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SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

ATA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, nesta 

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

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

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 29 de dezembro de 

2014;  

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 – 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; 

2.3 - Aprovação do Regulamento definitivo do Conselho Municipal de 

Segurança de Nelas;     

2.4 - Relatório de avaliação da atividade da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Nelas/2014 – Conhecimento. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia após verificar a existência de quórum, 

cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a sessão. 

 

Feita a chamada pela Senhora Segunda Secretária, verificou-se a falta dos 

seguintes Deputados Municipais: 

Rui Manuel Simões Costa e Carla Maria de Almeida Pereira Francisco. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Feita a chamada, passamos ao Período de Antes da Ordem do Dia com a 

discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 29 de dezembro de 2014.  

Quem se quer pronunciar sobre esta ata? Se ninguém se quer pronunciar sobre 

esta ata, vou pô-la à votação e pergunto: Quem vota contra? Quem se abstém? Uma 

abstenção. Foi esta ata aprovada com 25 votos a favor e uma abstenção da Senhora 

Deputada Liliana Silva Pinto, que não esteve presente na reunião.  

Ponto 1.2 – Leitura do Expediente. Como habitualmente, foi enviado a todos os 

Senhores Deputados. Vou escusar-me à leitura do mesmo a não ser que haja algum 

pedido de esclarecimento.    

 

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

 

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

ordinária de 26/11/2014, extraordinária de 02/12/2014, ordinárias de 10/12/2014, 

29/12/2014, 14/01/2015,  

- Ofício-Circular n.º 131/2014, datado de 18 de dezembro de 2014, da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses – XXII Congresso da ANMP – Pedido 

de eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto;   

- Ofício-Circular n.º 10/2015, datado de 20 de janeiro de 2015, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses – XXII Congresso da ANMP – Convocatória;  

- Câmara Municipal de Sines – Envio de Postal de Boas Festas; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim – 

Convite para participar nas comemorações do 84.º aniversário daquela Associação;  

- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas – Composição 

da CPCJ de Nelas – 2015-2016;  

- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas – Relatório 

anual de atividades da CPCJ de Nelas – 2014; 

- Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar – Convite para aniversário, dia 

8 de fevereiro de 2015;  

- Assembleia Municipal de Lagos – Ofício-Circular n.º 49 – Fim dos Contratos 

de Emprego – Inserção; 

- Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Nelas – Apresenta cordiais cumprimentos de despedida destas funções;    

- Ofício n.º 767, datado de 18 de fevereiro de 2015, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 20/14, datado de 30 de dezembro de 2014, enviado ao Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das 

deliberações tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 29 

de dezembro de 2014; 

- Ofício n.º 21/14, datado de 30 de dezembro de 2014, enviado à Exma. 

Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, enviando a 

lista de representantes da Assembleia Municipal; 

- Ofício n.º 22/14, datado de 30 de dezembro de 2014, enviado à Exma. 

Senhora Professora Lucília Rosa Marques Loureiro Correia, enviando um Voto de Pesar 

pelo falecimento do Senhor Dr. José Lopes Correia; 

- Ofício n.º 01/15, datado de 05 de janeiro de 2015, enviado ao Exmo. Senhor 

Ministro da Saúde, enviando uma moção; 

- Ofício n.º 02/15, datado de 05 de janeiro de 2015, enviado aos Exmos 

Senhores Ministro da Educação e Ciência, Diretor Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, Delegada Regional do Centro da Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares e Presidente da Câmara Municipal de Nelas, enviando uma moção; 
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- Ofício n.º 03/15, datado de 18 de fevereiro de 2015, enviado aos Senhores 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Passamos ao ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”.  

O Senhor Presidente da Câmara fez-me chegar uma moção, aprovada hoje na 

reunião da Câmara Municipal e com a solicitação de ser analisada e, se possível, votada 

por esta Assembleia. Feita a alteração de Câmara Municipal para Assembleia 

Municipal, passamos à sua leitura 

 

A Senhora Primeira Secretária: 

 

- MOÇÃO 

Linha da Beira Alta 

Linha de comboio Aveiro/Salamanca – Linha da Beira Alta 

Considerando que: 

1 – Foi tornado público, e alguns Autarcas já se pronunciaram através da 

imprensa, de uma hipotética linha de comboio Aveiro/Salamanca, que poderá vir a 

entroncar com a Linha da Beira Alta, na localidade de Vila Franca das Naves; 

2 – Existindo diligências que o Presidente da Câmara de Nelas tem efetuado 

com vista à defesa da requalificação da Linha da Beira Alta, linha esta considerada 

prioridade estratégica (TIER 1) pelo próprio Governo junto das instâncias comunitárias;  

3 – Esta requalificação é até de custo inferior a qualquer outra alternativa 

(Linha da Beira Alta – 900 milhões de euros e outra opção – 2,1 mil milhões de euros);  

4 – A Linha da Beira Alta é estratégica não só para o Concelho de Nelas como 

para toda a região, o que aliás sucede já desde final do século XIX; 

5 – Esta obra, Aveiro/Viseu, não será, certamente, uma mais-valia para o 

Concelho de Nelas;  

6 – A construção deste troço ferroviário prejudicará, substancialmente, o 

Concelho de Nelas, consequentemente as suas Gentes e a Industrialização;  

7 – O que seria também a morte da Linha da Beira Alta, com avultados 

prejuízos de todas as Autarquias a Sul da cidade de Viseu;  

8 – Nada mais foi dito pelo Governo sobre a requalificação da Linha da Beira 

Alta. 

Assim, a Assembleia Municipal de Nelas, em sua sessão ordinária realizada 27 

de fevereiro de 2015, delibera: 

9 – Questionar o Governo sobre a eventual construção da linha de comboio 

Aveiro/Salamanca, com o entroncamento da Linha da Beira Alta na localidade de Vila 

Franca das Naves, distrito da Guarda;  

10 – Questionar o Governo sobre a requalificação do atual traçado da Linha da 

Beira Alta;  

11 – Questionar ainda o Governo sobre a implantação da tão falada Plataforma 

Logística Ferroviária, a construir entre Moimenta do Dão, Concelho de Mangualde e o 

Concelho de Nelas. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- A moção está posta à discussão e pergunto se algum dos Senhores Deputados 

se quer pronunciar sobre a mesma?  

Se nenhum dos Senhores Deputados se quer pronunciar sobre a moção, vou pô-

la à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Moção aprovada por 

unanimidade. 

Pergunto aos Senhores Deputados se alguém quer usar da palavra neste ponto 

do Período de Antes da Ordem do Dia – Assuntos com interesse para o Município. 

Agradecia que se inscrevessem todos os interessados para podermos dividir o tempo. 

Uma vez que há quatro Deputados inscritos podem usar da palavra durante 10 minutos, 

se assim o entenderem.  

Senhor Deputado Sousa faça o favor. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Boa noite a todos.  

Em primeiro lugar uma palavra de agradecimento, naturalmente que todos 

comungam, para todas as pessoas que andaram a trabalhar nos Carnavais, tanto de 

Nelas, como de Canas de Senhorim, porque eu sei que esse voluntariado para pôr 

aqueles corsos todos na rua sai muito do corpo e por isso acho que devia também ser 

dada uma palavra de agradecimento a essa gente que, voluntariamente, e a troco de 

nada, a não ser de uns dias de diversão para alguns, que outros nem têm tempo para 

isso, passam os seus tempos livres nessas atividades. 

Em segundo lugar, um assunto que para mim não é nada agradável.  

Vir aqui, novamente, falar nele até porque já começa a chatear mas quando as 

coisas vêm à estampa e trazem incorreções, para não chamar outras coisas, é necessário 

vir aqui repor as coisas como elas são. E estou-me a referir, mais uma vez, a um artigo 

dado à estampa por um responsável enalto do CDS-PP por causa das condições para 

baixar o IMI e que veio num jornal do nosso Concelho.  

Vamos então a ver o que é que aqui é dito. Primeiro, o título, penso eu que era 

o título da mensagem. No ano de 2015 impõe-se que se fale verdade. Depois começa 

por debitar logo alguns números. Por exemplo, o aumento da receita cobrada de IMI 

desde 2012 até 2014 passou de novecentos mil euros para dois milhões de euros, o que 

quer dizer que houve um ganho de um milhão e cem mil euros.  

Ora, a coisa começa mal. Os dados efetivos são os seguintes, em 2012 a 

cobrança de IMI, para a Câmara, foi de novecentos e oitenta mil euros e não novecentos 

mil e a receita de IMI em 2014 foi de um milhão oitocentos e trinta e oito mil euros e 

não de dois milhões de euros, o que quer dizer que não houve um aumento de um 

milhão e cem mil euros, o aumento, fazendo as contas, foi só de oitocentos e cinquenta 

mil euros. Há aqui uma diferença de duzentos e quarenta e dois mil euros, que é uma 

diferença considerável, é mais de 20% do valor indicado. 

É esquisito que comece logo por dizer que é preciso no ano de 2015 impor 

falar a verdade e depois começa logo por aquilo que se pode chamar uma mentira 

grosseira porque isto são números, são factos, aqui não há volta a dar-lhe e a diferença 

não é tão pequena como isso, representa, por exemplo, aquilo que o Município tem que 
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comparticipar para fazer uma ETAR de um milhão de euros em Canas de Senhorim, ou 

em Nelas, é uma coisa grande e começando logo assim, a coisa não vai longe. 

Passamos, então, agora à fase da efabulação, de uma efabulação em estado 

puro. Diz assim, redução de despesas com o Pessoal – um milhão e vinte mil euros. Ok. 

Vamos dar como certo, isto. Redução de despesas de combustíveis – sessenta mil euros; 

Redução dos custos da iluminação – cento e sessenta e cinco mil euros. Aqui começa a 

ser logo um bocado estranho – cento e sessenta e cinco mil euros de redução de 

iluminação pública, por acaso foi um ato de gestão extraordinário que foi andar a apagar 

candeeiros, pôr ruas às escuras, ou a meia-luz. Isto é fácil, isto não é ato de gestão 

nenhuma. Habilidade era terem-se candidatado àquele programa que havia de 

melhoramento da rede de iluminação e da rede elétrica para que seja possível, com 

novas tecnologias, manter as aldeias, as vilas iluminadas, baixando os custos, isso é que 

era habilidade. Mas isso não fizeram!  

Depois diz – Aumento de receitas.  

Redução da fatura da água do sistema de Fagilde – cento e oitenta e seis mil 

euros.  

Muito bem.  

Primeiro, uma parte técnica, isto não é um aumento de receitas porque se era 

coisa que pagava e deixou de pagar, pode ser uma poupança de despesa, aumento da 

receita não é porque a receita era a mesma, a receita é aquilo que se cobra aos 

munícipes. Essa é que é a receita. Está logo aqui tudo baldrocado. Mas eu, de qualquer 

maneira, acho que isto foi um bom ato. Tenho que dar os parabéns a quem foi o 

responsável por isto porque, realmente, o Município poupou porque estava a pagar água 

que não estava a consumir. 

Agora, o que eu acho um bocado estranho é que só descobriram isto ao fim de 

seis anos. Isso é que eu acho muito estranho. Tanto Vereador, tanto Assessor, tantos 

Secretários, até foram arranjar um Assessor que veio de Viseu porque, se calhar, não 

havia cá gente competente para isto, e não conseguiram descobrir. Só ao fim de seis 

anos é que conseguiram descobrir de que andavam a pagar mais água do que aquela que 

estavam a receber. Realmente é esquisito, mas ainda bem que descobriram. 

Depois faz umas contas que baldroca aqui um bocado a coisa, que é, soma 

tudo, para já, vamos lá ver, o aumento das receitas não é o valor que aqui está porque, 

como eu disse, há aqui menos duzentos e quarenta e dois mil euros nas receitas de IMI, 

mas podemos transportar isto que diz que é o aumento das receitas para a parte de 

redução de despesas com o Pessoal. 

Agora, a conclusão que tira é que o Município passou a receber mais 2,4 

milhões de euros, só que soma o aumento de receitas com o aumento de despesas, que 

os valores não estão corretos e diz que passou a ficar com mais 2,4 milhões de euros, o 

que parece que ficámos todos mais ricos 2,4 milhões de euros por ano, o que é outra 

falácia e porquê? O que é que acontecia nos anos anteriores? O que acontecia era que, 

ou o que aconteceu, porque isto são factos, foi que o Município endividou-se a médio e 

longo prazo cerca de dez milhões de euros em oito anos, passou de cinco milhões de 

euros, mais ou menos, para cerca de quinze milhões de euros, o que quer dizer que, em 

média, e já expurgando aqui deste valor um empréstimo que está aqui que não foi para o 

plano de reequilíbrio financeiro, foi para o Centro Educativo, expurgando desse valor, 
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vamos fazer aqui uma média de um milhão de euros por ano, que o Município estava a 

gastar, que não tinha.  

Portanto, se precisou de transferir despesas a curto prazo para empréstimos a 

médio e longo prazo era porque não tinha dinheiro para solver aqueles compromissos. 

Em média, um milhão de euros por ano estavam a ser buscados à banca para pagar 

despesas que havia acima das receitas que estavam, em média, estamos a falar em 

média. 

O que quer dizer que, por exemplo este valor de um milhão de euros, cerca de 

um milhão de euros de aumento de receitas, que é, mais ou menos, o que aqui está, não 

ficou para os cofres do Município. O Município não ficou mais rico neste milhão de 

euros, ficou foi menos pobre porque equilibrou as contas. Se recebia todos anos, vou 

aqui dar um exemplo, por ano sete milhões de euros, gastava oito milhões de euros, 

tinha que ir buscar um milhão de euros, que lhe faltava, à banca. Se poupou este milhão, 

não ficou com ele, deixou de o ir buscar à banca. Portanto, não ficou mais rico num 

milhão de euros, ficou menos pobre, quer dizer, deixou de dever tanto dinheiro todos os 

anos e é, exatamente, esta diferença. 

Por isso, não poderemos considerar aqui só estas somas de qualquer maneira. 

Somas depois de despesas de capital e as receitas de capital com despesas correntes e 

receitas correntes. Mas isso à parte, vamos então partir do princípio que isto está bem.  

Ora, o que quer dizer que, efetivamente, o Município pode ter arrecadado mais 

é cerca de um milhão e pouco de euros, um milhão e cem mil euros, um milhão e 

duzentos mil euros, porque o outro é aquilo que tem que ir buscar para pagar, para o 

empréstimo. E com base nestes dois milhões e quatrocentos mil euros diz que é possível 

baixar já o IMI. E aqui é que está a grande falácia da coisa porque esta coisa do CDS, 

embalado por contentamentos felizes, que diz coisas que não são exatas e de ter com a 

verdade uma relação assaz conflituosa, continua a dados depois aqui mal resultados 

porque, para onde é que vai este dinheiro?  

Ora bem, faltou aqui, realmente, aquilo a que se chama os números mágicos 

que eu agora vou dizer aqui, trezentos e sessenta mil euros, oitocentos e doze mil euros 

e quinhentos e setenta e três mil euros, que dão um total de um milhão setecentos e 

cinquenta e um mil euros.  

Ora bem, quem vir estas contas apresentadas da maneira como estão até parece 

que estamos todos mais ricos e que esta riqueza e que o Senhor Presidente e o atual 

Executivo andam a esbanjar aqui dinheiro em qualquer lado. Se calhar, anda a fazer 

rotundas, anda a fazer passeios, anda a fazer muros, anda a alcatroar aí umas ruazinhas 

por causa de arranjar uns votos e tal, mas não, este dinheiro que foi poupado aqui vai 

para pagar o somatório que eu disse, um milhão setecentos e cinquenta e um mil euros 

que é o quê?  

É a amortização extraordinária do empréstimo.  

São as amortizações anuais do empréstimo e são os juros do empréstimo, 

trezentos e sessenta mil euros da amortização extraordinária, oitocentos e doze mil 

euros de amortizações normais e mais quinhentos e setenta e três mil euros de juros, que 

dá um total, como eu já disse, de um milhão setecentos e cinquenta e um mil euros, o 

que quer dizer que ainda falta dinheiro. 
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Aliás, os impostos quando foram subidos, o IMI, principalmente, quando foi 

subido pela anterior gestão, foi, exatamente, para colmatar esta falta, para pagar este 

balúrdio de amortizações e de juros, foi para isso, só que nem chega, ainda faltam cerca 

de seiscentos mil euros por ano e esses seiscentos mil euros vêm do resto das receitas. 

São obras que não se podem fazer, são novos funcionários que não podem entrar na 

Autarquia, são uma quantidade de coisas que não podem ser feitas porque faltam ainda 

cerca de seiscentos mil euros. Por isso é que chegar à conclusão de que, neste momento, 

já era possível baixar o IMI, é uma falácia completa. O que, realmente, nós estamos a 

pagar aqui com este empréstimo, são os passeios que fizeram, os muros que fizeram, as 

rotundas que fizeram, os alcatroamentos que fizeram para andar a arranjar votos quando 

foi da altura da campanha eleitoral, das campanhas eleitorais. Isso é que nós estamos a 

pagar agora, não estamos a fazer mais nada. E esse dinheiro não chega. 

É, realmente, necessário ter topete para tentar chegar a esta conclusão. Eu peço 

um bocadinho de calma porque acho que isto é um assunto importante e é preciso que 

todos nós estejamos embrenhados nisto. 

Agora, eu percebo politicamente porque é que isto é feito. Quer ser o primeiro, 

os CDSs querem ser os primeiros a dizer que é preciso baixar os impostos, pronto. 

Agora, de uma coisa nós estejamos certos, o nome do CDS vai ficar sempre ligados à 

baixa de impostos, vai. Quando o Executivo do Partido Socialista conseguir baixar os 

impostos o CDS fica sempre ligado a isto, não porque os ajudou a baixar, não, mas 

porque os subiu quando lá esteve, subiram-nos e como os subiram nós depois vamos 

baixá-los e havemos de conseguir se a gestão continuar nestes termos. 

É pena, realmente, que se utilize esta forma cínica de fazer política em que os 

carrascos financeiros do Município de ontem se preparam para tentar tomar o poder 

aproveitando a ausência das memórias recentes e tentando reescrever as histórias e os 

factos tem os dias contados. Mas contarão sempre com o PS para repor as verdades. 

E é pena, realmente, que no CDS não entreguem a alguém que saiba fazer 

contas porque, realmente, depois estas coisas baralham-se todas, as pessoas ficam mal 

informadas. É chato estar sempre a falar no mesmo e como dizia Churchill, a vida está 

cheia de oportunidades para ficar de boca fechada e às vezes é pena acontecer isto. 

Já agora e para terminar, como dizia outro dia numa conversa, um amigo meu, 

que não é militante mas é chegado ao CDS, dizia ele que, realmente o CDS no 

Concelho de Nelas, quando está no poder aumenta os impostos, quando está na 

oposição exige a descida imediata dos mesmos. Está, portanto, bem na oposição. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

favor. 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Vereadores e Deputados, 

Exmo. Público. 
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Venho a esta bancada para alertar que a estrada das Caldas da Felgueira a 

Nelas, que vem embocar na Estrada Nacional n.º 231 encontra-se em mísero estado. 

Como a época termal se está a aproximar e com a estrada naquele estado não 

chama ninguém às termas da Felgueira para tratamentos, ou para turismo. 

Gostava de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara qual era a possibilidade 

de poderem dar uma reparação naquela estrada. 

Em relação à Urgeiriça há lá uns bancos nos jardins que precisam também de 

reparação. 

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

 

O Senhor Deputado José António: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Senhores Deputados, 

Estimado Público. 

Muito boa noite a todos. 

A minha vinda aqui prende-se com dois assuntos. Mas, antes disso, quero 

corroborar com os agradecimentos aos quatro bairros do Concelho que preconizaram o 

Carnaval e também aos Agrupamentos de Escolas, que também tiveram um trabalho 

digno ao apresentar as crianças na rua, dignificaram também o Concelho com isso. 

O segundo ponto, Senhor Deputado Sousa, já estamos cansados de ouvir isso, 

dívida, dívida, dívida, dívida. Vamos ver se encontramos a verdade das coisas, e vamos 

ver se estudamos bem a lição porque se não também vimos para aqui fazer demagogia, 

demagogia, demagogia, e onde é que paramos? Não sei.  

Tenho a lembrar que o que foi colocado para reduzir o consumo elétrico 

público foram uns sensores de luminosidade noturna e diurna, que atrasam, ou 

antecipam o acendimento das lâmpadas. Isso foi colocado no anterior Executivo. Mais, 

a iluminação, se nós tivéssemos aqui em Nelas capacidade para fazer como uma aldeia 

única ali no Concelho de Seia que se deu ao luxo de ser considerada hoje a aldeia lead 

de Portugal. É uma aldeia única, que eu convido todos os Senhores a visitarem quando 

quiserem, que chama-se mesmo Aldeias, só que nessa aldeia nasceu um Senhor 

chamado Almeida Santos. Então, dá-se ao luxo de ser uma aldeia lead, toda a 

iluminação pública é lead. Mas eu não conheço mais nenhuma, posso estar equivocado, 

mas essa conheço-a porque já a visitei, por curiosidade. Portanto, isso é que seria ótimo.  

Depois vem falar aqui que só passados seis anos é que o Executivo detetou o 

consumo de água exagerado. Também posso aqui lembrar-lhe que tem que somar aos 

seis mais vinte porque foi desde o início. 

Relativamente ao IMI também tenho-lhe a dizer que quem o aumentou foi o 

Governo da Nação e não a Câmara de Nelas. Não quero, com isto, apenas são algumas 
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explicações. Se a taxa é máxima já é outro assunto, agora quem o aumentou foi o 

Governo, desculpem lá. Era só para dar esse esclarecimento. Não tenho nada a ver, nem 

estou aqui a utilizar qualquer outro tipo de conversa. 

Agora aquilo que me traz cá, essencialmente, Senhor Presidente da 

Assembleia, é que para que não voltemos a ter mau estar, para que não voltemos a ter 

demoras desnecessárias, agradecia que o Regimento fosse cumprido, claro que dentro 

de alguma flexibilidade, mas não de forma abusiva. 

Portanto, o Regimento foi explícito, nós aprovámo-lo nesta Assembleia. Todos 

concordámos que era assim que ele devia funcionar, os tempos estão lá, os artigos 23.º, 

24.º e 25.º, são explícitos quanto a isso e nesse ponto penso que será bom que a partir de 

hoje as coisas decorram dentro da normalidade, seguindo aquilo que está regimentado, 

mais ainda quando todos nós também vimos para aqui depois de um longo dia de 

trabalho. Vimos, efetivamente, para discutir, vimos para apresentar as nossas opções, 

vimos para falar sobre, ou discutir ideias, façam política. 

Agora, virmos para aqui para ouvir monólogos, muito honestamente, com o 

devido respeito por todos, isso não. Portanto, era um ponto que eu pretendia que fosse e 

efetivamente esclarecido. 

O segundo ponto pedia ao Senhor Presidente da Câmara, eu não falei sobre a 

moção. Concordo, plenamente, com ela, todos os Senhores Deputados presentes 

concordam, plenamente, com ela, senão teriam-se abstido, ou votado contra. Mas pedia-

lhe também que nos informasse, se é que há alguma coisa, qual a posição da CIM sobre 

esse assunto, atendendo a que é uma entidade supramunicipal, tem sempre uma palavra 

a dar. Havia, regularmente, Assembleias na CIM, na qual eu pertenço mas que neste 

momento funcionam uma por ano, se não me engano, não conseguimos nunca saber, 

efetivamente, o que se discute.  

Sei que o Senhor Presidente tem reuniões mensais, se não me engano e gostaria 

de saber, ou gostaríamos todos de saber, penso eu, nesta Assembleia, qual é a posição 

deles relativamente à linha férrea. Relativamente ao IC37, se foi arrumado. 

Relativamente ao IC12 se há alguma previsão para ele avançar porque fala-se nos 

meandros que sim senhor, que vai avançar. 

Eram informações que, se fosse possível, dar-nos, ficar-lhe-ia muito agradecido 

e penso que todos os elementos da Assembleia. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Quanto ao tempo queria só informá-lo que 

havia quatro inscritos, nós temos uma hora, portanto, daria 15 minutos a cada um. Eu 

disse 10, fiquei com um crédito de 20 minutos e deixei usar 5 minutos ao Senhor 

Deputado Sousa. Portanto, usou o tempo todo que lhe era permitido numa primeira e 

numa segunda intervenção. Agora, depois deste esclarecimento, Senhor Deputado 

Hernâni Marques, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Ora, boa noite Senhor Presidente., 

Boa noite Senhor Presidente da Câmara, 
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Senhores Vereadores,  

Caros Colegas, 

Estimado Público. 

Em primeiro lugar, a minha intervenção pedida tinha sido para focar duas, ou 

três questões, uma delas como disse o Colega António Sousa, em relação às 

Associações, aos Bairros, e o José António também já focou isso porque a carolice, o 

trabalho do dia-a-dia de cada um, com muito esforço, com muita dedicação pessoal e 

deixando as nossas Famílias ao quentinho, trabalhando em prol de uma Associação, ou 

de várias Associações em prol da Comunidade, no final não nos sendo dado o real valor, 

é importante em qualquer Concelho deste País e do mundo, claro. 

Depois, também, chamar mais uma vez à atenção do Senhor Presidente. Eu 

bato na mesma tecla, mas eu já vou justificar a minha tecla por causa disso, que é o 

Parque Infantil do Areal. Se há, parece-me que houve, como diz o Senhor António 

Sousa, que houve aqui um aumento de IMI com fartura, há, efetivamente, um aumento 

de IMI, aumento de receita, não podemos fugir aos números, é um aumento, é a 

realidade e o Parque Infantil do Areal há cerca de um ano e meio, ou mais, que este 

Executivo está em funções e continua naquele estado degradante. Os meninos precisam 

de se divertir e embora haja também o Parque de São Miguel, mas aquele estado em que 

continua o Parque Infantil do Areal parece-me que, acho que se faz tanta limpeza neste 

Concelho, que se limpa tudo e mais alguma coisa e muito bem, e muito bem, porque 

também é aqui que se deve dizer as coisas, realmente, olhos nos olhos, e daí, Senhor 

Presidente, fazia-lhe mais uma vez esse apelo. 

Agora, o Amigo António Sousa, eu não venho aqui defender o CDS até porque 

o Vereador do CDS eleito na Coligação tenho a honra e o orgulho de ser meu pai, é o 

meu pai e venho aqui como militante do PSD, do qual estou fui eleito como Secretário 

de uma Comissão Política Concelhia e venho aqui dizer-lhe duas, ou três questões e 

pegando nas palavras do José António. Amigo António Sousa, o Senhor viu-me crescer, 

sabe todo o respeito e a consideração que tenho por si, sabe disso. Sabe que eu até sei 

que o Senhor é vermelho em todos os sentidos, é benfiquista, é socialista, mas o azul 

parece-me, que mete-lhe um bocado de repúdio, mas isso é questão do CDS.  

Mas não podia deixar de vir aqui porque fazemos parte de uma Coligação, 

fomos eleitos numa Coligação, encabeçada por uma lista de uma Senhora que eu admiro 

muito e continuarei a admirar por respeito e pela humildade e pela generosidade, que é a 

Senhora Dr.ª Isaura Pedro. É uma Senhora que marcou este Concelho, fez coisas boas, 

como fez coisas más. Todos nós fazemos isso, vocês apregoam há um ano e meio, há 

um ano e meio apregoam, o Senhor, essencialmente, vem para aqui, somos um 

Concelho falido, dinheiros, fizeram coisas, como disse em anteriores Assembleias, 

fizeram-se coisas boas, mas também se fizeram coisas más. 

Olhe, eu vou-lhe dizer que, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, andaram 

com o Executivo anterior, diz que andou seis anos para descobrir a questão da água, 

vocês em campanha meio ano antes diziam que deviam quatrocentos mil euros à 

Câmara de Mangualde de água, fizeram comunicados para aqui, para além, mas eu vou-

lhe dizer só uma questão. Sabe, por exemplo, quando a Coligação entrou no Município 

de Nelas, sabe, por exemplo quanto é que perdiam as piscinas municipais de água por 

dia, sabe? Eram 16.000 litros de água por dia, 16.000 litros de água por dia que as 
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piscinas municipais vertiam, é a realidade, isto é a realidade. Sabe, por exemplo, o 

edifício da Câmara Municipal que, de dez em dez minutos, cada vez que os 

Funcionários queriam trabalhar os computadores vinham abaixo, tinha de ver alguém 

descer as escadas e ligar o disjuntor, também é gerência do Partido Socialista, alguns 

exemplos, alguns exemplos.  

Quando me foca, por exemplo, da questão das obras, passeios, muros, e todos 

os afins, como diz o Amigo António Sousa, por exemplo, se você questionar alguns 

Presidentes de Junta, questione-os sobre isso, se calhar, eles preferiam ter na sua 

terrinha, Senhorim, Lapa do Lobo, Canas de Senhorim, Aguieira, Santar, um buraco 

tapado, ou um muro, para abrir um caminho, se calhar para alargar um caminho do que, 

por exemplo, irmos abrir umas garrafas de champanhe para a Batalha, para apresentação 

do Rally. Não, não sou contra o Rally, não tenho nada contra o Rally, é bom para a 

nossa terra, é publicidade, é Nelas, é o Rally do Dão, não há dúvida. Agora, se calhar, 

essas opções e é aqui que isto diz-se aqui nos olhos, claramente, porque é aqui que se 

faz política neste Concelho, é aqui que se faz política porque são estas questões, não 

podemos ter um pau de dois bicos. Não podemos só pegar nas pedras e dizer que foi 

mau tudo o que foi feito no anterior Executivo e agora dizer e fazer também essas 

flostrias para aparecer nas fotografias, flashes, e flashes, e flashes. É verdade, isto.  

Só mais uma achega para essa questão porque nós sabemos que a política neste 

Concelho é tão acérrima, como a política neste Concelho há muitos anos é feita, como a 

política neste Concelho ainda é feita, se calhar há excessos de parte a parte, não há 

dúvidas, mas temos que fazer primeiro um auto de consciência de caminhos que outros 

fizeram quando estavam na oposição.  

Muito obrigado. Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Vereador Manuel Marques vou 

dar-lhe a palavra pedida para defesa da honra, mas quero esclarecê-lo que a defesa 

daquilo que o Senhor Deputado Sousa disse é da responsabilidade do Grupo 

Parlamentar e que já foi feita por dois senhores deputados da coligação. O Senhor, 

quando muito, pode referir-se às duas palavras que foram ditas, mais nada, sem mais 

comentários. Não, só pode referir-se às duas palavras que foram ditas. Isso, das 

inverdades, tinha o Grupo Parlamentar para as defender. 

O Senhor só pode responder na defesa da sua honra, se foi ofendido com duas 

palavras que ele disse.  

Pronto, tem dois minutos para responder. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Boa noite a todos. 

Mais uma vez louvo a sua coragem e a sua democracia e a forma de estar na 

política. 

Senhor Presidente fui aqui insultado porque os meus números, eu já nem me 

recorda as palavras que o Senhor Membro da Assembleia proferiu. 
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Mas só para justificar a minha indignação e para dizer que as palavras foram 

perfeitamente e rotundamente falsas e não merecem qualquer credibilidade, quero dizer 

o seguinte, Senhor Presidente, eu pedi ao Senhor Presidente da Câmara dados sobre esta 

matéria. Nunca me foram dados. Nunca me foram dados. Tenho vários e-mails a pedir e 

estes valores que eu apresentei foram valores que surgiram dentro da Câmara e fora da 

Câmara surgiram esses valores. 

Mas, Senhor Presidente, mas vamos aqui só falar de dois pontos e eu vou-me já 

embora, o IMI, em 2012 eram 980.000,00 euros. Em 2014 rendeu 1.838.000.00 euros, 

há uma diferença, como diz e bem, o Senhor Membro, 858.000.00 euros. O Pessoal, mil 

e cem euros. Mas, agora, vou-lhe dizer uma coisa, a dívida da Autarquia em 2013 era de 

14.521.000,00 euros, em 2014, segundo informou o Senhor Presidenta da Câmara, era 

de doze milhões. Se somar o valor do IMI mais o que se economizou com o Pessoal dá 

1.958.000,00 euros, mais o valor que ao anterior Executivo deixou para pagar a 

prestação do PAEL, Senhor Presidente, é 500.000.00 euros, ou 600.000,00 euros 

substancial a mais em relação à redução da dívida. 

Senhor Presidente, quanto ao CDS em digo só isto, só digo do CDS e vou-me 

já embora, quanto ao CDS podem dizer o que quiserem, mas não foi o Presidente da 

Comissão Política, nem foi o Vereador do CDS que convidou o Senhor Vice-Primeiro 

Ministro para vir a Nelas na qualidade de Vice-Primeiro Ministro, que é também 

Presidente do CDS, portanto, não fui eu que convidei. Alguém convidou, é sinal que o 

CDS tem algum valor para a Câmara Municipal formular esse convite. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Muito obrigado Senhor Vereador. Depois da defesa da honra do Senhor 

Vereador, que afinal não vi onde é que estava a honra ofendida, mas pronto. Eu 

pergunto, então, à Assembleia se mais alguém quer usar da palavra e agora apenas, e só, 

três minutos. O senhor Deputado Sousa já gastou o tempo na primeira intervenção pelo 

que agora é o mínimo possível. Está bem, mas só 3 minutos, porque já gastou minutos a 

mais na outra intervenção em que gastou 15 minutos.  

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Eu, realmente, não gosto do azul mas não é por causa do CDS, é por causa do 

Futebol Clube do Porto, mas isso é verdade. Não tem nada a ver com o CDS.  

E quando me estava a referir ao CDS estava-me a referir ao CDS do Concelho 

de Nelas, não me estava a referir ao CDS nacional, como é lógico.  

E as palavras que eu disse e eu, por acaso escrevi-as que é para não haver 

dúvidas e eu li aquilo que está escrito, foi uma forma cínica de fazer política. Eu não 

chamei cínico a ninguém. Disse que a forma cínica de fazer política, é uma forma cínica 

de fazer política como, por exemplo, podia dizer que era chico espertismo, o chico 

espertismo que até faz parte do ADN português, do português, nós somos conhecidos 

por isso. Alguém dizia que se o chico espertismo fosse exportável nós tínhamos a nossa 

balança de transações correntes muito mais equilibrada. 

Mas, só duas coisas relativamente ao que foi aqui dito. Relativamente à 

iluminação foi feito isso mas também foi apagada muita lâmpada, o Senhor não sei se 
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deu conta. Eu, pelo menos aqui em Nelas, dei conta. Há ruas inteiras em que estão 

apagadas as lâmpadas e isso foi, a grande poupança está aqui, não é lá nos coisos 

eletrónicos, não sei quê, é aqui e houve financiamento da CEE, da Comunidade para 

Programas de Eficiência Energética e para transferir parte da iluminação para leads e 

também para essas coisas. Não foram candidatados, escusaram-se disso, perguntaram se 

era preciso, disseram que não queriam. 

Agora, claro que concordo que há sempre coisas e claro que a Câmara, pois a 

baixada era preciso compor, as piscinas deitavam água pois elas, com o tempo, 

estragam-se, é preciso compor. Mas alguém está a pôr isso em causa? Nem estou a pôr 

em causa os passeios, o problema é que nós, por exemplo, estamos a falar de passeios e 

ruas, mas não estamos a falar de uma coisa importante que é o emprego, que é o que 

agora se está a tratar. Que é que me interessa a mim ter passeios, rotundas, ruas e não 

sei quê, se depois não houver pessoas, se não houver carros para andar nas rotundas 

porque as pessoas vão-se embora porque não têm emprego, não há pessoas para andar 

nos passeios, não há proprietários para terem as propriedades divididas, isso é tudo 

muito bonito, mas acima de tudo, primeiro, que é aquilo que este Executivo está a tratar 

e a equilibrar as contas, isso é um facto, ao contrário daquilo que foi dito. Isto é um 

facto, está a equilibrar as contas, está a pagar, porque aquilo que o Senhor Vereador 

disse aqui é verdade mas esqueceu-se de outra coisa, é um milhão aqui, então e os 

juros? Quinhentos mil euros por ano de juros são mais 1.500.000,00 euros, não chega o 

dinheiro, foi isso que eu disse aqui. 

O dinheiro do aumento do IMI não chega sequer para os serviços da dívida e o 

serviço da dívida não são só as amortizações, é amortização e juros, isso é que é serviço 

da dívida. Esquecem-se sempre de uma coisa importante, são os juros, quinhentos mil 

euros de juros por ano, é que isto sai de onde? 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados quer 

usar da palavra? Não. O Senhor Presidente da Câmara quer usar da palavra neste ponto, 

ou no ponto seguinte? Agora? Faça favor de usar da palavra. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Eu cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Mesa e os 

Senhores Vereadores.  

E eu pedia, encarecidamente, ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que poupasse a dignidade do Órgão às intervenções extemporâneas, nas quais eu não me 

revejo, do Vereador Manuel Marques. Acho que mais parece o Presidente da Câmara e, 

portanto, quem representa a Câmara neste Órgão, nos termos legais, é o Presidente da 

Câmara. Portanto, eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que 

moderasse um bocadinho as intervenções para bem da Câmara e do Órgão que, em 

termos máximos eu represento.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente.  
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Então, acabado o Período de Antes da Ordem do Dia, passamos ao ponto 2 –

Período da Ordem do Dia, precisamente com a informação do Senhor Presidente da 

Câmara.  

 

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

 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

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

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

atividade do Município desde o início do presente mandato até hoje, bem como a sua 

situação financeira.  

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

planeamento 

Nomeadamente: 

- Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais; 

- Beneficiação/Limpeza de bermas; 

- Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial nº1; 

- Ampliação/Construção/ Manutenção da rede de Abastecimento de Água; 

- Ampliação/Construção/ Manutenção da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais; 

- Ampliação/Construção/ Manutenção da Rede de Águas Pluviais; 

- Continuação das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Senhorim de acordo com o protocolo aprovado; 

- Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua; 

- Continuação da última fase da construção das rotundas na EN 234 em Canas 

de Senhorim; 

- Requalificação do Edifício da escola da Serra da Estrela para a instalação da 

Universidade Sénior; 

- Lavagem e pintura do muro da Unidade de Saúde Familiar Estrela do Dão de 

Nelas; 

- Execução de podas; 

- Beneficiação dos passeios na Rua Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim; 

- Beneficiação dos passeios na Rua do Barreiro, em Canas de Senhorim; 

- Beneficiação/requalificação do passeio na AV. João XXIII em Nelas; 

- Continuação das obras na Escola Primária, da Lapa do Lobo; 

- Continuação das obras na construção de refeitório na Escola Primária do 

Fojo, em Canas de Senhorim; 

- Arranjos urbanísticos na Variante de Nelas (Rotundas). 

Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 

Nomeadamente: 

- Atividades de Enriquecimento Curricular | foram distribuídas às crianças dos 

Agrupamentos de Escolas inscritas na disciplina de Música, flautas com o objetivo de 

potenciar e desenvolver a aprendizagem, de acordo com programa da disciplina; 

- Visita às IPSS do Concelho, no âmbito da Comemoração do “Dia de Reis”; 
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- Escola Municipal de Natação de Nelas | participação nas provas das 

concentrações do Circuito Municipal das Escolas de Natação, realizadas em Aguiar da 

Beira e Resende, bem como no Torneio Professor Afonso Saldanha, que decorreu em 

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

- Apresentação do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF, no dia 

6/02/2015, que consiste numa resposta online às necessidades da comunidade educativa, 

e que foi apresentado com a realização da conferência “A Família e o Desenvolvimento 

da Criança” que contou com a presença como orador, do psicólogo Dr. Eduardo Sá;   

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

promoção da leitura, tais como: “Este sábado há Contos”, “Livros Viajantes” e 

“Voluntários da Leitura”; 

- Cartão Sénior Municipal | decorreram as inscrições e foram entregues os 

primeiros 53 cartões aos seniores, bem como distribuídos os dísticos às cerca de 90 

entidades aderentes; 

- Apresentação do “Rally Vinho do Dão”, a 1 fevereiro no âmbito da realização 

do 2º Salão dos Campeões – Expo Salão, na Batalha; 

- Universidade Sénior de Nelas | iniciaram-se a 2 de Fevereiro as aulas das 

diferentes disciplinas, nas áreas de TIC, Nutrição, Dança e Expressão Corporal, Artes e 

Cultura, História Local e de Portugal, Vozes da Poesia e Literatura Portuguesa, Inglês, 

Manualidades, Teatro, Música, Hidroginástica, Gerontomotricidade, Histórias com Vida 

… Vidas com História, Psicologia e Cidadania e Práticas de Direito – Introdução aos 

mercados financeiros e educação para a poupança, e que contam com um total de 80 

alunos inscritos; 

- Dinamização Comercial e Industrial / Unidade Empreende | Realização de 

escrituras diversas; 

- Carnavais do Concelho 2015 – decorreram de 15 a 17 de Fevereiro em Canas 

de Senhorim e Nelas, envolvendo as Associações Concelhias | atividades consoante 

programa próprio; 

- 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; 

- Conselho Municipal da Juventude | foi aprovado o Regulamento do CM 

Juventude e discutidas as atividades a incluir no plano para o ano 2015, considerando as 

ações pertinentes para a juventude; 

- Rede Social | em sede de reunião de CLASN foi aprovado a alteração ao 

Regulamento Interno do Conselho Local Ação Social de Nelas, bem como divulgados 

os resultados do Plano de Ação para o ano 2014, e apresentado e aprovado o Plano de 

Ação para o ano 2015;  

- Realização da Feira do Artesanato – 14, 15 e 17 de Fevereiro, no espaço do 

Mercado Municipal; 

- 2º Seminário de Empreendedorismo Económico, Jovem e Social, decorreu 

nos dias 20 e 21 Fevereiro, no Auditório do Edifício Multiusos | programa próprio. 

Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 

Nomeadamente: 
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1 - A situação financeira relativa a 2014, mesmo sendo provisória, porque os 

Serviços estão a proceder às regularizações de fim de exercício, já reflete a diminuição 

do endividamento, relativamente ao montante encontrado em 28/10/2013 que, de 

empréstimos a médio e longo prazo era de 14.521.914,70 €. A evolução negativa da 

dívida deve-se, fundamentalmente, às amortizações dos empréstimos, cujo capital em 

dívida passou de 14.142.491,27 €, em 31/12/2013, para 12.964.291,04 €, em 

31/12/2014. Também na dívida de curto prazo, que era de 661.903,59 €, em 31/12/2013, 

houve uma diminuição efetiva, para cerca de 215.000,00 €, em 31/12/2014; 

2 – O prazo de pagamento a fornecedores era, em 31/12/2013, de 90 dias e em 

31/12/2014 era de 44 dias; 

3 – Os fundos disponíveis, em janeiro de 2015, eram de 1.833.734,00 € e em 

fevereiro de 2015 são de 773.684,00 €.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Embora tenha sido endereçada a todos os senhores Deputados a informação 

escrita, pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se pretende usar da palavra? Sim? 

Faça favor de usar da palavra. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Queria complementar a informação que foi distribuída particularmente, para 

os números que já foram falados, são números, não vale a pena estar a maçar-vos com 

mais números. Para o Sousa, o valor do IMI que foi recebido do ano passado, em 2014, 

foi receita do Município, considerada como tal, 1.559.000,00 euros, mas 71.000,00 

euros foram a deduzir, foram despesas de cobrança, portanto, ponha mais a crédito 

setenta e tal mil euros, que não foram recebidos.  

A mesma coisa se passou no IMT e noutros. Portanto, as contas são o que são. 

Elas estão bem evidenciadas, que era isso que eu queria realçar só rapidamente, e que 

quando este Executivo tomou posse tinha um endividamento de médio e longo prazo de   

14.521.000,00 euros. Em final de 2013 já estava em 14.142.000,00 euros e em final de 

2014 o Município deve de endividamento de médio e longo prazo 12.964.000,00 euros. 

No final do ano de 2015 esta redução será mais substancial uma vez que está para 

apreciação para Visto do Tribunal de Contas já um novo financiamento no Crédito 

Agrícola que nos vai permitir amortizações constantes de capital e, portanto, andará no 

valor muito próximo dos 11,5 milhões de euros no final deste ano o endividamento a 

médio e longo prazo do Município, o que nos vai permitir, fruto dessa poupança e desse 

pagamento, dessa amortização, quer das regulares, quer das extraordinárias, no prazo 

que for mais rapidamente possível também como propulsor do investimento e da 

atratividade de investimento para o Concelho, nós podermos mexer nas receitas 

próprias. 

Mas queria evidenciar também que a dívida de curto prazo no Município, que 

no final de 2013 era de 661.000,00 euros. Como vêm, no final de 214 o Município tinha 

de dívida de curto prazo apenas 215.000,00 euros.  

O prazo médio de pagamentos a fornecedores, que era de 90 dias no final de 

2013, e que chegou a ser de 240 dias nos anos anteriores, foi, no final de 2014, de 44 

dias e as disponibilidades, os fundos disponíveis para poder fazer face a este Quadro 
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Comunitário que se avizinha e que até foram regulamentados, hoje, dois programas, 

dois POs nacionais, o PO SEUR e a Competitividade de Internacionalização. Portanto a 

Câmara de Nelas está, do ponto de vista financeiro, devidamente apetrechada para fazer 

face a candidaturas das ETARs, das áreas de acolhimento empresarial e de tudo isso, 

que é o mais importante. 

Também, descansar o Senhor Membro da Assembleia Municipal António 

Sousa, que o horizonte para o qual fomos mandatados é um horizonte de quatro anos e, 

portanto, em 2017 seremos julgados, quer pelo aspeto financeiro, quer, se formos 

capazes, ou não, reduzir o endividamento e, consequentemente, o IMI, a derrama, o 

IMT, mexer no IRS que podemos dispor, se temos, ou não, as ETARs financiadas. 

Felizmente, para a semana que vem acabam dois concursos públicos para construção de 

duas etar,s no Município.  

Portanto, realçar este aspeto que é muito importante e com isto não vos maço 

mais, porque podemos discutir tudo, incluindo a necessidade que temos de fazer, de 

pavimentar a estrada das Caldas da Felgueira para a E.N. n.º 231, mas não temos 

trezentos mil euros para fazer essa pavimentação. Portanto, o que temos é o SOS Buraco 

e, portanto, que tem acorrido aquela estrada no sentido de ela, com menor esforço 

possível, ou para os condutores e para as viaturas, mas assim que haja possibilidades, 

quer essa, quer outras, serão intervencionadas.  

Dizer também que vão saltando, felizmente nesta Assembleia Municipal, 

alguns comentários que, sob a veste de alguma cobardia, vão saindo nos blogues, 

particularmente com a promoção do Rally do Vinho do Dão, que foi apresentado no 

Salão dos Campeões, na Batalha, com champanhe Quinta de Cabriz e que tudo foi 

custeado pela Quinta de Cabriz. Portanto, a Câmara Municipal de Nelas, a única 

despesa que teve foi a deslocação de meia dúzia de funcionários, um roll up para 

anunciar o Rally e a Feira do Vinho do Dão e, portanto, tudo o que foi lá promovido foi 

pago pela Dão Sul nas suas várias vertentes empresariais, que é a Dão Sul, o Paço dos 

Cunhas, a Quinta de Cabriz e a Global Wines. 

Era uma coisa que eu gostava também de deixar no Município quando sair da 

Câmara, daqui a quatro anos, a oito anos, ou a doze anos, era que, de facto, nós 

abríssemos o horizonte paroquiano da nossa intervenção política.  

Nelas não é só o Concelho. Nelas é o epicentro, felizmente em termos 

industriais. Posso dizer-vos que na semana passada tiveram aqui o Secretário de Estado, 

o Vice-Primeiro Ministro e o Ministro dos Fundos Comunitários, na quinta-feira esteve 

na empresa Movecho. Não há muitos Concelhos que se possam gabar disso, de estarem 

a ser tão bem frequentados por Ministros da República e Vice-Primeiros Ministros, 

fruto do trabalho que tem sido desenvolvido, que tem causado respeitabilidade em 

termos regionais e até nacionais por parte da Câmara Municipal, que se consegue, 

imediatamente, naquilo que é a credibilidade e a confiança que merece o Executivo 

Camarário e que se revela, desde logo, nas contas. 

Hoje, cada um de vocês, gostem, ou não, do Borges da Silva e do Partido 

Socialista e de quem está na Câmara, não acredito que algum de vocês desconfie, em 

matéria de contas, daquilo que se passa na Câmara Municipal. Elas estão claras, estão 

auditadas por Revisores Oficiais de Contas. Seguramente, toda a gente confia no 

trabalho que a Dr.ª Célia, que é hoje a verdadeira Chefe Administrativa e Financeira da 
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Câmara. Vamos deixar essas coisas dos blogues e essa “parolice”, com o devido 

respeito, de refertar, como dizia o meu pai, meia dúzia de garrafas de Quinta de Cabriz, 

que serviram para promover Nelas, a Vila de Nelas, o Rally do Vinho do Dão, num sítio 

onde devia ser promovido.  

Eu acho que Nelas deve ser promovida fora de Nelas porque em Nelas e na 

Região do Dão já toda a gente conhece Nelas e a Feira do Vinho do Dão. Eu acho que 

foi o erro que pode ter sido cometido no passado. Eu fui, há três anos, a um jantar 

vínico, por exemplo nas Caldas da Felgueira, em que quem estava nesse jantar vínico 

eram os expositores da Feira do Vinho do Dão. Para eles comprarem os vinhos uns dos 

outros, o jantar não serve para nada. Serve é para trazer gente de fora, ou nós levarmos 

os vinhos daqui para fora, para os pormos nos circuitos das exportações. 

Portanto, esta questão, para mim, é importante. E isso, só para concluir, não 

vos maçando com essas contas e com mais contas, mas é isso que eu queria que no 

Município houvesse e por isso é que apelei também ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal que fizéssemos uma correspondência entre o orgulho e o respeito 

que o Município de Nelas e a Câmara de Nelas conquistou. Do ponto de vista 

empresarial, não foi só agora, já vem de há muito tempo, mas que conquistou e que se 

está a afirmar em termos regionais e até nacionais e eu sei bem o que é que me disseram 

os Ministros deste Governo e o Secretário de Estado quando cá estiveram.  

Portanto, hoje, toda a gente tem muito orgulho em vir a Nelas, é muito bem 

recebido e quem é recebido aqui em funções institucionais são os governantes e, 

portanto, se o Governo amanhã, como é expectável que aconteça, em democracia pode 

acontecer também o contrário, o Governo, a relação Câmara – Governo tem que ser 

sempre uma relação saudável e temos tido nesse particular, também fruto de muito da 

iniciativa privada e da credibilidade que se reflete em vários aspetos, temos gerado essa 

confiança e para bem de todos. Estou muito contente que no dia 27 de fevereiro, a um 

dia de 16 meses de exercício de funções, existam no Município de Nelas uma empresa 

como os Aquinos com 310 pessoas, nova, e uma empresa como a Borgstena com 420 e 

a LusoFinsa a admitir pessoas. Portanto, só para falar nestas três e a Movecho e outras, 

e outras que se querem instalar e outras a que não conseguimos corresponder e uma 

reunião marcada na CCDR para investimentos na área do acolhimento empresarial e 

outras coisas e outras e outras, felizmente podemos fazer isso. 

Se tiverem alguma questão relativamente a outros aspetos estaremos à 

disposição, quer eu, quer os Senhores Vereadores em permanência, ou até mesmo o 

Senhor Vereador Adelino, ou mesmo outro Vereador, se a questão suscitar e se for útil 

para a discussão e, pronto, eu tomo nota também. Evidentemente que há muitas não 

conformidades, algumas não conformidades e coisas que são necessárias fazer e é essa 

questão dos parques infantis, os bancos de jardim, alguma limpeza, mais investimento, 

mais atenção às Freguesias, às populações, á área social, de que tivemos, para além da 

questão mais recreativa do Carnaval, também um grande trabalho, um excelente 

trabalho que está a ser feito pela Câmara Municipal, particularmente na Universidade 

Sénior, no Cartão Sénior e no direcionamento, que é também um fator que nós 

esperamos que gere credibilidade. 

Eu acho que não gera credibilidade nós pormos futebol e outros fenómenos, ou 

darmos outra utilização que poderia ser mais potenciada dos edifícios e nós estamos a 
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tentar fazer isso com as Escolas que, infelizmente, encerraram, ou não. Em Nelas, não 

foi o caso, felizmente, pois foi construído um Centro Educativo, mas estamos a tentar 

dar, também potenciar isso em matéria de Escolas, por exemplo a Universidade Sénior, 

ou na Lapa do Lobo para colmatar a infelicidade do encerramento do Primeiro Ciclo, 

fazer lá uma Escola de Arte. 

Dizer-vos, também, que quer no está a ser feito, quer em termos do que vai ser 

feito, proximamente, os Senhores Presidentes de Junta têm esse conhecimento. Dou a 

garantia de que temos fundos disponíveis e situação financeira saudável para 

acompanhar projetos no próximo Quadro Comunitário neste momento porque temos 

sabido resistir a muita da despesa que já podíamos ter sido feita, mas que estamos a 

contar com essas verbas para acompanhar o Quadro Comunitário e dizer que isto é um 

bocadinho um período de transição em termos de projetos, particularmente, por 

exemplo, para Santar, Museu do Vinho, ou Multiusos, ou Canas de Senhorim com o 

aproveitamento da Casa do Frazão, ou outros projetos, porque os Quadros Comunitários 

estão a ser regulamentados e portanto, vai depender muito dessa regulamentação. 

O direcionamento das nossas prioridades de investimento para a mobilidade, 

para a requalificação urbana, para a eficiência energética e, portanto, está aqui uma 

época também um bocadinho de transição que pode gerar a aparência de alguma não 

conformidade em determinados setores, mas nós estamos atentos a isso e como sabem, 

por exemplo, estamos a discutir uma ITI na CIM Dão Lafões, que é uma Intervenção 

Territorial Integrada em que vai haver um conjunto de seis áreas em que a CCDR e o 

Centro 2020 vai direcionar para lá as verbas e durante o mês de março vamos ter que 

concretizar em que área é que essas verbas devem ser aplicadas e prioritariamente 

aplicadas. 

Portanto, com esta preocupação, as contas, somos de boas contas, sabemos o 

que queremos e onde queremos chegar e o que queremos é emprego, economia a 

funcionar, que é a base de tudo, sem emprego a malta vai-se embora e, portanto, o 

território não se desenvolve, os serviços também partem porque não cá precisos para 

nada, seja os Serviços de Segurança, seja os de Saúde, seja os da Educação. 

Queremos um Município ambientalmente sustentável e, portanto, temos 

problemas ainda nas áreas de acolhimento empresarial com particular incidência 

nalgumas empresas, que estamos a tentar resolver, também com o apoio do Governo, 

por via do apoio técnico do Governo. 

A área social tem tido um incremento que todos têm visto. Acho que estamos a 

cumprir, ao fim de 16 meses que se completam amanhã. Eu acho que, com um 

pormenor, ou outro, portanto, estamos sempre disponíveis para acolher essas 

indicações, acho que vamos contribuir para que as gentes de Nelas, o Concelho de 

Nelas, o Município de Nelas se afirme cada vez mais em termos locais, regionais e 

nacionais. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Algum Senhor Deputado quer pedir 

algum esclarecimento ao Senhor Presidente da Câmara? Senhor Deputado Hernâni. 

Senhor Deputado Hernâni faça favor. 
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O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- É só uma questãozinha. Peço desculpa. 

Senhor Presidente entendo todas as suas palavras, mas não ficava bem comigo 

mesmo, com a minha humildade e respeito, se não viesse aqui dizer-lhe isto, cobarde, 

cobardia e palermices, não.  

Acredite que quem escreve nos blogues, pode ter a certeza que eu não sou 

porque aqui e respostas, e questões encapotadas se vira a questão em relação a um 

senhor que eu respeito e que eu amo muito, que é o meu pai, não tem nada a ver para 

aqui. Não pense nada disso, nem pense com isso que eu sou um homem com pai de 

filhos, com 35 anos e sei que tenho as minhas responsabilidades.     

Agora e mais, e mais, não ficava bem comigo mesmo se não lhe viesse dizer 

isto, olhos nos olhos, porque o Senhor Dr. conhece-me. Cobarde, covardia e aquilo que 

me enxovalhou e disse entre linhas, não ficava bem comigo mesmo essa questão.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Depurado. Senhor Vereador desculpe, mas agradeço 

que não intervenha neste momento. 

Muito obrigado Senhor Vereador. O Senhor Deputado Hernâni disse que o 

Senhor Presidente o ofendeu. Ele não disse que era o Senhor, ou que era outro. Pronto. 

Adiante. Mais alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Ora, se não, passamos ao ponto 2.2 – Autorização prévia da Assembleia 

Municipal de Nelas, para assunção de compromissos plurianuais. 

Isto é um ponto repetente que vem a todas as Assembleias. Eu pergunto, se 

algum quer usar da palavra neste ponto? O Senhor Presidente da Câmara quer dizer 

alguma coisa?  

Ora, se ninguém quer usar da palavra neste ponto, eu vou pô-lo à votação e 

pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e vai ser 

aprovado em minuta.  

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – 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 26 

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? A minuta foi aprovada por 

unanimidade. 

Passamos, então, agora ao ponto 2.3 – Aprovação do Regulamento definitivo 

do Conselho Municipal de Segurança. Devem estar recordados, já foi há quase um ano, 

foi em abril do ano passado, que nós aprovámos aqui o Regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança e demos posse aos seus Membros. 
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Decorrente do art.º 6.º, da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, esse Regulamento era 

provisório, iria à primeira reunião do Conselho, o qual emitiria parecer e voltava à 

primeira reunião da Assembleia para a aprovação definitiva. 

Ora, o Conselho Municipal de Segurança reuniu no dia 9 de fevereiro deste ano 

e emitiu um parecer de concordância absoluta com o Regulamento. Portanto, o 

Regulamento volta à Assembleia para aprovação. Não vale a pena estar a perguntar se 

alguém se quer pronunciar sobre ele porque ele já foi reconhecido pelo Conselho, basta-

me apenas perguntar, quem vota contra a aprovação definitiva? Quem se abstém? 

Portanto, aprovado por unanimidade. Senhora Secretária faça favor. 

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 – Aprovação do Regulamento definitivo do Conselho Municipal 

de Segurança de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 votos a 

favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Chegámos agora ao último ponto da Ordem do Dia que é tomar conhecimento 

do Relatório de avaliação da atividade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Nelas/2014. 

Os documentos foram enviados a todos os Senhores Deputados em ficheiros 

próprios, mas, atendendo a que poderiam ser alguns de leitura mais difícil, ou um 

bocado maçudo, nós pedimos à Comissão se alguém e disponibilizava para fazer uma 

apresentação breve desses resultados. 

A Comissão disponibilizou-se e eu pedia à Senhora Presidente da Comissão se 

nos quer apresentar, de uma forma sucinta, esses resultados.  

 

A Senhora Dr.ª Maria do Carmo Henriques Dinis, Presidente da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Nelas: 

- Muito boa noite a todos. 

Muito obrigada a esta Assembleia pelo convite que foi endereçado à Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens para vir apresentar o relatório de atividade. 

Iniciava aqui com um momento de reflexão trazendo as palavras de Nelson 

Mandela “Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade de que a forma 

como esta trata as suas crianças.” Para pensarmos. 

Então, começamos por ver como é a natureza da CPCJ. A Comissão é uma 

instituição oficial, não judiciária, com autonomia funcional. Visa promover os direitos 

das crianças e dos jovens e prevenir, ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 

segurança, saúde, formação, educação, ou desenvolvimento integral. Isto é decorrente 

da Lei de Proteção, que é a Lei n.º 147/99.  

A Comissão de Proteção funciona em duas modalidades, a modalidade 

alargada e a modalidade restrita. 
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Há modalidade alargada compete a prevenção primária do risco. Há 

modalidade restrita compete a proteção e defesa das crianças e jovens em situações 

concretas de perigo.  

A Comissão alargada é constituída, atualmente, pelos seguintes elementos: 

Paula Vitória, representante da Câmara Municipal; Paula Lourenço Dias, da Segurança 

Social; Cecília Silva, do Ministério da Educação; Maria Suzete Lopes, das IPSS,s; 

Maria Manuela Salgueiro, representante da Saúde; Leodório Rodrigues, da GNR; Maria 

do Carmo Henriques Dinis, da Assembleia Municipal; Isabel Cristina Gonçalves; Ana 

Mafalda Lopes e Maria José Correia, igualmente da Assembleia Municipal; Ana 

Cristina Guerra, em representação das Associações Desportivas, Culturais e 

Recreativas; Susana Maria Rabaça Rodrigues, da Associação de Pais; e Natália Manuela 

Mendes, em representação das Associações de Jovens, neste caso, está em representação 

do IPDJ. 

A Comissão alargada, como verificámos, é constituída por aqueles treze 

elementos. Representam as entidades que foram também mencionadas, derivando 

daquele grupo de pessoas a constituição da Comissão restrita. 

A Comissão restrita deriva, realmente, daquele grupo que mencionei e é 

constituída da seguinte forma: No seu conjunto, numa primeira reunião em que estão 

todos os elementos, por votação secreta, é eleita a Presidente, que designa a Secretária. 

Seguidamente, existem entidades que, obrigatoriamente, terão que pertencer à restrita 

como seja a Câmara Municipal, as IPSS,s, e a Segurança Social. 

Portanto, temos aqui alguns elementos que são obrigatórios. Temos a 

Presidente e a Secretária e os restantes elementos também são designados por acordo de 

todos os elementos da alargada. 

Ficou, então, assim constituída a Comissão restrita: Maria do Carmo Henriques 

Dinis; Cecília Silva; Paula Vitória, da Câmara Municipal; Paula Lourenço Dias, da 

Segurança Social; Suzete Lopes, das IPSS,s. Estas três últimas, obrigatoriamente, 

constituem a Comissão restrita. Depois, Manuela Salgueiro, Leodório Rodrigues, Isabel 

Cristina Gonçalves e Ana Cristina Guerra, em representação das outras entidades que já 

tinha referido.  

Passamos, agora, à apresentação de alguns dados relevantes do Relatório de 

avaliação, do ano de 2014. 

Então, o movimento processual, em 2014 temos ali 58 processos transitados, 

37 instaurados e 6 reabertos. O que é que isto significa? Os 58 transitados vinham do 

ano anterior, de 2012, os 37 foram instaurados em 2014 e 6 foram reabertos. Os 

processos reabertos significam que alguma coisa não correu bem quando foram 

arquivados, ou uma nova sinalização, ou uma nova problemática ocorreu entretanto.  

Depois de reabertos são tratados os processos ao longo do tempo e podem 

ocorrer duas situações, ou eles são arquivados após o tempo necessário para que se tome 

essa medida, ou serão arquivados liminarmente quando não existe uma situação de 

perigo que justifique a sua permanência na Comissão e tivemos 58 processos 

arquivados em 2014. 

Assim, os 58 arquivados que ali vemos, com os 43 ativos, que permaneceram, 

dão um total de 101 processos trabalhados no ano de 2014.  
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Que entidades é que sinalizam as crianças e jovens na Comissão de Proteção? 

Naquele quadro, é visível, para todos, que são várias as entidades que sinalizam desde a 

mãe, o pai, familiares, vizinhos e particulares, a própria CPCJ, o Ministério Público, as 

Autoridades Policiais, a Segurança Social, a Saúde, o Ensino, os Estabelecimentos de 

Ensino. Verificamos que a maior predominância dos processos sinalizados provêm dos 

Estabelecimentos de Ensino e de vizinhos e particulares, sendo que qualquer pessoa 

pode fazer uma sinalização à Comissão e é obrigatório cada um de nós, no caso de ter 

conhecimento de uma situação de perigo, é pela Lei de Proteção obrigada a fazer essa 

comunicação. 

Portanto, além daquelas entidades que ali estão e daquelas situações que nós 

podemos ver, qualquer pessoa deve, tem o direito e o dever de fazer uma comunicação 

quando se justifique. 

Vimos aqui, agora por grupos etários, os processos transitados e para não nos 

estarmos a demorar na leitura de todos os grupos etários, conseguimos perceber que 

naquele escalão dos 11 aos 18 anos é onde há predominância de processos.  

Passamos aos instaurados em 2014 e ressalto, faço ressaltar ali, dos 0 aos 2 

anos, 5 processos, o que me parece uma situação preocupante. 

Depois, voltamos ali ao escalão etário dos 11 aos 18 anos onde voltamos a 

encontrar a maior predominância de processos.  

Nos reabertos é, mais ou menos, idêntico.  

E agora vamos passar a apreciar o motivo da intervenção. Dos 0 aos 2 anos 

temos aqui duas problemáticas, a exposição a comportamentos que afetam o 

desenvolvimento, a Saúde, a Educação, o bem-estar da criança e negligência. Estão lá 

os números. 

Dos 3 aos 5 anos podemos observar abusos sexuais, exposição a 

comportamentos que afetam o desenvolvimento da criança e negligência.  

Dos 6 anos aos 8 anos voltamos a ter exposição a comportamentos que afetam 

o desenvolvimento da criança e negligência. 

Dos 9 anos aos 10 anos voltamos a ter exposição a comportamentos que afetam 

o desenvolvimento da criança, mau trato físico e absentismo escolar.  

Dos 11 anos aos 14 anos, a criança, ou jovem, assume comportamentos que 

afetam a sua saúde, o seu desenvolvimento e o seu bem-estar. É a própria criança, aqui 

já ela própria, que se coloca a si própria em perigo. Abusos sexuais, exposição a 

comportamentos, negligência, maus tratos psicológicos e absentismo escolar. 

Dos 15 anos aos 17 anos temos uma diversidade maior de problemáticas. A 

criança, ou jovem, assume comportamentos que afetam o seu desenvolvimento, abusos 

sexuais, exposição a comportamentos que afetam o seu desenvolvimento, negligência, 

mau trato físico, absentismo escolar, abandono escolar, negligência no sentido de falta 

de supervisão e acompanhamento familiar e violência doméstica. 

Temos ainda dos 18 anos aos 21 anos duas situações, uma de absentismo 

escolar e outra de negligência, sendo que a partir dos 18 anos os processos apenas são 

acompanhados pela Comissão por vontade própria do jovem. Apenas por vontade 

própria do jovem porque quando completa 18 anos e se manifestar que, de facto, não 

está interessado em ter o acompanhamento da Comissão, o processo é cessado, é 

arquivado e é destruído. 
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Todos os processos que estão na CPCJ, a partir do momento em que o jovem 

completa 18 anos, o processo é destruído e, perfeitamente, terminado. 

Passamos, agora, aos processos ativos e às problemáticas que nós temos nos 

processos ativos. Então, se olharmos para o quadro, se calhar não vale a pena estar a 

esmiuçar linha a linha. Referia, apenas, as problemáticas dominantes. Exposição a 

comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança, 

com 14 processos. A criança, ou jovem, assume comportamentos que afetam o seu bem-

estar e desenvolvimento sem que os pais se oponham de forma adequada, 11 processos. 

Depois, com igual número, temos o absentismo escolar, a negligência e o 

abuso sexual. 

Temos aqui a panorâmica exata da realidade dos processos que transitaram e 

que estão ativos em 2015. 

Os números que foram agora relatados têm a ver com as situações de perigo 

que estão elencadas na lei, nas quais a Comissão intervém porque, efetivamente, a 

Comissão só pode intervir em situação de perigo e que está expressa, exatamente, na lei, 

como vos disse. Este trabalho tem a ver com o trabalho da Comissão Restrita. 

Contudo, não sei se quererão algum esclarecimento que eu possa aqui 

acrescentar a estes números, sendo que há outras vertentes em que o Relatório também 

se debruça mas que nós considerámos não tão importantes para conhecimento dos 

Senhores. 

Por outro lado, estão todos os dados no Relatório que foi distribuído, daí que 

fizéssemos ressaltar estes quadros que trouxemos, dizendo respeito ao funcionamento 

da Comissão na modalidade restrita, que tem a ver com a reparação. O trabalho mais 

direto nos termos do perigo tem a ver com a tentativa de reparação dos problemas. 

Mas a Comissão, como eu dizia no início, é constituída por treze elementos 

que, constituem a Comissão Alargada. 

Como tal, então o que é que fazem os outros Elementos? É isto que quero 

partilhar convosco, falar-vos deste projeto “Tecer a Prevenção”.  

Este projeto “Tecer a Prevenção” nasceu da iniciativa da Comissão Nacional 

de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e a Comissão de Nelas aderiu ao projeto 

num momento inicial em que a Comissão Nacional decidiu avançar com ele e que 

convidou a Comissão de Nelas para desenvolver este projeto. 

Assenta neste pensamento que vos trago do Senhor Dr. Armando Leandro, que 

é o Presidente da Comissão Nacional e que é uma referência em termos de educação e 

em termos de promoção e proteção dos direitos das crianças e diz-nos que, contribuir 

para uma cultura de prevenção primária no domínio dos direitos da criança constitui 

uma das missões mais relevantes que o sistema de promoção e proteção confia às 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, ou seja, a proteção das crianças começa, 

efetivamente, na prevenção e daí que tenha surgido este projeto para o qual fomos 

convidados a participar. 

Que objetivos têm, ou que tinham desde o início, este projeto?  

Então, um deles era reforçar o papel das Comissões na modalidade alargada, ou 

seja, trabalharmos a prevenção. Estimular uma intervenção planeada em articulação 

com as entidades e parcerias locais. Todos somos responsáveis, todos somos chamados 

a participar e todos devemos fazê-lo. 
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Outro objetivo é promover o reconhecimento interno e externo das Comissões 

como as entidades que, em matéria de infância e juventude são especiais para tratar 

destas questões. 

Este projeto piloto, que veio para Nelas a convite da Comissão Nacional em 

setembro de 2010, inicialmente chamava-se só Projeto Piloto. Mais tarde, passou a 

chamar-se Tecer a Prevenção. Foram convidadas, no início, 17 Comissões de Proteção, 

era sensivelmente uma por Distrito. 

Destinava-se a quê? A elaborar um Plano de Promoção e Proteção dos Direitos 

das Crianças e nós, ao aderirmos a este projeto construímos, efetivamente, este Plano 

Local de Promoção e Proteção, de 2011 a 2014.  

Como é que o fizemos? Como é que o construímos? Iniciámos com um 

prognóstico, primeiro a Comissão conhecer-se a si própria, ver qual era a sua missão, 

qual era sua visão, que valores defendia. 

Depois, fazer um diagnóstico da realidade que nos cerca e, após estas duas 

fases, construirmos o Plano Local e foi isso que fizemos. 

Realizámos o autodiagnóstico com uma metodologia participativa, reuniões de 

grupos de trabalho, recolha também com outras fontes de informação como foi a recolha 

de dados de relatórios de entre 2007 e 2010. Fizemos vários “workshps”, análises 

“swats”, grelhas de prioridades e participação em Feiras de Prevenção, promovidas pela 

Comissão Nacional. 

Houve aqui uma série de trabalho realizado e que no final nos levou à 

construção destes documentos que, como disse, no final nos trouxeram o Plano Local 

2011 – 2014.  

Quando fizemos o diagnóstico nós identificámos as seguintes áreas prioritárias: 

Negligência, maus tratos físicos e psicológicos e comportamentos de risco que afetam a 

saúde, a educação e o desenvolvimento dos jovens. De referir que esta análise se situava 

até 2010. 

Como vimos no Relatório que hoje apresentámos as problemáticas já não 

coincidem, embora haja estas problemáticas identificadas, o número de processos em 

termos de problemática variaram já um bocadinho e temos ali os comportamentos de 

risco, que já existiam como problemática principal nesta análise e que hoje, como 

vimos, já derivam para o próprio jovem que assume os seus comportamentos 

desviantes, ou seja, há aqui já alguma evolução em termos de problemáticas avançadas. 

Com estas problemáticas nós definimos objetivos estratégicos para poder 

trabalhar e ir ao encontro destas questões que passavam pelo reconhecimento da CPCJ 

como entidade competente, para capacitar as famílias para a proteção da criança e do 

jovem, por promover estilos de vida saudável, por promover a interação Comunidade – 

Escola – Família, por promover a interculturalidade.  

Depois de todos estes objetivos nós criámos os objetivos específicos, 

atividades conducentes a esses mesmos objetivos. Para cada objetivo estratégico nós 

construímos o nosso entendimento sobre a forma de ir ao encontro desses mesmos 

objetivos e isto passo mais rapidamente para não vos cansar. 

Temos por exemplo o objetivo quatro, com os objetivos específicos e com 

algumas atividades propostas. 

Para terminarmos, trago-vos um poema de Matilde Rosa Araújo, que nos diz:  
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“E a criança vai aprender a crescer.  

Todos temos de a ajudar. 

Todos, os Pais, a Escola, todos nós 

E vamos ajudá-la a descobrir-se a si própria e os outros. 

Descobrir o seu mundo, a sua força, o seu amor 

Ela vai aprender a viver com ela própria e com os outros  

Vai aprender a fazer fraternidade  

Isto chama-se Educar 

Saber isto é aprender a ensinar.” 

Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham sido úteis as 

informações que vos trazemos. 

Dizer que todos somos importantes e todos somos responsáveis pelas crianças 

da nossa comunidade e dizer, como diz um provérbio, penso que é africano, que para 

educar uma criança é preciso toda uma aldeia.  

Muito obrigada. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Presidente da CPCJ por esta apresentação. Pelo 

menos quem não teve oportunidade de ver o Relatório mais em pormenor, ficou com 

uma ideia do que se passa no nosso Concelho. 

Verificámos que, de facto, temos muitos processos instaurados e reabertos, 

durante um ano, 101 processos é muita criança. Portanto, se calhar, de facto, somos 

todos necessários para tratar deste problema que nos aflige todos os dias. 

E com este ponto chegamos ao fim do Período da Ordem do Dia. O Senhor 

Deputado José António quer usar da palavra? Faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António Pereira: 

- Antes de mais, os meus agradecimentos pela brilhante apresentação da Dr.ª 

Maria do Carmo.  

São problemas que nos atingem a todos como disse o Senhor Presidente da 

Assembleia, uns mais, outros menos, mas quem está ligado e quem trabalha com 

crianças sabe como isto é. 

Por isso mesmo e nesse sentido, proponho, em nome da bancada da Coligação 

PPD-PSD/CDS-PP um voto de louvor pelo trabalho desenvolvido, pelo empenho e pela 

dedicação da defesa de todos os jovens com dificuldades no nosso Concelho. A todos 

quantos fazem parte, fizeram, ou virão a fazer, da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens do nosso Concelho. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Pergunto, se mais alguém se quer 

pronunciar sobre este ponto? O Senhor Deputado Sousa e o Senhor Deputado Manuel 

Fonseca informam que o PS e a CDU também subscrevem o voto de louvor. 
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Os grupos parlamentares presentes na Assembleia Municipal subscrevem o 

voto de louvor proposto pelo Senhor Deputado José António Pereira, passando assim a 

ser um voto da própria Assembleia. 

Eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 

unanimidade o voto de louvor à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas. 

Chegámos assim ao fim do Período da Ordem do Dia. Declaro aberta a sessão 

ao Público e pergunto, se alguém do Público quer usar da palavra?  

O Senhor Arlindo. Não havendo mais inscrições, faça favor de usar da palavra. 

Sabe, quais são as regras. 

 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Secretários, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados. 

Restantes pessoas. 

Boa noite a todos. 

Vou ser muito rápido mesmo, aliás as pessoas que estão na Mesa, a maior parte 

delas já devem estar super cansadas e a gente não vai saturá-las mais. 

Só dois pequenos reparos. Ora eu acho que nós devemos vir aqui, não para 

criticar as pessoas, muito menos quando elas não estão presentes para se poderem 

defender, 

Acho que politicamente não é correto. Nós devemos estar aqui só com a 

intenção, que é procurar construir este Concelho para que haja melhores condições de 

vida para todos os seus habitantes. 

O segundo ponto, que também é muito rápido, o Orçamento de 2015 pode não 

ser o mais desejado para nós, pode haver algumas falhas na sua elaboração, mas acho 

que é o melhor que é possível nesta conjuntura de crise. 

Como sabemos isto, prioridades são prioridades. Ou seja, quem de nós, ou 

melhor, quem de vocês, Presidentes das Juntas, não gostaria de ver construída, por 

exemplo, uma piscina para que as vossas crianças nadassem, em cada Freguesia. 

Mas temos que ter os pés bem assentes no chão, ou seja, é, ou não, mais 

urgente, a construção de novos cemitérios, ou de novas etar,s, do que a construção de 

museus, por exemplo, o Museu do Vinho, que também é importante. Mas é, ou não é, 

mais importante? 

Tudo é preciso, mas cada coisa a seu tempo. Por isso, fiquei contente que o 

Orçamento fosse aprovado por esta Assembleia. Ao mesmo tempo, estamos a 

responsabilizar o Executivo Camarário para o cumprimento deste Orçamento.  

Para dezembro cá estaremos, ou seja, no final do ano, cá estaremos. 

Muito obrigado a todos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo. Se mais ninguém quer usar da palavra dou 

por encerrada esta sessão da Assembleia Municipal. 
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Muito obrigado a todos. Muito boa noite e bom fim de semana.    

 

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: 

 


