minimizar ao máximo este 

problema ambiental. 

E o Senhor Presidente da Câmara falou aqui, há bocado, que entre fechar a 

empresa Borgstena, ou mandar os efluentes para Beijós, optámos por mandar para 

Beijós. 

Não nos faça fechar a empresa Borgstena. Eu tenho pessoas da minha 

Freguesia a trabalhar na empresa Borgstena, mas não nos faça ir para esse caminho, 

porque é isso que nós não queremos. 

Já o podíamos ter feito neste período. Estamos a falar desde 31 de maio que 

iniciaram as descargas até á data de hoje, que eu espero que na próxima semana esteja 

resolvido. 

Agora, eu peço e peço a esta Assembleia que esteja unida. Peço aos Membros 

da Câmara Municipal que esteja unida e que resolvam este problema ambiental tanto 

para a Ribeira de Travassos, como para a Ribeira da Pantanha. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta. Senhor Minhoto. Acho que não 

está mais ninguém inscrito. Senhor Minhoto, faça favor. 

 

O Senhor Minhoto: 

- Boa noite. 

Quero cumprimentar a Mesa, 
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os Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

os Senhores Presidentes das Juntas, 

o Público em geral. 

Eu já há muito que não vinha, há anos que não vinha à Assembleia Municipal e 

pegando, inclusivé, nas palavras do Rato, também já fui Deputado Municipal na década 

de 80. 

Na altura e isso, usei e uso em que cada um deve usar os seus métodos, a sua 

forma de estar, mas desde que não ultrapasse o aceitável, a educação e na altura era 

difícil ser Deputado, mas nunca como hoje, nessas Assembleias aconteceu o que 

aconteceu aqui hoje e por isso sinto-me triste e pensei duas vezes se devia, ou não, 

intervir, 

Falo porque os interesses aqui que me trazem são ambientais e foram aqui 

colocadas questões que eu queria dar a minha ajuda dentro do possível.  

Antes de mais na questão da humildade democrática, queria dizer que a AZU 

fez saber e o Senhor Presidente da Câmara, se quiser dizer, que o diga, foi hoje aqui 

aprovado o regulamento de águas que nós solicitámos, que gostaríamos de ter 

participado e que estávamos disponíveis para participar nesse regulamento, dando o 

nosso contributo e penso eu que teríamos todos a ganhar desde que, na tal humildade 

democrática as pessoas sejam ouvidas e nós pretendemos e requeremos esse desejo, não 

fomos contemplados para dar a nossa opinião. 

Sobre a questão em concreto que hoje aqui se discutiu muito e saúdo aqui a 

população de Beijós, as questões ambientais, para nós, a AZU, ficamos satisfeitos 

porque vimos a população a defender uma coisa que é hoje o que mais interessa ao 

desenvolvimento sustentável. 

É que nem sempre foi assim, meus caros amigos. Hoje discutimos aqui o 

problema ambiental que traz as alterações que a empresa Borgstena produz. Mas, no 

passado, a AZU discutiu outro problema grave, que eram os resíduos deixados, o 

passivo ambiental deixado com a exploração de urânio em Portugal. 

Não foi fácil. Hoje está quase resolvido. Mas não foi fácil, na altura, a AZU 

pregar nessa matéria. Fomos perseguidos. Fomos maltratados e hoje congratulamo-nos 

porque na altura os poderes políticos de então, quer a Junta de Freguesia, quer a 

Câmara, não olhavam para este problema. 

Também esta questão da empresa Borgstena, quero aqui referenciar que o 

problema tem 8 anos. A AZU, na altura própria, em 2007, levantou esta questão. Por 

levantar esta questão o Presidente da AZU foi, lamentavelmente, denunciado num jornal 

nacional como um terrorista político que queria destruir este Concelho. 

Eu digo é que nestes 8 anos, até hoje, quem foi o terrorista político que deixou 

que esta situação se mantivesse e hoje as populações estão aqui que haja alteração aos 

efluentes da empresa Borgstena. 

Perdemos 8 anos. Perdeu 8 anos o ambiente. Perdeu 8 anos o desenvolvimento. 

Perdeu 8 anos a economia porque isto, estamos a falar aqui em economia. 

Dizia há bocado, o Senhor Presidente da Junta, salvo o erro, o Senhor 

Presidente da Junta, de que deixou de ter lá a Tuna a fazer um acampamento. É, de 

facto, é isto, a AZU tem vindo a denunciar e hoje aqui o Senhor Presidente da Câmara 

apresentou que as alterações ao ambiente é a empresa Borgstena, mas também as 

questões dos resíduos industriais em que as Câmaras são as culpadas e por isso os rios 

hoje estão todos contaminados, estão alterados mais com estas descargas. 
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Condenamos e lançámos um comunicado em que não somos apologistas da 

situação, ora para a Ribeira de Travassos, ora para a Ribeira da Pantanha. Essa não é a 

solução. Dizemos há muito tempo junto das Câmaras, de todos os Executivos até hoje e 

da empresa Borgstena, qual seria a solução. 

Obviamente, tem o dever de tratar os seus efluentes é a empresa Borgstena. 

Obviamente, dizemos também, que se usar e foi aqui dito, se usar, limitar, reduzir, 

introduzir, inclusivé, situações que vão diminuir o impacto, estas questões ultrapassam 

em muito a questão que hoje vivemos.  

É, de facto, com gravidade, o problema que os efluentes da empresa Borgstena 

estão a criar nesta nossa comunidade. 

A AZU congratula-se com todos aqueles que queiram, obviamente, alterar esta 

situação. Entendemos de que ouvi aqui qual vai ser novamente o alterar o seu percurso. 

Agora deixa de ser a Ribeira de Travassos, vai ter autorização e vai passar para 

a Ribeira da Pantanha. Mas, seja qual for a zona que vá, nós como cidadãos, porque está 

a questão do legado, porque nós temos que defender para todos que há-dem vir, é que 

isto não pode acontecer porque no último caso quem vai perder é a Barragem da 

Aguieira, é o grande recurso de água que nós temos. 

Por isso, nós todos temos que defender que os resíduos, os efluentes são para 

tratar e não é só porque não está no nosso lado, nós calamo-nos e como está para o outro 

lado já a coisa não é bem assim.  

É este o meu alerta e espero de que aquilo que o Senhor Presidente da Câmara 

disse aqui, que foi alterada a situação do tamponamento em virtude de se 

responsabilizar a empresa Borgstena e já devia ter feito, aliás, a empresa Borgstena 

assume a responsabilidade de que as suas máquinas de tratamento dos efluentes estão 

ultrapassadas e que muitas delas têm que ser revistas. Eles próprios assumem isso. 

A questão que nós defendemos do emissário, eu apelava à Câmara, mais uma 

vez, foi aqui o Seminário feito que nós fizemos, a AZU, gostaríamos de ter toda a gente 

envolvida pelo ambiente, é de nós todos, é para nós e é para o futuro 

Por isso nós dizemos que o emissário tem duas situações importantes, a 

primeira para diminuir já qualquer impacto de tratamento desta situação, minimiza, 

porque ele, ao ir embocar num caudal como é o Rio Mondego, ou o Rio Dão, neste caso 

seria o Rio Mondego, o tratamento é mais eficaz, é diluído e não queria tanto impacto. 

A segunda, futuramente, com a criação da ETAR, da mega ETAR, que nós 

esperamos e sabe o Senhor Presidente e ficam todos a saber que nós, a AZU, colocámos 

algumas reserva e colocámos bastantes questões sobre a questão técnica, sobre a 

questão do tratamento e sobre a questão da sustentabilidade futura desta mega ETAR e, 

por isso, o emissário faz todo o sentido numa situação em que haja uma avaria lá vai a 

Ribeira de Travassos a ficar novamente com a situação.  

Portanto, este emissário, que não altera muito o custo da obra, em virtude de 

em quatro milhões, um emissário não fica nesta questão do orçamento, não fica muito 

mais caro e é uma solução que, pelo menos acautela, em todo o futuro, o 

desenvolvimento sustentável, a agricultura, o turismo, porque o Senhor Presidente da 

Junta tem razão. Falou aqui nas questões agrícolas. 

 Mas o problema da Ribeira da Pantanha é a questão do desenvolvimento, é a 

questão do turismo, é a questão do termalismo, é a questão da fauna e da flora, é a 

questão do desenvolvimento. 
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Porque a questão que se coloca aqui é a questão do desenvolvimento, a 

economia que nós estamos a falar. Isto não é um custo. Isto é, como é que hei-de-vos 

dizer? É um emprego, de ganhar dinheiro, para o desenvolvimento. Aqui não é um 

custo. 

Portanto, esta questão tem que ser vista no seu global e o emissário tem todo o 

sentido, foi calculado com Técnicos e, portanto, esta é a proposta que nós mandámos à 

Câmara e é do conhecimento público. Não foi a AZU que a construiu em cima mas sim 

baseada em discussão com técnicos que levou a essa decisão.  

Portanto, é esta só a informação que eu queria aqui deixar à Mesa, à 

Assembleia, a todos, que o ambiente agradece, se todos nós lutarmos por ele, se todos 

nós integrarmos as associações porque se não for, e não estou a dizer que a AZU é 

melhor que outros, mas teve um papel importante nesta questão e vai ter e teve um 

papel importante na resolução da recuperação ambiental das Minas. Teve um papel 

importante na colocação de uma empresa que queriam cá aqui neste Concelho. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Na questão do tempo, eu gostei da AZU, mas mais que 10 minutos já é muito. 

Assim que puder acabe o seu raciocínio. Obrigado. 

 

O Senhor Minhoto: 

- Eu termino. Eu peço desculpa ao Senhor Presidente e tem razão e eu termino 

só para dizer que da atividade ambiental resultou um benefício para estas comunidades 

porque se não tínhamos mais aqui uma empresa a deitar poluentes e a nossa qualidade 

de vida ser pior, que era uma empresa que queriam colocar neste Concelho, como todos 

sabem. 

Muito obrigados e desculpem. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Minhoto. Não havendo mais ninguém do Público 

inscrito, dou por encerrada esta sessão.  

Muito obrigado e muito boa noite a todos.                 

 

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: 

  


