
 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 

Primeira reunião
 

Aos vinte e nove
de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas 
de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - PERÍODO DE �ANTES DA ORDEM DO DIA�
1.1 � Tomada de posse dos Membros do Conselho Municipal de Segurança;  
1.2 - Discussão e aprovaçã

2014;   
1.3 - Leitura do Expediente;
1.4 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município.
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.)
2 � PERÍODO DE �ORDEM DO DIA�
2.1 � Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 

nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.
2.2 � Apreciar e votar, 

75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas e relatório de gestão 
do ano de 2013; 

2.3 - Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro 
relativo ao ano de 2013 

2.4 � Aprovar, nos termos da alínea g), do n.º
75/2013, de 12 de setembro, a Proposta 
Espaço Público e Publicidade

2.5 � Aprovar, nos te
75/2013, de 12 de setembro, a 
com fundamentação económica financeira

2.6 � 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 fevereir

2.7 - Aprovar a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 
Segurança. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia
- Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados Municipais,
Senhores Membros d
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
Declaro aberta esta ses

chamada dos Senhores Deputados Municipais.

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2014
 

ATA 
 

Primeira reunião, realizada em 29 de abril de 2014

vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e 
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:

PERÍODO DE �ANTES DA ORDEM DO DIA� 
Tomada de posse dos Membros do Conselho Municipal de Segurança;  
Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 28 de fevereiro de 

Leitura do Expediente; 
Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município.

(Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.)
PERÍODO DE �ORDEM DO DIA� 

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:

Apreciar e votar, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artº. 
tembro, os documentos de prestação de contas e relatório de gestão 

Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro 
relativo ao ano de 2013 � Aprovação;    

Aprovar, nos termos da alínea g), do n.º 1, do art
setembro, a Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de 

Espaço Público e Publicidade;  
Aprovar, nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, 
com fundamentação económica financeira;  

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; 

Aprovar a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 

O Senhor Presidente da Assembleia, Prof. António Manuel Borges dos Santos
Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Senhores Membros do Conselho Municipal de Segurança,
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Declaro aberta esta sessão ordinária de abril de 2014, vamos começar com a 

chamada dos Senhores Deputados Municipais. 
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DE 2014 

realizada em 29 de abril de 2014 

do ano de dois mil e catorze, nesta Vila 
horas, a Assembleia Municipal 

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

Tomada de posse dos Membros do Conselho Municipal de Segurança;   
inária de 28 de fevereiro de 

Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município. 
(Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 

Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 
º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09: 

2, do artº. 25.º, da Lei n.º 
tembro, os documentos de prestação de contas e relatório de gestão 

Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro 

, do art.º 25.º, da Lei n.º 
de Regulamento Municipal de Ocupação de 

rmos da alínea b), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 
abela de Taxas Municipais, 

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 

Aprovar a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 

, Prof. António Manuel Borges dos Santos: 

o Conselho Municipal de Segurança, 

vamos começar com a 
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(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi efetuada pela Senhora 
Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves) 

A Senhora Segunda Secretária
- Estão todos.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Vamos dar 

tomar posse dos Membros do Conselho Municipal de Segurança
A Senhora Primeira Secretária vai chamar um 

membros de vir assinar aqui a tomada de posse.
 
A Senhora Primeira Secretária, Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes

seguinte documento: 
TOMADA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

A Lei n.º 33/98, de 18 de j
sendo que este conselho é uma entidade de âmbito municipal com funções de natureza 
consultiva, de articulação, informação e cooperação, tendo como objetivos principais:

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de 
segurança na área do município, atravé
constituem; 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e 
segurança dos cidadãos no respectivo município e participar em acções de prevenção;

c) Promover a discussão sobre medidas de comb
exclusão social do município;

d) Aprovar pareceres e solicitações, a remeter a todas as entidades, que julgue 
oportunos e directamente relacionados com as questões e de segurança e inserção social.

Assim, aos vinte e nove dias do mê
vinte e uma horas, no Edifício Multiusos, na Vila de Nelas, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas, marcada para esse dia, tomaram posse os Membros do 
Conselho Municipal de Seg
de 18 de julho e do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Nelas, 
conforme a seguir se indica.

Seguidamente fez a chamada dos Senhores Membros do Conselho Municipal 
de Segurança de Nelas, um por um, os q
Municipal onde assinaram o respetivo termo de posse.

Os Membros do Conselho Municipal de Segurança são os seguintes Senhores:
- Presidente da Câmara Municipal de Nelas
- Presidente 

dos Santos;  
- Vereador do Pelouro da Segurança e Proteção Civil

Simões Borges; 
- Presidente da Junta Freguesia de Canas de Senhorim

Pires;  
- Presidente da União de Freguesias 

Manuel Mendes da Silva
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(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi efetuada pela Senhora 
Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves)  

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

O Senhor Presidente da Assembleia: 
dar início a esta sessão, no Período de Antes da Ordem do Dia, 

posse dos Membros do Conselho Municipal de Segurança. 
Senhora Primeira Secretária vai chamar um a um, tendo os senhores 

membros de vir assinar aqui a tomada de posse. 

Senhora Primeira Secretária, Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes
 

TOMADA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
QUADRIÉNIO 2013-2017 

Lei n.º 33/98, de 18 de julho, criou os conselhos municipais de segurança, 
selho é uma entidade de âmbito municipal com funções de natureza 

consultiva, de articulação, informação e cooperação, tendo como objetivos principais:
a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de 

segurança na área do município, através da consulta entre todas as entidades que o 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e 
segurança dos cidadãos no respectivo município e participar em acções de prevenção;

c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à 
exclusão social do município; 

d) Aprovar pareceres e solicitações, a remeter a todas as entidades, que julgue 
oportunos e directamente relacionados com as questões e de segurança e inserção social.

Assim, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, pelas 
vinte e uma horas, no Edifício Multiusos, na Vila de Nelas, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas, marcada para esse dia, tomaram posse os Membros do 
Conselho Municipal de Segurança de Nelas, nos termos do Artigo 9

ulho e do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Nelas, 
eguir se indica. 

Seguidamente fez a chamada dos Senhores Membros do Conselho Municipal 
de Segurança de Nelas, um por um, os quais se deslocaram à Mesa da Assembleia 
Municipal onde assinaram o respetivo termo de posse. 

Os Membros do Conselho Municipal de Segurança são os seguintes Senhores:
Presidente da Câmara Municipal de Nelas � Dr. José Manuel Borges da Silva

 da Assembleia Municipal de Nelas � Prof. António Manuel Borges 

Vereador do Pelouro da Segurança e Proteção Civil 

Presidente da Junta Freguesia de Canas de Senhorim � 

ente da União de Freguesias de Carvalhal Redondo 
Manuel Mendes da Silva; 
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(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi efetuada pela Senhora 

Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves: 

no Período de Antes da Ordem do Dia, irão 
 

a um, tendo os senhores 

Senhora Primeira Secretária, Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes, leu o 

TOMADA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

ulho, criou os conselhos municipais de segurança, 
selho é uma entidade de âmbito municipal com funções de natureza 

consultiva, de articulação, informação e cooperação, tendo como objetivos principais: 
a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de 

s da consulta entre todas as entidades que o 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e 
segurança dos cidadãos no respectivo município e participar em acções de prevenção; 

ate à criminalidade e à 

d) Aprovar pareceres e solicitações, a remeter a todas as entidades, que julgue 
oportunos e directamente relacionados com as questões e de segurança e inserção social. 

s de abril do ano de dois mil e catorze, pelas 
vinte e uma horas, no Edifício Multiusos, na Vila de Nelas, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas, marcada para esse dia, tomaram posse os Membros do 

rtigo 9.º, da Lei n.º 33/98, 
ulho e do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Nelas, 

Seguidamente fez a chamada dos Senhores Membros do Conselho Municipal 
uais se deslocaram à Mesa da Assembleia 

Os Membros do Conselho Municipal de Segurança são os seguintes Senhores: 
Dr. José Manuel Borges da Silva;  

Prof. António Manuel Borges 

 � Dr. Alexandre João 

 Mário Alberto Gomes 

Redondo e Aguieira � 



 

- Presidente da Junta Freguesia de Lapa do Lobo
Inácio;  

- Presidente da Junta de Freguesia de Nelas
Neves; 

- Presidente da União de Freguesias de Santar e Moreira
Tavares Abreu; 

- Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim
Rodrigues;  

- Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco
Luzio;  

- Representante do Ministério Público da Comarca de Nelas; 
- Representante da Guarda Nacional Republicana do Concelho de Nelas
- Adjunto do Comando

Lopes Prado;  
- Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Miguel Santos Rodrigues
- Presidente da

Sampaio Francisco;  
- Representante da Associação Comercial do Distrito de 

Campos Coelho; 
- Representante da AIRV; 
- Representante da Segurança Social 
- Representante do STAL 
- Cidadão designado pela Assembleia Municipal 
- Cidadão designado pela Assembleia Municipal
- Cidadão designado pela Assembleia Municipal 

Nascimento Loureiro;
- Cidadã designada pela Assembleia Municipal 

Santos; 
- Cidadã designada

Nunes. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Concluída a tomada de posse fica desde já

de Segurança. 
Muito obrigado a todos pela vossa presença.
Espero que tenham um bom trabalho durante estes quatro anos em prol da 

segurança do nosso Concelho. 
Reitero a todos, 
Os elementos que faltaram

perante mim, depois de acordada data e hora.
Se não tiverem outros afazeres, convido
Se tiverem, muito obrigado e estão dispensados. 
Vamos, continuar esta sessão com 

ordinária de 28 de fevereiro de 2014.

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

Presidente da Junta Freguesia de Lapa do Lobo � Carlos Alberto Pereira 

Presidente da Junta de Freguesia de Nelas � Prof. João Miguel Guerra Cabral 

residente da União de Freguesias de Santar e Moreira

Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim � António Morais Amaral 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco � Manuel da Conceição 

ante do Ministério Público da Comarca de Nelas; 
Representante da Guarda Nacional Republicana do Concelho de Nelas
Adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Nelas

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Santos Rodrigues;  

Presidente da Delegação de Santar, da Cruz Vermelha Portuguesa
 

entante da Associação Comercial do Distrito de 

Representante da AIRV;  
Representante da Segurança Social � Serviço Local de Nelas;
Representante do STAL � António Pereira Borges;  
Cidadão designado pela Assembleia Municipal - Luis Augusto Pinto Ribeiro; 
Cidadão designado pela Assembleia Municipal - João Paulo Matias Ol
Cidadão designado pela Assembleia Municipal - António Ma

Nascimento Loureiro; 
Cidadã designada pela Assembleia Municipal - Vanessa Miriam Pina Amaral 

designada pela Assembleia Municipal - Celeste do Carmo Almeida 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Concluída a tomada de posse fica desde já empossado o Conselho Municipal 

Muito obrigado a todos pela vossa presença. 
Espero que tenham um bom trabalho durante estes quatro anos em prol da 

sso Concelho.  
todos, o nosso muito obrigado. 

Os elementos que faltaram, poderão ainda tomar posse 
depois de acordada data e hora. 

Se não tiverem outros afazeres, convido-os a assistirem à nossa sessão. 
em, muito obrigado e estão dispensados.  

, continuar esta sessão com a discussão e aprovação da ata 
ordinária de 28 de fevereiro de 2014. 
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Carlos Alberto Pereira 

Prof. João Miguel Guerra Cabral 

residente da União de Freguesias de Santar e Moreira � Jorge Manuel 

António Morais Amaral 

Manuel da Conceição 

ante do Ministério Público da Comarca de Nelas;  
Representante da Guarda Nacional Republicana do Concelho de Nelas;  

dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Pedro Renato 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim � João 

Delegação de Santar, da Cruz Vermelha Portuguesa � João Gil 

entante da Associação Comercial do Distrito de Viseu - António 

Serviço Local de Nelas; 

Luis Augusto Pinto Ribeiro;  
João Paulo Matias Olival; 

António Manuel Ramos 

essa Miriam Pina Amaral 

Celeste do Carmo Almeida 

empossado o Conselho Municipal 

Espero que tenham um bom trabalho durante estes quatro anos em prol da 

poderão ainda tomar posse nos próximos 30 dias 

os a assistirem à nossa sessão.  

discussão e aprovação da ata da sessão 



 

A ata foi realizada
limpezas. 

Parece-me que já está 
pôr à discussão a ata, José António, faz favor.

O Senhor Membro da Assembleia, Eng.º José António:
- Senhor Presidente da Assembleia,
Respetiva Mesa,
Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,
Senhoras e Senhores Deputados,
Senhores Presidentes de Junta,
Estimado Público.
Muito boa noite a todos.
Relativamente à

última Assembleia e 
transcrever na íntegra se deve manter, aliás, eu após análise de alguns regimentos 
doutras Câmaras aqui circundantes, uns
essencial há, mas no final 

Agora, sim, o próprio Regimento, o nosso Regimento também diz que, com o 
que de integral se tiver passado, resulte da gravação, com as correções linguísticas e de 
contexto que se imponham e não adulterem a expressão e a vontade do

Portanto, se eu fizer essas correções, que era aquilo que eu sugeria na última 
Assembleia, as atas ficam automaticamente 
também venho porque, efectivamente, não tenho muito tempo e são muitas páginas
fiz uma leitura transversal e apanhei três, ou quatro
ser corrigidos na ata. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto?
Não? 
Então, vamos pôr a ata à votação. 
Pergunto, quem vota contra? 
Quem se abstém? 
Uma abstenç

ter estado presente. 
Absteve-se a Deputada Carla Francisco porque não esteve presente na última 

reunião. 
Então passamos ao ponto 1.3 

Expediente, uma vez que todos o receberam.
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)

 

 
- Câmara Municipal de Nelas 

ordinárias de 12/02/2014;
- Movimento Itinerários Serra da Estrela 

os Líderes Parlamentares com assento na Assembleia da República; 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

realizada nos moldes anteriores, já com muitos cortes, muitas 

me que já está conforme, vocês é que irão dizer depois. 
pôr à discussão a ata, José António, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia, Eng.º José António: 
Senhor Presidente da Assembleia, 

Respetiva Mesa, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhoras e Senhores Deputados, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Estimado Público. 
Muito boa noite a todos. 
Relativamente às atas, efetivamente, há uma melhoria substancial em relação á 

 penso que não considero de importância a tal reunião
transcrever na íntegra se deve manter, aliás, eu após análise de alguns regimentos 

aqui circundantes, uns põem resumo, outros põem tirar o que de 
essencial há, mas no final todos acabam por irem á íntegra. 

Agora, sim, o próprio Regimento, o nosso Regimento também diz que, com o 
que de integral se tiver passado, resulte da gravação, com as correções linguísticas e de 

que se imponham e não adulterem a expressão e a vontade do
Portanto, se eu fizer essas correções, que era aquilo que eu sugeria na última 

Assembleia, as atas ficam automaticamente audíveis e é precisamente sobre isso que eu 
também venho porque, efectivamente, não tenho muito tempo e são muitas páginas
fiz uma leitura transversal e apanhei três, ou quatro pontos que eu considero que devem 
ser corrigidos na ata.  

quer usar da palavra neste ponto? 

Então, vamos pôr a ata à votação.  
Pergunto, quem vota contra?  
Quem se abstém?  
Uma abstenção e vinte e sete votos a favor. A abstenção foi

se a Deputada Carla Francisco porque não esteve presente na última 

Então passamos ao ponto 1.3 � Leitura do Expediente. Vou
, uma vez que todos o receberam. 

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

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

Câmara Municipal de Nelas � Envio de fotocópia d
12/02/2014; 26/02/2014; 12/03/2014 e 26/03/2014;  

Movimento Itinerários Serra da Estrela � Pedido de audiência enviado a todos 
os Líderes Parlamentares com assento na Assembleia da República; 
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nos moldes anteriores, já com muitos cortes, muitas 

, vocês é que irão dizer depois. Então, vamos 

, efetivamente, há uma melhoria substancial em relação á 
ão considero de importância a tal reunião, penso que o 

transcrever na íntegra se deve manter, aliás, eu após análise de alguns regimentos 
põem resumo, outros põem tirar o que de 

Agora, sim, o próprio Regimento, o nosso Regimento também diz que, com o 
que de integral se tiver passado, resulte da gravação, com as correções linguísticas e de 

que se imponham e não adulterem a expressão e a vontade dos intervenientes. 
Portanto, se eu fizer essas correções, que era aquilo que eu sugeria na última 

e é precisamente sobre isso que eu 
também venho porque, efectivamente, não tenho muito tempo e são muitas páginas, mas 

pontos que eu considero que devem 

ão e vinte e sete votos a favor. A abstenção foi justificada por não 

se a Deputada Carla Francisco porque não esteve presente na última 

itura do Expediente. Vou-me escusar de ler o 

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

Envio de fotocópia das atas das reuniões 
  

Pedido de audiência enviado a todos 
os Líderes Parlamentares com assento na Assembleia da República;  



 

- Grupo Parlamentar Os Verdes, da Assembleia da República 
dirigida ao Governo acerca do encerramento de Repartições de Finanças no Distrito de 
Viseu; 

- Assembleia Municipal de Lamego 
justiça justa e do Tribunal de Círculo e Comarca de Lamego�;

- Fundação Lapa do Lobo 
Miranda; 

- Canto e Encanto 
06 de abril de 2014;  

- Jornal Folha do Centro 
- Caminheiros do Agrupamento n.º 578, de Nel

Escutas � Convite para a Scouts Night Run;
- Associação Desportiva e Cultural Lapense 

almoço comemorativo do 37.º aniversário daquela Associação 
- Associação de Estudos de Di

�Questões Atuais de Direito Local�; 
- Em defesa da Escola Pública 
- Casas do Lupo 

em Lapa do Lobo, dia 03 de maio de 2014, pelas 1
- Ofício n.º 

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

 
- Ofício n.º 

Presidente da Câmara Municipal 
tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 
de 2014; 

- Ofício n.º
Membros da Assembleia, 
Municipal comemorativa do Dia 25 de Abril

- Ofício n.º
Membros da Assembleia, convocando

- Ofício n.º
Membros do Conselho Municipal de Segurança, convocando
sessão ordinária da Assembleia

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Inicie-mos o ponto
Pergunto, quem quer usar da palavra neste ponto?
Agradecia que quem se quisesse inscrever, se inscrevesse já, 

controlar o tempo disponível.
Quem é que quer usar da palavra neste ponto? 
Sr. Deputado 
Dou a palavra ao Deputado Hernâni, 
O Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques:
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Grupo Parlamentar Os Verdes, da Assembleia da República 
rigida ao Governo acerca do encerramento de Repartições de Finanças no Distrito de 

Assembleia Municipal de Lamego � Envio de moção �Em defesa de uma 
justiça justa e do Tribunal de Círculo e Comarca de Lamego�; 

Fundação Lapa do Lobo � Convite para homenagem a Maria Natália 

Canto e Encanto � Associação Cultural � Convite para o XII aniversário, dia 
 

Jornal Folha do Centro � Convite para o 12.º aniversário daquele jornal;
Caminheiros do Agrupamento n.º 578, de Nelas, do Corpo Nacional de 

Convite para a Scouts Night Run; 
Associação Desportiva e Cultural Lapense � Convite para estar presente no 

almoço comemorativo do 37.º aniversário daquela Associação � 13 de abril de 2014; 
Associação de Estudos de Direito Regional e Local �

�Questões Atuais de Direito Local�;  
Em defesa da Escola Pública � Envio de apelo; 

do Lupo � Convite para inauguração do empreendimento turístico, sito 
em Lapa do Lobo, dia 03 de maio de 2014, pelas 17:30 horas;       

Ofício n.º 1388, datado de 15 de abril de 2014, da Câmara Municipal de 
Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.  

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 07/14, datado de 03 de março de 2014, enviado 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da

na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 

.º 08/14, datado de 14 de abril de 2014, enviado ao
Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária 

comemorativa do Dia 25 de Abril; 
.º 09/14, datado de 17 de abril de 2014, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 
.º 10/14, datado de 17 de abril de 2014, enviado aos Senhores 

o Conselho Municipal de Segurança, convocando-os para tomar posse nesta 
a Assembleia Municipal. 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
mos o ponto 1.4. � Assuntos diversos dos da Ordem do Dia. 

ergunto, quem quer usar da palavra neste ponto?  
Agradecia que quem se quisesse inscrever, se inscrevesse já, 

disponível. 
Quem é que quer usar da palavra neste ponto?  
Sr. Deputado Hernâni Marques, e Sr. Deputado José António, mais 

ou a palavra ao Deputado Hernâni, se faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques: 
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Grupo Parlamentar Os Verdes, da Assembleia da República � Pergunta 
rigida ao Governo acerca do encerramento de Repartições de Finanças no Distrito de 

Envio de moção �Em defesa de uma 

a homenagem a Maria Natália 

Convite para o XII aniversário, dia 

Convite para o 12.º aniversário daquele jornal; 
as, do Corpo Nacional de 

Convite para estar presente no 
13 de abril de 2014;  
� Publicação Periódica 

Convite para inauguração do empreendimento turístico, sito 
       

de abril de 2014, da Câmara Municipal de 
Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.   

enviado ao Ex.m.º Sr. 
de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 28 de fevereiro 

, enviado aos Senhores 
extraordinária da Assembleia 

, enviado aos Senhores 
são da Assembleia Municipal;  

, enviado aos Senhores 
os para tomar posse nesta 

Assuntos diversos dos da Ordem do Dia.  

Agradecia que quem se quisesse inscrever, se inscrevesse já, para podermos 

José António, mais alguém?  



 

- Ora, muito boa noite a todo
Boa noite Senhor Presidente da Câmara,
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia,
Digníssimos Vereadores,
Caríssimos Deputados,
Estimado Público.
A minha intervenção são algumas considerações, que não podia deixar passar 

este momento sem as fazer
Concelho, e que o devemos fazer, 
uma forma clara, frontal, aberta

Quem não quer ser lobo, referindo
língua, quem não quer ser lobo não lhe vista a pele e não podia, com a minha humildade 
de sempre, de mero cidadão, no nosso Concelho, deixar de responder ao Deputado 
Francisco Loureiro porque na intervenção da cerimónia do 25 de abril e é aqui
disse, repetindo-me, que devemos dizer as coisas olhos nos olhos, não podia deixar 
passar em claro a sua intervenção porque a Dr.ª Isaura Pedro foi Presidente do 
Município de Nelas entre 2005 e 2013 e fez muita coisa boa no nosso Concelho e é 
claro que fez coisas também coisas más, como nós fazemos no nosso dia
nossas vidas. 

Agora, citar todos os Presidentes de Câmara, depois de abril de 1974 e não 
invocar o nome da Dr.ª Isaura Pedro e afirmando que o fez propositadamente, caríssimo 
Deputado, há, sem dúvida, da sua parte, uma grande falta de respeito, uma deselegânc
e concerteza, falta de democracia e falta de 
também citando mais uma vez o provérbio português, não há maior cego do que aquele 
que não quer ver e questione os Presidentes de Junta aqui presentes o que foi feito em 
cada uma das freguesias, realçando e dizendo
Concelho de Nelas teve nove freguesias, efetivamente, agora tem sete, mas foi a troika 
que as tirou por obrigação, mas teve nove freguesias porque eu vou
exemplo, a freguesia de Canas de Senhorim e a minha freguesia de Senhorim, o anterior 
Executivo à Dr.ª Isaura Pedro, ou seja, o Dr. José Correia
nos últimos quatro anos em Senhorim não fez, não houve um funcionário na freguesia 
de Senhorim a fazer qualquer, o que quer que seja, em Canas de Senhorim não foram só 
quatro anos, foram muitos anos

Felizmente, 
no nosso pequenino Concelho e 
duas freguesias, ou seja, teve, efectivamente, as nove freguesias.

Mas eu vou-
2005 e 2013, para o caríssimo Deputado Francisco Loureiro se recordar de algumas, o 
novo quartel dos Bombeiros de Nelas, a rotunda de Casal Sancho 
digníssima terra, onde tantos acidentes ocorreram, a Variante de Nelas, a denominada 
Av.ª Eng.º Luís Almeid
a Casa dos Senas, em Senhorim, uma obra, uma promessa de vinte anos do Partido 
Socialista, vinte anos.
irem para Setúbal para serem d

Também a construção, por exemplo, uma obra também que era uma promessa 
de vinte anos, uma estrada entre Póvoa de Cima e São João do Monte, uma promessa do 
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Ora, muito boa noite a todos, 
Boa noite Senhor Presidente da Câmara, 
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Digníssimos Vereadores, 
Caríssimos Deputados, 
Estimado Público. 
A minha intervenção são algumas considerações, que não podia deixar passar 

este momento sem as fazer, porque acho que é aqui, que se discute 
que o devemos fazer, claramente, olhos nos olhos, a falar que,

a, frontal, aberta que o devemos fazer. 
uem não quer ser lobo, referindo-me a um provérbio portug

língua, quem não quer ser lobo não lhe vista a pele e não podia, com a minha humildade 
de sempre, de mero cidadão, no nosso Concelho, deixar de responder ao Deputado 
Francisco Loureiro porque na intervenção da cerimónia do 25 de abril e é aqui

me, que devemos dizer as coisas olhos nos olhos, não podia deixar 
passar em claro a sua intervenção porque a Dr.ª Isaura Pedro foi Presidente do 
Município de Nelas entre 2005 e 2013 e fez muita coisa boa no nosso Concelho e é 

que fez coisas também coisas más, como nós fazemos no nosso dia

Agora, citar todos os Presidentes de Câmara, depois de abril de 1974 e não 
invocar o nome da Dr.ª Isaura Pedro e afirmando que o fez propositadamente, caríssimo 

o, há, sem dúvida, da sua parte, uma grande falta de respeito, uma deselegânc
e concerteza, falta de democracia e falta de conhecimento do nosso Concelho
também citando mais uma vez o provérbio português, não há maior cego do que aquele 

uer ver e questione os Presidentes de Junta aqui presentes o que foi feito em 
cada uma das freguesias, realçando e dizendo-vos o seguinte, a partir de 
Concelho de Nelas teve nove freguesias, efetivamente, agora tem sete, mas foi a troika 

u por obrigação, mas teve nove freguesias porque eu vou
exemplo, a freguesia de Canas de Senhorim e a minha freguesia de Senhorim, o anterior 
Executivo à Dr.ª Isaura Pedro, ou seja, o Dr. José Correia, nos últimos, por exemplo, 

quatro anos em Senhorim não fez, não houve um funcionário na freguesia 
de Senhorim a fazer qualquer, o que quer que seja, em Canas de Senhorim não foram só 
quatro anos, foram muitos anos. 

 a Dr.ª Isaura Pedro, nessa altura, pacificou as guerril
no nosso pequenino Concelho e com certeza e repetindo-me, ela teve, efetivamente
duas freguesias, ou seja, teve, efectivamente, as nove freguesias. 

-lhe recordar algumas obras estruturantes que no Concelho, entre 
ara o caríssimo Deputado Francisco Loureiro se recordar de algumas, o 

novo quartel dos Bombeiros de Nelas, a rotunda de Casal Sancho 
digníssima terra, onde tantos acidentes ocorreram, a Variante de Nelas, a denominada 
Av.ª Eng.º Luís Almeida, um grande Homem deste Concelho, que Deus o tenha em paz, 
a Casa dos Senas, em Senhorim, uma obra, uma promessa de vinte anos do Partido 
Socialista, vinte anos. Sabe que as pedras da Casa dos Senas já estavam numeradas para 
irem para Setúbal para serem deslocadas dali, da minha freguesia para Setúbal.

Também a construção, por exemplo, uma obra também que era uma promessa 
de vinte anos, uma estrada entre Póvoa de Cima e São João do Monte, uma promessa do 
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A minha intervenção são algumas considerações, que não podia deixar passar 
, que se discute a política do nosso 

claramente, olhos nos olhos, a falar que, a discutir, de 

me a um provérbio português da nossa 
língua, quem não quer ser lobo não lhe vista a pele e não podia, com a minha humildade 
de sempre, de mero cidadão, no nosso Concelho, deixar de responder ao Deputado 
Francisco Loureiro porque na intervenção da cerimónia do 25 de abril e é aqui, como 

me, que devemos dizer as coisas olhos nos olhos, não podia deixar 
passar em claro a sua intervenção porque a Dr.ª Isaura Pedro foi Presidente do 
Município de Nelas entre 2005 e 2013 e fez muita coisa boa no nosso Concelho e é 

que fez coisas também coisas más, como nós fazemos no nosso dia-a-dia nas 

Agora, citar todos os Presidentes de Câmara, depois de abril de 1974 e não 
invocar o nome da Dr.ª Isaura Pedro e afirmando que o fez propositadamente, caríssimo 

o, há, sem dúvida, da sua parte, uma grande falta de respeito, uma deselegância 
conhecimento do nosso Concelho porque, 

também citando mais uma vez o provérbio português, não há maior cego do que aquele 
uer ver e questione os Presidentes de Junta aqui presentes o que foi feito em 

vos o seguinte, a partir de 2005 o 
Concelho de Nelas teve nove freguesias, efetivamente, agora tem sete, mas foi a troika 

u por obrigação, mas teve nove freguesias porque eu vou-lhe referir, por 
exemplo, a freguesia de Canas de Senhorim e a minha freguesia de Senhorim, o anterior 

, nos últimos, por exemplo, 
quatro anos em Senhorim não fez, não houve um funcionário na freguesia 

de Senhorim a fazer qualquer, o que quer que seja, em Canas de Senhorim não foram só 

a Dr.ª Isaura Pedro, nessa altura, pacificou as guerrilhas que havia 
me, ela teve, efetivamente mais 

lhe recordar algumas obras estruturantes que no Concelho, entre 
ara o caríssimo Deputado Francisco Loureiro se recordar de algumas, o 

novo quartel dos Bombeiros de Nelas, a rotunda de Casal Sancho � Santar, a sua 
digníssima terra, onde tantos acidentes ocorreram, a Variante de Nelas, a denominada 

a, um grande Homem deste Concelho, que Deus o tenha em paz, 
a Casa dos Senas, em Senhorim, uma obra, uma promessa de vinte anos do Partido 

Sabe que as pedras da Casa dos Senas já estavam numeradas para 
para Setúbal. 

Também a construção, por exemplo, uma obra também que era uma promessa 
de vinte anos, uma estrada entre Póvoa de Cima e São João do Monte, uma promessa do 



 

Partido Socialista, ou seja, do anterior Executivo d
Centro de Dia e Creche de Vilar Seco
Nacional n.º 234 onde também, infelizmente, tantos acidentes ocorreram, a construção 
do novo espaço da feira mensal, em Canas de Senhorim
Rossio, em Canas de Senhorim, o separador central e alargamento da faixa de rodagem 
na Estrada Nacional n.º 231, entre Algerás e Nelas, a construção da Capela Mortuária de 
Moreira, a construção da Capela Mortuária de Carval
lugar do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo.

Caríssimo Francisco Loureiro, citei algumas, algumas das obras estruturantes 
do mandato da Dr.ª Isaura Pedro e é claro, é claro que nos oito anos que foi Presidente, 
Presidente do Município, ela fez centenas, centenas de obras de proximidade, repito, 
centenas, se quiser eu apresento

Mas, mas o que me deixa também 
proximidade, caminho este que me parece, segundo as palavras 
Assembleia Municipal, no discurso do 25 de abril, as políticas de proximidade têm 
continuidade, parece-
mais uma vez, nós fazemos 
afinal a Dr.ª Isaura Pedro, que foi, efetivamente, Presidente da Câmara de 2005 a 2013, 
não fez só coisas más.

E, para terminar, caríssimo Deputado, 
que é, esta observação no discurso do 25 de 
em 2005, concerteza, ganhou as eleições, o povo vai avaliar no futuro o desempenho do 
seu partido e do seu Presidente da Câmara.

Tenho dito. 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado Her

faz favor de usar da palavra.
O Senhor Membro da Assembleia, Eng.º José António:
- Muito boa noite a todos, mais uma vez.
Eu pretendia usar da palavra neste ponto por dois motivos, um é apresentar 

uma moção, mas antes go
não são perguntas, de maneira nenhuma, poderão até nem ter resposta, sobre 
abril e sobre algumas atividades aí decorrentes que foram acontecendo e que estão para 
acontecer. 

Uma das quest
atividade do 25 de abril a Banda de Carvalhal Redondo, freguesia a que eu pertenço e 
respeito imenso, não atuou, estranhei. Estranhei porque, normalmente é sempre 
convidada e, normalmente, atua.

Também estranhei porque é que só no dia 24, no último flyer, é que apareceu a 
informação sobre o Passeio da Liberdade que se realiza em Carvalhal há 40 anos, não 
sei se por lapso, por desconhecimento, mas estranhei.

Depois, por último, também fiquei um boca
Caminhada Senhora do Viso, até pensei que era organizada pela Irmandade Senhora do 
Viso, de Carvalhal Redondo, Irmandade essa que até tem muitos Irmãos
verifico que é organizada pela Organização Dão Nelas, efetivament
por algumas pessoas,
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Partido Socialista, ou seja, do anterior Executivo do Dr. José Correia com vinte anos, o 
Centro de Dia e Creche de Vilar Seco, as rotundas em Canas de Senhorim na Estrada 
Nacional n.º 234 onde também, infelizmente, tantos acidentes ocorreram, a construção 

da feira mensal, em Canas de Senhorim, a construção da sede social do 
Rossio, em Canas de Senhorim, o separador central e alargamento da faixa de rodagem 
na Estrada Nacional n.º 231, entre Algerás e Nelas, a construção da Capela Mortuária de 
Moreira, a construção da Capela Mortuária de Carvalhal Redondo, a requalificação do 
lugar do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo. 

Caríssimo Francisco Loureiro, citei algumas, algumas das obras estruturantes 
do mandato da Dr.ª Isaura Pedro e é claro, é claro que nos oito anos que foi Presidente, 

Município, ela fez centenas, centenas de obras de proximidade, repito, 
centenas, se quiser eu apresento-lhe essas centenas. 

Mas, mas o que me deixa também muito descansado, porque essas obras de 
, caminho este que me parece, segundo as palavras do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, no discurso do 25 de abril, as políticas de proximidade têm 
-me que nem tudo foi mau, é claro que como disse e repetindo

mais uma vez, nós fazemos nas nossas vidas coisas boas e coisas 
afinal a Dr.ª Isaura Pedro, que foi, efetivamente, Presidente da Câmara de 2005 a 2013, 
não fez só coisas más. 

E, para terminar, caríssimo Deputado, é muito feio da sua parte, como Nelense 
que é, esta observação no discurso do 25 de abril, não concordou com a política seguida 
em 2005, concerteza, ganhou as eleições, o povo vai avaliar no futuro o desempenho do 
seu partido e do seu Presidente da Câmara. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado Hernâni. Senhor Deputado José António, 
faz favor de usar da palavra. 

O Senhor Membro da Assembleia, Eng.º José António: 
Muito boa noite a todos, mais uma vez. 

Eu pretendia usar da palavra neste ponto por dois motivos, um é apresentar 
uma moção, mas antes gostaria de deixar aqui algo, alguns pedidos de esclarecimento, 
não são perguntas, de maneira nenhuma, poderão até nem ter resposta, sobre 
abril e sobre algumas atividades aí decorrentes que foram acontecendo e que estão para 

Uma das questões que eu começava por pôr é que estranhei, imenso, que na 
atividade do 25 de abril a Banda de Carvalhal Redondo, freguesia a que eu pertenço e 

, não atuou, estranhei. Estranhei porque, normalmente é sempre 
convidada e, normalmente, atua. 

ambém estranhei porque é que só no dia 24, no último flyer, é que apareceu a 
informação sobre o Passeio da Liberdade que se realiza em Carvalhal há 40 anos, não 
sei se por lapso, por desconhecimento, mas estranhei. 

Depois, por último, também fiquei um bocado surpreso quando vejo a 
Caminhada Senhora do Viso, até pensei que era organizada pela Irmandade Senhora do 
Viso, de Carvalhal Redondo, Irmandade essa que até tem muitos Irmãos
verifico que é organizada pela Organização Dão Nelas, efetivament

, porque não tenho muito tempo para essas coisas e parece

7

o Dr. José Correia com vinte anos, o 
, as rotundas em Canas de Senhorim na Estrada 

Nacional n.º 234 onde também, infelizmente, tantos acidentes ocorreram, a construção 
, a construção da sede social do 

Rossio, em Canas de Senhorim, o separador central e alargamento da faixa de rodagem 
na Estrada Nacional n.º 231, entre Algerás e Nelas, a construção da Capela Mortuária de 

hal Redondo, a requalificação do 

Caríssimo Francisco Loureiro, citei algumas, algumas das obras estruturantes 
do mandato da Dr.ª Isaura Pedro e é claro, é claro que nos oito anos que foi Presidente, 

Município, ela fez centenas, centenas de obras de proximidade, repito, 

porque essas obras de 
do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, no discurso do 25 de abril, as políticas de proximidade têm 
é claro que como disse e repetindo-me 

nas nossas vidas coisas boas e coisas más, parece-me que 
afinal a Dr.ª Isaura Pedro, que foi, efetivamente, Presidente da Câmara de 2005 a 2013, 

é muito feio da sua parte, como Nelense 
abril, não concordou com a política seguida 

em 2005, concerteza, ganhou as eleições, o povo vai avaliar no futuro o desempenho do 

nâni. Senhor Deputado José António, 

Eu pretendia usar da palavra neste ponto por dois motivos, um é apresentar 
, alguns pedidos de esclarecimento, 

não são perguntas, de maneira nenhuma, poderão até nem ter resposta, sobre o 25 de 
abril e sobre algumas atividades aí decorrentes que foram acontecendo e que estão para 

ões que eu começava por pôr é que estranhei, imenso, que na 
atividade do 25 de abril a Banda de Carvalhal Redondo, freguesia a que eu pertenço e 

, não atuou, estranhei. Estranhei porque, normalmente é sempre 

ambém estranhei porque é que só no dia 24, no último flyer, é que apareceu a 
informação sobre o Passeio da Liberdade que se realiza em Carvalhal há 40 anos, não 

do surpreso quando vejo a 
Caminhada Senhora do Viso, até pensei que era organizada pela Irmandade Senhora do 
Viso, de Carvalhal Redondo, Irmandade essa que até tem muitos Irmãos e que depois 
verifico que é organizada pela Organização Dão Nelas, efetivamente, a isto tentei saber 

porque não tenho muito tempo para essas coisas e parece-me que, 



 

não quero precisar, que a Irmandade da Senhora do Viso não foi achada, nem ouvida 
sobre isto. Acho isso também um bocadinho estranho, não sei o que 
como diz o povo, ir trabalhar para a terra dos outros sem dar conhecimento a isso, 
normalmente não tem o melhor seguimento. Estes seriam alguns pontos e se poderem 
ser esclarecidos, eu gostaria de os ter,

Depois, considerações, portanto
trabalhos de proximidade são maus, ou que apenas visam determinados trabalhos, mas a 
verdade, ou determinados objetivos, 
já os temos aí. Mas eu concordo, pl
continue a fazer esse trabalho de proximidade, pois também para mim ir ao encontro das 
necessidades das populações está no fundamental da 
populações em primeiro lugar. Mas permita
tentaram ser compostos e eu digo, tentaram porque, efetivamente, foi gasto capital, foi 
gasta mão-de-obra, foram gastas energias, ou sinergias e passado pouco tempo eles 
voltaram a estar degradados, isto é um reparo que eu 
arranjos dos caminhos florestais deve ter em conta sempre o tipo de clima que temos, as 
incertezas que temos, portanto, e tentar fazê
porque, se vamos mexer nele, não usamos aditivos como 
mais, compomos apenas com terra e que também, deixem que vos diga, tive alguns 
concidadãos e até cidadãos que eu com quem pouco falo, que me vieram dizer que não 
ficaram muito agradados por terem andado com, a cortar no terreno
eu respondi-lhes aí, que é preferível o alargar um caminho para que toda a gente passe e 
ficar transitável, do que passar e deixar tudo na mesma, portanto, porque eu considero 
que é assim que as coisas dev
que andaram a cortar terreno na minha foi para compor o caminho, não foi apenas para 
o alargar, daí, portanto, este reparo que eu penso que a Autarquia, as pessoas que estão à 
frente da Autarquia, os responsáveis por todos esses
próximos anos, que quando se pensar em arranjar caminhos se tente ser o máximo no 
tempo seco para que não haja depois a necessidade de voltarmos a fazer a mesma coisa 
duas vezes no ano e que se tente colocar alguma, ou alg
tout-venant, que é aquilo que agora está muito em voga, depois nesses mesmos 
onde seja mais necessário porque, senão continuamos sempre na mesma
gastamos, gastamos e não vemos absolutamente nada. Estes seriam ap
apontamentos que eu teria.

Relativamente à moção 
não é a primeira vez que é apresentada no Concelho de Nelas, mas dada a pertinência do 
momento e de estarmos perante o novo Quadro Comunitário 2020
moção também faz todo, ou tem toda a valência para ser apresentada.

Então a moção é a seguinte:

O Concelho de Nelas, durante décadas, não tem sido prioridade do Governo em 
termos de investimento público em acessibilidades, nom
construção de eixos rodoviários estruturantes para a Região como são o IC12 e o IC 37.

O interior não pode continuar a pagar a fatura da competitividade do Norte e do 
Sul do país. Temos que ver consagradas as mesmas condições de conforto 
competitividade equivalentes às oferecidas no resto do país.
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não quero precisar, que a Irmandade da Senhora do Viso não foi achada, nem ouvida 
sobre isto. Acho isso também um bocadinho estranho, não sei o que 
como diz o povo, ir trabalhar para a terra dos outros sem dar conhecimento a isso, 
normalmente não tem o melhor seguimento. Estes seriam alguns pontos e se poderem 
ser esclarecidos, eu gostaria de os ter, 

Depois, considerações, portanto, eu costumo dizer, ou critica
trabalhos de proximidade são maus, ou que apenas visam determinados trabalhos, mas a 
verdade, ou determinados objetivos, desculpe, mas a verdade é que passados seis meses 

Mas eu concordo, plenamente, Senhor Presidente e agradeço imenso que 
continue a fazer esse trabalho de proximidade, pois também para mim ir ao encontro das 
necessidades das populações está no fundamental da questão e estão sempre as 
populações em primeiro lugar. Mas permita-me apenas um reparo, os caminhos 
tentaram ser compostos e eu digo, tentaram porque, efetivamente, foi gasto capital, foi 

obra, foram gastas energias, ou sinergias e passado pouco tempo eles 
voltaram a estar degradados, isto é um reparo que eu faço, que a programação dos 
arranjos dos caminhos florestais deve ter em conta sempre o tipo de clima que temos, as 
incertezas que temos, portanto, e tentar fazê-lo sempre em tempo 
porque, se vamos mexer nele, não usamos aditivos como tout-venant ou outras coisas 
mais, compomos apenas com terra e que também, deixem que vos diga, tive alguns 
concidadãos e até cidadãos que eu com quem pouco falo, que me vieram dizer que não 
ficaram muito agradados por terem andado com, a cortar no terreno

lhes aí, que é preferível o alargar um caminho para que toda a gente passe e 
ficar transitável, do que passar e deixar tudo na mesma, portanto, porque eu considero 

coisas devem ser feitas, só que, o que é que ele me disse? Não, mas é 
que andaram a cortar terreno na minha foi para compor o caminho, não foi apenas para 
o alargar, daí, portanto, este reparo que eu penso que a Autarquia, as pessoas que estão à 
frente da Autarquia, os responsáveis por todos esses Serviços devem ter em conta, nos 

que quando se pensar em arranjar caminhos se tente ser o máximo no 
tempo seco para que não haja depois a necessidade de voltarmos a fazer a mesma coisa 
duas vezes no ano e que se tente colocar alguma, ou alguns equipamentos, ou algum 

venant, que é aquilo que agora está muito em voga, depois nesses mesmos 
onde seja mais necessário porque, senão continuamos sempre na mesma
gastamos, gastamos e não vemos absolutamente nada. Estes seriam ap
apontamentos que eu teria. 

Relativamente à moção que eu aqui pretendo apresentar, é uma moção que já 
não é a primeira vez que é apresentada no Concelho de Nelas, mas dada a pertinência do 
momento e de estarmos perante o novo Quadro Comunitário 2020

também faz todo, ou tem toda a valência para ser apresentada.
Então a moção é a seguinte: 

MOÇÃO 
O Concelho de Nelas, durante décadas, não tem sido prioridade do Governo em 

termos de investimento público em acessibilidades, nomeadamen
construção de eixos rodoviários estruturantes para a Região como são o IC12 e o IC 37.

O interior não pode continuar a pagar a fatura da competitividade do Norte e do 
Sul do país. Temos que ver consagradas as mesmas condições de conforto 
competitividade equivalentes às oferecidas no resto do país. 
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não quero precisar, que a Irmandade da Senhora do Viso não foi achada, nem ouvida 
sobre isto. Acho isso também um bocadinho estranho, não sei o que é que se passa, mas 
como diz o povo, ir trabalhar para a terra dos outros sem dar conhecimento a isso, 
normalmente não tem o melhor seguimento. Estes seriam alguns pontos e se poderem 

, eu costumo dizer, ou critica-se bastante que os 
trabalhos de proximidade são maus, ou que apenas visam determinados trabalhos, mas a 

mas a verdade é que passados seis meses 
enamente, Senhor Presidente e agradeço imenso que 

continue a fazer esse trabalho de proximidade, pois também para mim ir ao encontro das 
questão e estão sempre as 

me apenas um reparo, os caminhos 
tentaram ser compostos e eu digo, tentaram porque, efetivamente, foi gasto capital, foi 

obra, foram gastas energias, ou sinergias e passado pouco tempo eles 
faço, que a programação dos 

arranjos dos caminhos florestais deve ter em conta sempre o tipo de clima que temos, as 
lo sempre em tempo o mais seco possível 

venant ou outras coisas 
mais, compomos apenas com terra e que também, deixem que vos diga, tive alguns 
concidadãos e até cidadãos que eu com quem pouco falo, que me vieram dizer que não 
ficaram muito agradados por terem andado com, a cortar no terreno do A, B, C, ou D, 

lhes aí, que é preferível o alargar um caminho para que toda a gente passe e 
ficar transitável, do que passar e deixar tudo na mesma, portanto, porque eu considero 

ue ele me disse? Não, mas é 
que andaram a cortar terreno na minha foi para compor o caminho, não foi apenas para 
o alargar, daí, portanto, este reparo que eu penso que a Autarquia, as pessoas que estão à 

Serviços devem ter em conta, nos 
que quando se pensar em arranjar caminhos se tente ser o máximo no 

tempo seco para que não haja depois a necessidade de voltarmos a fazer a mesma coisa 
uns equipamentos, ou algum 

venant, que é aquilo que agora está muito em voga, depois nesses mesmos locais 
onde seja mais necessário porque, senão continuamos sempre na mesma, gastamos, 
gastamos, gastamos e não vemos absolutamente nada. Estes seriam apenas os 

que eu aqui pretendo apresentar, é uma moção que já 
não é a primeira vez que é apresentada no Concelho de Nelas, mas dada a pertinência do 
momento e de estarmos perante o novo Quadro Comunitário 2020, penso que esta 

também faz todo, ou tem toda a valência para ser apresentada. 

O Concelho de Nelas, durante décadas, não tem sido prioridade do Governo em 
adamente na conclusão e 

construção de eixos rodoviários estruturantes para a Região como são o IC12 e o IC 37. 
O interior não pode continuar a pagar a fatura da competitividade do Norte e do 

Sul do país. Temos que ver consagradas as mesmas condições de conforto e de 



 

Esta reivindicação não é novidade nesta Assembleia, nem é novidade a 
subalternidade com que os diferentes Governos têm tratado o nosso Concelho. O atraso 
na conclusão do IC12 e a colocação d
Mangualde demonstram claramente o modo como os Governos nos desconsideram.

Consideramos assim uma falta de vontade e de conhecimento da região a 
exclusão destes dois traçados no novo quadro comunitário 2020 pois alé
causa o desenvolvimento económico do interior, põe em causa dois dos objetivos deste 
plano, que são a promoção da coesão social e territorial, assegurando a mobilidade de 
pessoas e bens em todo o país e, contribuir para o crescimento económico 
combater a desertificação do interior. 

Assim, considerando os fundamentos de todos os estudos até hoje realizados 
para a localização destas vias, queremos deixar presentes algumas das principais razões 
e preocupações que sustentam esta nossa 

- O forte aumento do tráfego na Estrada Nacional n.º 231 de ligação a Viseu, 
uma estrada sinuosa, em virtude das encostas do Rio Dão, que é fértil em pontos negros 
e tem sido notícia pelos piores motivos 

- O reordenamento dos serviços de saúde na região pode beneficiar em muito 
com este eixo rodoviário, pois sendo o Hospital Central Tondela Viseu, far
o escoamento e transporte dos doentes da região, incluindo Seia.

- Ainda ao nível da saúde, com
Termal, as Termas da Felgueira, melhor serviço poderá ser prestado aos utentes;

- O desenvolvimento turístico na região da Serra da Estrela poderá ser 
potenciado com as melhorias dos acessos, uma vez que para todos os tu
visitam vindos do Sul ou Norte Litoral, este é um trajeto que melhor serviço pode 
prestar; 

- O desenvolvimento industrial poderá ser estimulado com o IC37 que será 
complementar não só ao IC12 (com ligação à A25 e futura A23), complementada a
pela única ferrovia existente na região, originado, desta confluência de vias, uma 
vantagem competitiva na instalação de novas indústrias, bem como para 
internacionalização dos nossos produtos; 

- O Concelho de Nelas tem funcionado como estação ferrov
concelhos envolvidos. O mesmo é dizer que presta um serviço a cerca de 140 mil 
habitantes. Com a criação deste Itinerário, estaríamos a optimizar a ligação entre as 
sedes dos municípios envolvidos e a aumentar a segurança e a qualidade no
das pessoas e bens da região.

Face ao exposto e considerando o adiamento destes traçados, voltando a ser 
marginalizados, apesar de várias vezes prometido e anunciado pelos diferentes 
Governos, propõe-se que seja dado conhecimento destas razões 
Assembleia da República, aos grupos parlamentares com assento na Assembleia da 
República, ao Senhor Primeiro
Transportes e Comunicações e que tudo faremos para que estes investimento
realizados.  

Exigimos, ainda:
- Que seja efectuada uma intervenção de caráter prioritário no troço da E.N. n.º 

231 que liga Nelas a Viseu, assim como a estrada 234 que liga Canas de Senhorim a 
Mangualde. 
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Esta reivindicação não é novidade nesta Assembleia, nem é novidade a 
subalternidade com que os diferentes Governos têm tratado o nosso Concelho. O atraso 
na conclusão do IC12 e a colocação de portagens no troço Canas de Senhorim 
Mangualde demonstram claramente o modo como os Governos nos desconsideram.

Consideramos assim uma falta de vontade e de conhecimento da região a 
exclusão destes dois traçados no novo quadro comunitário 2020 pois alé
causa o desenvolvimento económico do interior, põe em causa dois dos objetivos deste 
plano, que são a promoção da coesão social e territorial, assegurando a mobilidade de 
pessoas e bens em todo o país e, contribuir para o crescimento económico 
combater a desertificação do interior.  

Assim, considerando os fundamentos de todos os estudos até hoje realizados 
para a localização destas vias, queremos deixar presentes algumas das principais razões 
e preocupações que sustentam esta nossa vontade, que são as seguintes:

O forte aumento do tráfego na Estrada Nacional n.º 231 de ligação a Viseu, 
uma estrada sinuosa, em virtude das encostas do Rio Dão, que é fértil em pontos negros 
e tem sido notícia pelos piores motivos � acidentes graves; 

O reordenamento dos serviços de saúde na região pode beneficiar em muito 
com este eixo rodoviário, pois sendo o Hospital Central Tondela Viseu, far
o escoamento e transporte dos doentes da região, incluindo Seia. 

Ainda ao nível da saúde, como somos um Concelho com uma Unidade 
Termal, as Termas da Felgueira, melhor serviço poderá ser prestado aos utentes;

O desenvolvimento turístico na região da Serra da Estrela poderá ser 
potenciado com as melhorias dos acessos, uma vez que para todos os tu
visitam vindos do Sul ou Norte Litoral, este é um trajeto que melhor serviço pode 

O desenvolvimento industrial poderá ser estimulado com o IC37 que será 
complementar não só ao IC12 (com ligação à A25 e futura A23), complementada a
pela única ferrovia existente na região, originado, desta confluência de vias, uma 
vantagem competitiva na instalação de novas indústrias, bem como para 
internacionalização dos nossos produtos;  

O Concelho de Nelas tem funcionado como estação ferrov
concelhos envolvidos. O mesmo é dizer que presta um serviço a cerca de 140 mil 
habitantes. Com a criação deste Itinerário, estaríamos a optimizar a ligação entre as 
sedes dos municípios envolvidos e a aumentar a segurança e a qualidade no
das pessoas e bens da região. 

Face ao exposto e considerando o adiamento destes traçados, voltando a ser 
marginalizados, apesar de várias vezes prometido e anunciado pelos diferentes 

se que seja dado conhecimento destas razões ao Senhor Presidente da 
Assembleia da República, aos grupos parlamentares com assento na Assembleia da 
República, ao Senhor Primeiro-Ministro e ao Senhor Ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações e que tudo faremos para que estes investimento

Exigimos, ainda: 
Que seja efectuada uma intervenção de caráter prioritário no troço da E.N. n.º 

231 que liga Nelas a Viseu, assim como a estrada 234 que liga Canas de Senhorim a 
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Esta reivindicação não é novidade nesta Assembleia, nem é novidade a 
subalternidade com que os diferentes Governos têm tratado o nosso Concelho. O atraso 

e portagens no troço Canas de Senhorim � 
Mangualde demonstram claramente o modo como os Governos nos desconsideram. 

Consideramos assim uma falta de vontade e de conhecimento da região a 
exclusão destes dois traçados no novo quadro comunitário 2020 pois além de por em 
causa o desenvolvimento económico do interior, põe em causa dois dos objetivos deste 
plano, que são a promoção da coesão social e territorial, assegurando a mobilidade de 
pessoas e bens em todo o país e, contribuir para o crescimento económico e para 

Assim, considerando os fundamentos de todos os estudos até hoje realizados 
para a localização destas vias, queremos deixar presentes algumas das principais razões 

vontade, que são as seguintes: 
O forte aumento do tráfego na Estrada Nacional n.º 231 de ligação a Viseu, 

uma estrada sinuosa, em virtude das encostas do Rio Dão, que é fértil em pontos negros 

O reordenamento dos serviços de saúde na região pode beneficiar em muito 
com este eixo rodoviário, pois sendo o Hospital Central Tondela Viseu, far-se-á melhor 

o somos um Concelho com uma Unidade 
Termal, as Termas da Felgueira, melhor serviço poderá ser prestado aos utentes; 

O desenvolvimento turístico na região da Serra da Estrela poderá ser 
potenciado com as melhorias dos acessos, uma vez que para todos os turistas que nos 
visitam vindos do Sul ou Norte Litoral, este é um trajeto que melhor serviço pode 

O desenvolvimento industrial poderá ser estimulado com o IC37 que será 
complementar não só ao IC12 (com ligação à A25 e futura A23), complementada ainda 
pela única ferrovia existente na região, originado, desta confluência de vias, uma 
vantagem competitiva na instalação de novas indústrias, bem como para 

O Concelho de Nelas tem funcionado como estação ferroviária destes três 
concelhos envolvidos. O mesmo é dizer que presta um serviço a cerca de 140 mil 
habitantes. Com a criação deste Itinerário, estaríamos a optimizar a ligação entre as 
sedes dos municípios envolvidos e a aumentar a segurança e a qualidade no transporte 

Face ao exposto e considerando o adiamento destes traçados, voltando a ser 
marginalizados, apesar de várias vezes prometido e anunciado pelos diferentes 

ao Senhor Presidente da 
Assembleia da República, aos grupos parlamentares com assento na Assembleia da 

Ministro e ao Senhor Ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações e que tudo faremos para que estes investimentos sejam 

Que seja efectuada uma intervenção de caráter prioritário no troço da E.N. n.º 
231 que liga Nelas a Viseu, assim como a estrada 234 que liga Canas de Senhorim a 



 

De lembrar também que o esforço feito pelo E
pavimentação da nossa Variante, que se deteriorou pela passagem de camiões, porque 
não foi construída para camiões

Portanto, está com 
está aberta a outros grupos parlamentares que a pretendam subscrever.

Penso que tem toda a lógica, o tempo o dirá se vale a pena, ou não, mas, no 
nosso entender, é o momento oportuno para se apresentar uma moção deste teor.

Muito obrigado a todos.
O Senhor Presidente d
- Muito obrigado Senhor Deputado. Se faz favor, a moção. Muito obrigado. 

Senhor Deputado Francisco Loureiro, faz favor.
O Senhor Membro da Assembleia Francisco Loureiro:
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Senhor Presidente da Câmara
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados Municipais,
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
Senhor Deputado Hernâni Marques, aquela treta da pele do lobo e do veste a 

pele queria dar-lhe uma garantia, o que me
portanto, o exemplo, o exemplo foi um exemplo desconexo

Fez aqui uma enumeração das fantásticas obras da Dr.ª Isaura Pedro e fê
convicto, creio eu.  

Será que há melhor momento para exaltar a obra de alguém do que fazê
numas comemorações do 25 de abril nesta casa? 

Será que a vossa convicção é de tal forma grande na defesa da Dr.ª Isaura 
Pedro quando um grande partido democrático, como o PSD, prescin
25 de abril?  

Senhor Deputado, tenho dificuldades em compreendê
essa cara de surpresa porque uma Coligação é composta por vários partidos e, portanto, 
o PSD prescindiu de usar a palavra.
democrático.    

Meu amigo, é tão democrático os louvores, como as críticas, quando elas têm 
razão e o meu amigo acho que foi democrático a minha análise à ação dos dois últimos 
mandatos. 

Não falou na ação da Dr.ª Isaura Pedro, pois não, mas f
Presidentes do Partido Socialista e dos Presidentes do Partido Social Democrata, de uma 
forma totalmente desafetada, porquê?

Falei em Presidentes de Câmara do PS e do PSD, referindo os Presidentes de 
Câmara que promoveram um grande 
caso, repito, dos dois últimos mandatos.

Depois, enumerou obras e obras e obras, falou em rotundas, falou também em 
separadores, é pá, mas esqueceu

Esta Câmara está intervencionada. Se esta Câmara está intervencionada dou
lhe a minha palavra de honra que não foi, nem o Partido Socialista, nem o Senhor 
Presidente da Câmara atual que intervencionou a Câmara da Dr.ª Isaura Pedro e a 
Câmara foi intervencionada porq

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

De lembrar também que o esforço feito pelo Executivo anterior na 
pavimentação da nossa Variante, que se deteriorou pela passagem de camiões, porque 
não foi construída para camiões, também é salutar que falemos nisso

Portanto, está com o nome do Grupo Parlamentar do PPD/PSD
outros grupos parlamentares que a pretendam subscrever.

Penso que tem toda a lógica, o tempo o dirá se vale a pena, ou não, mas, no 
nosso entender, é o momento oportuno para se apresentar uma moção deste teor.

Muito obrigado a todos. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Se faz favor, a moção. Muito obrigado. 
Senhor Deputado Francisco Loureiro, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Francisco Loureiro: 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Senhor Deputado Hernâni Marques, aquela treta da pele do lobo e do veste a 

lhe uma garantia, o que me preocupa é nunca vestir a pele de cordeiro, 
o exemplo, o exemplo foi um exemplo desconexo, sem lógica, etc.

Fez aqui uma enumeração das fantásticas obras da Dr.ª Isaura Pedro e fê

Será que há melhor momento para exaltar a obra de alguém do que fazê
numas comemorações do 25 de abril nesta casa?  

Será que a vossa convicção é de tal forma grande na defesa da Dr.ª Isaura 
Pedro quando um grande partido democrático, como o PSD, prescin

Senhor Deputado, tenho dificuldades em compreendê-lo. O Senhor não faça 
essa cara de surpresa porque uma Coligação é composta por vários partidos e, portanto, 
o PSD prescindiu de usar a palavra. Depois, o Senhor fala em e

Meu amigo, é tão democrático os louvores, como as críticas, quando elas têm 
razão e o meu amigo acho que foi democrático a minha análise à ação dos dois últimos 

Não falou na ação da Dr.ª Isaura Pedro, pois não, mas falei na ação dos outros 
do Partido Socialista e dos Presidentes do Partido Social Democrata, de uma 

forma totalmente desafetada, porquê? 
Falei em Presidentes de Câmara do PS e do PSD, referindo os Presidentes de 

Câmara que promoveram um grande desenvolvimento neste Concelho, o que não foi o 
caso, repito, dos dois últimos mandatos. 

Depois, enumerou obras e obras e obras, falou em rotundas, falou também em 
separadores, é pá, mas esqueceu-se de uma coisa, contra factos não há argumentos.

a está intervencionada. Se esta Câmara está intervencionada dou
lhe a minha palavra de honra que não foi, nem o Partido Socialista, nem o Senhor 
Presidente da Câmara atual que intervencionou a Câmara da Dr.ª Isaura Pedro e a 
Câmara foi intervencionada porquê? Porque estava numa situação de pré
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xecutivo anterior na 
pavimentação da nossa Variante, que se deteriorou pela passagem de camiões, porque 

, também é salutar que falemos nisso. 
o nome do Grupo Parlamentar do PPD/PSD-CDS/PP, mas 

outros grupos parlamentares que a pretendam subscrever. 
Penso que tem toda a lógica, o tempo o dirá se vale a pena, ou não, mas, no 

nosso entender, é o momento oportuno para se apresentar uma moção deste teor. 

Muito obrigado Senhor Deputado. Se faz favor, a moção. Muito obrigado. 

Senhor Deputado Hernâni Marques, aquela treta da pele do lobo e do veste a 
preocupa é nunca vestir a pele de cordeiro, 

, sem lógica, etc. 
Fez aqui uma enumeração das fantásticas obras da Dr.ª Isaura Pedro e fê-lo 

Será que há melhor momento para exaltar a obra de alguém do que fazê-lo 

Será que a vossa convicção é de tal forma grande na defesa da Dr.ª Isaura 
Pedro quando um grande partido democrático, como o PSD, prescinde usar a palavra no 

lo. O Senhor não faça 
essa cara de surpresa porque uma Coligação é composta por vários partidos e, portanto, 

Depois, o Senhor fala em espírito pouco 

Meu amigo, é tão democrático os louvores, como as críticas, quando elas têm 
razão e o meu amigo acho que foi democrático a minha análise à ação dos dois últimos 

alei na ação dos outros 
do Partido Socialista e dos Presidentes do Partido Social Democrata, de uma 

Falei em Presidentes de Câmara do PS e do PSD, referindo os Presidentes de 
desenvolvimento neste Concelho, o que não foi o 

Depois, enumerou obras e obras e obras, falou em rotundas, falou também em 
se de uma coisa, contra factos não há argumentos. 

a está intervencionada. Se esta Câmara está intervencionada dou-
lhe a minha palavra de honra que não foi, nem o Partido Socialista, nem o Senhor 
Presidente da Câmara atual que intervencionou a Câmara da Dr.ª Isaura Pedro e a 

Porque estava numa situação de pré-falência. 



 

Caro Colega Hernâni Marques, se o meu amigo 
orgulho do trabalho de um Executivo que levou esta Câ
problema é seu. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Não sei se, mais alguém quer usar da 

palavra neste ponto?
Marques e Sr. Deputado

Então, faz favor, Deputado Hernâni.  
O Senhor Membro da Assembleia Hernâ
- Caríssimo, Caríssimo Deputado, Caríssimo Francisco Loureiro. 
Em relação, dois, ou três tópicos que eu tenho que lhe responder.
Em relação à intervenção do PSD na Assembleia do 25 de abril, sabe, não sei 

se sabe que, desde que foi a Coligação
Parlamentar, foi linear
venha agora com essa treta, não, mas oiça, eu estou
os factos não há argumentos.

Se desde 2005 até agora sempre houve uma intervenção conjunta, ponto 
assente número um, está esclarecido. 

Ponto númer
defesa da atual, ou da Dr.ª Isaura Pedro quanto ao seu mandato, dizer
considerações. 

Por exemplo, o que é que o seu partido enquanto a Dr.ª Isaura Pedro foi 
Presidente da Câmara quantos contratos
para o desenvolvimento do Concelho de Nelas? Zero. 

Mais, sabe quantas
a Lisboa para ser recebida pelo Governo do Partido Socialista e algumas vezes, horas, 
horas, mandavam estar no Ministério às nove da manhã e horas de espera e depois 
chegavam ao final do dia e n
a dizer. 

Mais, quanto ao ficar preso a uma defesa, preso entre aspas, de uma Câmara 
que levou este Concelho a uma pré
também na minha intervenção, todos nós nas nossas vidas fazemos coisas boas e coisas 
más, mas parece-me que tudo ao longo, fazend
abertamente, o povo, o povo deu essa palavra e castigou, é claro que estou
isto, o povo castigou, se calhar em certa parte a conjetura, ou as opções da Dr.ª Isaura 
Pedro nas urnas? É claro,

Mas, acredite, que toda a conjetura nesse sentido e quando me dizia, que 
Câmara estava em pré
eram vinte e cinco milhões, que eram trinta milhões, 
para comprar um prego, se calhar, realmente, veja as suas contas, veja as contas da 
Câmara Municipal, as contas do M
razão e terá toda a certeza daquilo que disse aqui.

Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado
- Senhor Deputado Francisco
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Caro Colega Hernâni Marques, se o meu amigo quer estar com 
orgulho do trabalho de um Executivo que levou esta Câmara a uma 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
brigado Senhor Deputado. Não sei se, mais alguém quer usar da 

lavra neste ponto? Senhor Deputado José António, faz favor, 
Marques e Sr. Deputado, Sousa também?  

Então, faz favor, Deputado Hernâni.   
Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques: 

Caríssimo, Caríssimo Deputado, Caríssimo Francisco Loureiro. 
Em relação, dois, ou três tópicos que eu tenho que lhe responder.
Em relação à intervenção do PSD na Assembleia do 25 de abril, sabe, não sei 

se sabe que, desde que foi a Coligação só houve uma intervenção por parte do Grupo 
Parlamentar, foi linear, mas não venha agora com essa treta do PSD, ou do CDS, não 
venha agora com essa treta, não, mas oiça, eu estou-lhe a dizer isto, isto é claro
os factos não há argumentos. 

2005 até agora sempre houve uma intervenção conjunta, ponto 
assente número um, está esclarecido.  

Ponto número dois, quanto ao grande desenvolvimento, ou não, da defesa e da 
defesa da atual, ou da Dr.ª Isaura Pedro quanto ao seu mandato, dizer

or exemplo, o que é que o seu partido enquanto a Dr.ª Isaura Pedro foi 
Presidente da Câmara quantos contratos-programa o seu partido deu para este Concelho, 
para o desenvolvimento do Concelho de Nelas? Zero. Zero.  

quantas vezes a Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura Pedro foi 
a Lisboa para ser recebida pelo Governo do Partido Socialista e algumas vezes, horas, 
horas, mandavam estar no Ministério às nove da manhã e horas de espera e depois 
chegavam ao final do dia e não a recebiam. Isso é claro, isso é claro aquilo que lhe estou 

Mais, quanto ao ficar preso a uma defesa, preso entre aspas, de uma Câmara 
que levou este Concelho a uma pré-falência, ou nesse sentido, sabe que, como lhe disse 

intervenção, todos nós nas nossas vidas fazemos coisas boas e coisas 
me que tudo ao longo, fazendo, resumindo e mais, e é claro, falando 

abertamente, o povo, o povo deu essa palavra e castigou, é claro que estou
tigou, se calhar em certa parte a conjetura, ou as opções da Dr.ª Isaura 

claro, isso é claro, nós não vamos branquear essa questão.
acredite, que toda a conjetura nesse sentido e quando me dizia, que 

Câmara estava em pré-falência, que era, na altura, na vossa campanha eleitoral, que 
eram vinte e cinco milhões, que eram trinta milhões, que a Câmara nem tinham dinheiro 
para comprar um prego, se calhar, realmente, veja as suas contas, veja as contas da 
Câmara Municipal, as contas do Município na fase de transição e depois aí terá toda a 
razão e terá toda a certeza daquilo que disse aqui. 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. 
Senhor Deputado Francisco Loureiro. Agradecia que fosse breve
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quer estar com profundo 
mara a uma pré-falência o 

brigado Senhor Deputado. Não sei se, mais alguém quer usar da 
ónio, faz favor, Sr deputado Hernâni 

Caríssimo, Caríssimo Deputado, Caríssimo Francisco Loureiro.  
Em relação, dois, ou três tópicos que eu tenho que lhe responder. 
Em relação à intervenção do PSD na Assembleia do 25 de abril, sabe, não sei 

só houve uma intervenção por parte do Grupo 
PSD, ou do CDS, não 

izer isto, isto é claro, contra 

2005 até agora sempre houve uma intervenção conjunta, ponto 

desenvolvimento, ou não, da defesa e da 
defesa da atual, ou da Dr.ª Isaura Pedro quanto ao seu mandato, dizer-lhe dois, ou três 

or exemplo, o que é que o seu partido enquanto a Dr.ª Isaura Pedro foi 
programa o seu partido deu para este Concelho, 

vezes a Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura Pedro foi 
a Lisboa para ser recebida pelo Governo do Partido Socialista e algumas vezes, horas, e 
horas, mandavam estar no Ministério às nove da manhã e horas de espera e depois 

ão a recebiam. Isso é claro, isso é claro aquilo que lhe estou 

Mais, quanto ao ficar preso a uma defesa, preso entre aspas, de uma Câmara 
falência, ou nesse sentido, sabe que, como lhe disse 

intervenção, todos nós nas nossas vidas fazemos coisas boas e coisas 
e mais, e é claro, falando 

abertamente, o povo, o povo deu essa palavra e castigou, é claro que estou-lhe a dizer 
tigou, se calhar em certa parte a conjetura, ou as opções da Dr.ª Isaura 

isso é claro, nós não vamos branquear essa questão. 
acredite, que toda a conjetura nesse sentido e quando me dizia, que a 

que era, na altura, na vossa campanha eleitoral, que 
que a Câmara nem tinham dinheiro 

para comprar um prego, se calhar, realmente, veja as suas contas, veja as contas da 
na fase de transição e depois aí terá toda a 

. Agradecia que fosse breve.  



 

O Senhor Membro da Assembleia Francisco Loureiro:
- É uma coisa muito rápida e aproveito para pedir desculpa ao Presidente da 

Junta da Freguesia de Santar 
ele me disse, eu gostava era que aqui se trat

Mais uma vez 
pessoal contra a Dr.ª Isaura Pedro
Senhor Deputado Municipal Hernâni Marques vem agora aqui enterrar
bocadinho, porque se o Senhor vem aqui dizer que, malandros do Partido Socialista que 
não ajudaram a Dr.ª Isaura Pedro
desculpas para o fracasso da Dr.ª Isaura Pedro.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa. 
O Senhor Membro da Assembleia António Sousa:
- Boa noite Senhor Presidente,
Senhores Deputados.
Eu vinha aqui para vir falar da moção e aproveito já e digo que concordo com 

aquilo que foi dito, como é
isso a nossa proposta é que ela seja uma moção apresentada por toda a Assembleia 
Municipal, como é lógico, nem outra coisa seria de esperar

Aproveito, também, para dar cont
Assembleia no problema do Regimento 
passou aqui, inclusivamente com um voto contra, com um voto contra
estavam bem feitas, que não tinham nada que não ti
faltava nada daquilo que cá tinha sido dito, nem tinha nada a mais do que aquilo que 
não tinha sido cá dito, por isso, penso que deviam, pelo menos, ter merecido o voto 
favorável, embora com uma declaração de voto a diz

Mas eu até tolerei isso, eu, depois, passado uns dias percebi, mais ou menos, 
porque é que isso teria acontecido. 
candidato e quando há um candidato, o CDS já tem candidato, já vamos 
campanha, começou logo aqui essa
discutir coisas que não tinham interesse nenhum, pois, que não tinham interesse 
nenhum. 

E é esse espetáculo, e é esse espetáculo que nós vamos agora, pelos vistos, 
nos ser propiciado durante estes anos, temos campanha eleitoral e também não é por 
acaso que vem aqui falar da Banda e da Irmandade que não foi ao 25 de abril e o 
Passeio da Liberdade que foi por A e não foi por B, já é tudo campanha eleitoral, já 
estamos na época da, como as obras estruturantes do Senhor Hernâni.

Chamar obras estruturantes, eu não estou a dizer que as obras não s
importantes, agora uma coisa é obras importantes, outra coisa são obras estruturantes, 
obras estruturantes rotundas, casas
do Monte, que é uma estrada que tem o quê? Quinhentos metros, um quilómetro, 
outra aqui em Nelas que tem mais quinhentos metros, quer dizer, eu não estou a dizer 
que elas não sejam importantes, ou q
mas, e elas estão à vista, como outras foram feitas, mais passeios, quilómetros. Agora, 
chamar a isso obras estruturantes é que é um bocadinho de mais, na minha opinião.
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O Senhor Membro da Assembleia Francisco Loureiro: 
É uma coisa muito rápida e aproveito para pedir desculpa ao Presidente da 

Junta da Freguesia de Santar � Moreira porque logo na segunda Assembleia Municipal, 
ele me disse, eu gostava era que aqui se tratasse de assuntos importantes

Mais uma vez peço desculpa, é bom que fique claro que eu não tenho nada 
pessoal contra a Dr.ª Isaura Pedro, não tenho nada contra a Senhora, agora o Dr., o 
Senhor Deputado Municipal Hernâni Marques vem agora aqui enterrar
bocadinho, porque se o Senhor vem aqui dizer que, malandros do Partido Socialista que 
não ajudaram a Dr.ª Isaura Pedro, é porque parece que o Senhor está a arranjar 
desculpas para o fracasso da Dr.ª Isaura Pedro. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa. 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 
Boa noite Senhor Presidente, 

Senhores Deputados. 
Eu vinha aqui para vir falar da moção e aproveito já e digo que concordo com 

aquilo que foi dito, como é lógico e que nós subscrevemos inteiramente a moção, por 
isso a nossa proposta é que ela seja uma moção apresentada por toda a Assembleia 
Municipal, como é lógico, nem outra coisa seria de esperar porque é exatamente assim.

Aproveito, também, para dar conta do recuo que houve relativamente à última 
Assembleia no problema do Regimento e das atas porque, realmente, aquilo que se 
passou aqui, inclusivamente com um voto contra, com um voto contra
estavam bem feitas, que não tinham nada que não tivesse cá sido dito e também não lhes 
faltava nada daquilo que cá tinha sido dito, nem tinha nada a mais do que aquilo que 
não tinha sido cá dito, por isso, penso que deviam, pelo menos, ter merecido o voto 
favorável, embora com uma declaração de voto a dizer que daí para a frente que.

Mas eu até tolerei isso, eu, depois, passado uns dias percebi, mais ou menos, 
porque é que isso teria acontecido. Porque, realmente, percebi que já havia um 
candidato e quando há um candidato, o CDS já tem candidato, já vamos 
campanha, começou logo aqui essas malabarices, fazer perder tempo, andarmos aqui a 
discutir coisas que não tinham interesse nenhum, pois, que não tinham interesse 

E é esse espetáculo, e é esse espetáculo que nós vamos agora, pelos vistos, 
nos ser propiciado durante estes anos, temos campanha eleitoral e também não é por 
acaso que vem aqui falar da Banda e da Irmandade que não foi ao 25 de abril e o 
Passeio da Liberdade que foi por A e não foi por B, já é tudo campanha eleitoral, já 

mos na época da, como as obras estruturantes do Senhor Hernâni.
Chamar obras estruturantes, eu não estou a dizer que as obras não s

importantes, agora uma coisa é obras importantes, outra coisa são obras estruturantes, 
rotundas, casas mortuárias, mais uma estrada entre Póvoa e São João 

, que é uma estrada que tem o quê? Quinhentos metros, um quilómetro, 
outra aqui em Nelas que tem mais quinhentos metros, quer dizer, eu não estou a dizer 
que elas não sejam importantes, ou que não são importantes, porque elas foram feitas, 
mas, e elas estão à vista, como outras foram feitas, mais passeios, quilómetros. Agora, 
chamar a isso obras estruturantes é que é um bocadinho de mais, na minha opinião.
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É uma coisa muito rápida e aproveito para pedir desculpa ao Presidente da 
Moreira porque logo na segunda Assembleia Municipal, 

asse de assuntos importantes 
peço desculpa, é bom que fique claro que eu não tenho nada 

, não tenho nada contra a Senhora, agora o Dr., o 
Senhor Deputado Municipal Hernâni Marques vem agora aqui enterrar-se mais um 
bocadinho, porque se o Senhor vem aqui dizer que, malandros do Partido Socialista que 

, é porque parece que o Senhor está a arranjar 

Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa.  

Eu vinha aqui para vir falar da moção e aproveito já e digo que concordo com 
lógico e que nós subscrevemos inteiramente a moção, por 

isso a nossa proposta é que ela seja uma moção apresentada por toda a Assembleia 
porque é exatamente assim. 

a do recuo que houve relativamente à última 
e das atas porque, realmente, aquilo que se 

passou aqui, inclusivamente com um voto contra, com um voto contra, umas atas que 
vesse cá sido dito e também não lhes 

faltava nada daquilo que cá tinha sido dito, nem tinha nada a mais do que aquilo que 
não tinha sido cá dito, por isso, penso que deviam, pelo menos, ter merecido o voto 

er que daí para a frente que. 
Mas eu até tolerei isso, eu, depois, passado uns dias percebi, mais ou menos, 

Porque, realmente, percebi que já havia um 
candidato e quando há um candidato, o CDS já tem candidato, já vamos ter aqui 

malabarices, fazer perder tempo, andarmos aqui a 
discutir coisas que não tinham interesse nenhum, pois, que não tinham interesse 

E é esse espetáculo, e é esse espetáculo que nós vamos agora, pelos vistos, vai-
nos ser propiciado durante estes anos, temos campanha eleitoral e também não é por 
acaso que vem aqui falar da Banda e da Irmandade que não foi ao 25 de abril e o 
Passeio da Liberdade que foi por A e não foi por B, já é tudo campanha eleitoral, já 

mos na época da, como as obras estruturantes do Senhor Hernâni. 
Chamar obras estruturantes, eu não estou a dizer que as obras não são 

importantes, agora uma coisa é obras importantes, outra coisa são obras estruturantes, 
mortuárias, mais uma estrada entre Póvoa e São João 

, que é uma estrada que tem o quê? Quinhentos metros, um quilómetro, mais 
outra aqui em Nelas que tem mais quinhentos metros, quer dizer, eu não estou a dizer 

ue não são importantes, porque elas foram feitas, 
mas, e elas estão à vista, como outras foram feitas, mais passeios, quilómetros. Agora, 
chamar a isso obras estruturantes é que é um bocadinho de mais, na minha opinião. 



 

E depois, ainda por cima, vir agora 
Governo que não quis

E os processos foram bem instruídos? 
As candidaturas foram feitas? 
Foram feitas as candidaturas? Foram bem feitas? 
Porque é que não houve contratos
Aliás, houve contratos

exemplo, foi um contrato
QREN, é dinheiro de, que vem de outros, de outros locais.

As rotundas de Canas de Senhorim também foi 
Autónoma, ou agora como é que se chamam
mesmo a Avenida Luís Almeida também teve comparticipações e penso que a Casa dos 
Senas já estava comprada, penso eu, por isso, e o projeto
Avenida Eng.º Luis de Almeida já estavam parte comprados, ou, pelo menos, 
apalavrados. 

Por isso havia uma quantidade de obras que já estavam lançadas, os projetos já 
estavam feitos, e isso é que é 
corre mal a culpa é sempre dos outros. Havia, quando eu era rapaz novo, muito novo, 
havia uma série de desenhos animados na televisão
que até tinha meia casca de ovo na cabeça e que fazia
missões a cumprir nunca fazia as coisas como deve ser, fazia umas malabarices, fazia 
umas patetices e aquilo corria sempre mal para o lado dele e ele quando chegava ao fi
era sempre uma injustiça, era! E

Parece que por algumas bandas anda aí uma síndrome do Calimero e isso não é 
muito bom.  

Mas relativamente mesmo àquilo que disse sobre que 
Isaura, ou as Câmaras da Dr.ª Isaura fizeram muito trabalho, claro que fizeram, tiveram 
oitenta e cinco milhões de euros em 
importantes para o desenvolvimento do Concelho isso é que agora iremos ver quando 
fizermos agora a seguir, analisarmos as contas e porque gerir é exatamente isso como 
disse, foram opções, se calhar foram opções erradas, por isso é que perdeu.

E tanto faz perder por treze, como por um, como por mil e trezentos, porque 
aquilo que perderam já disse aqui uma vez e repito outra vez para quem tem má 
memória, a Coligação perdeu mil qu
tinha, o PS ganhou por treze, mas a Coligação perdeu, houve mil quinhentas e setenta 
pessoas que antes tinham votado na Coligação e 

Mas há pessoas que mesmo assim ainda continuam a nã
porque houve um Senhor Vereador, atualmente 
março de 2014, numa reunião de Câmara, e quando o Senhor Presidente da Câmara 
disse que foi eleito, que o povo 
falta saber, é que há pessoas 

É muito esquisito
alguma coisa. Realmente é a dúvida, isto tem aqui, eu até estava para terminar mas 
agora tenho que continua
bocado, o CDS já tem candidato e pelos vistos um bom candidato
palavra do próprio, o próprio
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E depois, ainda por cima, vir agora aqui com essa conversa de que foi o 
Governo que não quis!  

os processos foram bem instruídos?  
As candidaturas foram feitas?  
Foram feitas as candidaturas? Foram bem feitas?  
Porque é que não houve contratos-programa?  
Aliás, houve contratos-programa porque o quartel dos Bombeiros de Nelas, por 

exemplo, foi um contrato-programa, ou pelo menos com verbas financiadas pelo 
, é dinheiro de, que vem de outros, de outros locais. 

As rotundas de Canas de Senhorim também foi com dinheiro vindo da Junta 
Autónoma, ou agora como é que se chamam? Tem um nome, outro nome. Como outras, 
mesmo a Avenida Luís Almeida também teve comparticipações e penso que a Casa dos 
Senas já estava comprada, penso eu, por isso, e o projeto, e os terr
Avenida Eng.º Luis de Almeida já estavam parte comprados, ou, pelo menos, 

Por isso havia uma quantidade de obras que já estavam lançadas, os projetos já 
estavam feitos, e isso é que é , claro que a culpa é sempre dos outros. Q
corre mal a culpa é sempre dos outros. Havia, quando eu era rapaz novo, muito novo, 
havia uma série de desenhos animados na televisão que metiam um patinho
que até tinha meia casca de ovo na cabeça e que fazia e acontecia
missões a cumprir nunca fazia as coisas como deve ser, fazia umas malabarices, fazia 
umas patetices e aquilo corria sempre mal para o lado dele e ele quando chegava ao fi
era sempre uma injustiça, era! Ele chamava-se Calimero.  

Parece que por algumas bandas anda aí uma síndrome do Calimero e isso não é 

Mas relativamente mesmo àquilo que disse sobre que 
Isaura, ou as Câmaras da Dr.ª Isaura fizeram muito trabalho, claro que fizeram, tiveram 

cinco milhões de euros em oito anos, agora se isso depois se refletiu em coisas 
importantes para o desenvolvimento do Concelho isso é que agora iremos ver quando 
fizermos agora a seguir, analisarmos as contas e porque gerir é exatamente isso como 

oram opções, se calhar foram opções erradas, por isso é que perdeu.
E tanto faz perder por treze, como por um, como por mil e trezentos, porque 

aquilo que perderam já disse aqui uma vez e repito outra vez para quem tem má 
memória, a Coligação perdeu mil quinhentos e setenta votos relativamente àquilo que 
tinha, o PS ganhou por treze, mas a Coligação perdeu, houve mil quinhentas e setenta 
pessoas que antes tinham votado na Coligação e que deixaram de votar.

Mas há pessoas que mesmo assim ainda continuam a nã
porque houve um Senhor Vereador, atualmente na Oposição, que ainda no dia 12 de 
março de 2014, numa reunião de Câmara, e quando o Senhor Presidente da Câmara 
disse que foi eleito, que o povo o elegeu, ele ainda disse, elegeram? Isso é o

, é que há pessoas que acham que ainda não perderam. 
É muito esquisito isto, é a tal democracia que põe em d

. Realmente é a dúvida, isto tem aqui, eu até estava para terminar mas 
agora tenho que continuar porque, realmente, há coisas que me deixam assim um 
bocado, o CDS já tem candidato e pelos vistos um bom candidato
palavra do próprio, o próprio, num desvio narcísico disse que era o Rei Sol, e que era 
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aqui com essa conversa de que foi o 

programa porque o quartel dos Bombeiros de Nelas, por 
verbas financiadas pelo 

com dinheiro vindo da Junta 
? Tem um nome, outro nome. Como outras, 

mesmo a Avenida Luís Almeida também teve comparticipações e penso que a Casa dos 
e os terrenos da Casa, da 

Avenida Eng.º Luis de Almeida já estavam parte comprados, ou, pelo menos, 

Por isso havia uma quantidade de obras que já estavam lançadas, os projetos já 
sempre dos outros. Quando a coisa 

corre mal a culpa é sempre dos outros. Havia, quando eu era rapaz novo, muito novo, 
que metiam um patinho, um patinho 

e acontecia, e que quando tinha 
missões a cumprir nunca fazia as coisas como deve ser, fazia umas malabarices, fazia 
umas patetices e aquilo corria sempre mal para o lado dele e ele quando chegava ao fim 

Parece que por algumas bandas anda aí uma síndrome do Calimero e isso não é 

Mas relativamente mesmo àquilo que disse sobre que o, a Câmara da Dr.ª 
Isaura, ou as Câmaras da Dr.ª Isaura fizeram muito trabalho, claro que fizeram, tiveram 

oito anos, agora se isso depois se refletiu em coisas 
importantes para o desenvolvimento do Concelho isso é que agora iremos ver quando 
fizermos agora a seguir, analisarmos as contas e porque gerir é exatamente isso como 

oram opções, se calhar foram opções erradas, por isso é que perdeu. 
E tanto faz perder por treze, como por um, como por mil e trezentos, porque 

aquilo que perderam já disse aqui uma vez e repito outra vez para quem tem má 
inhentos e setenta votos relativamente àquilo que 

tinha, o PS ganhou por treze, mas a Coligação perdeu, houve mil quinhentas e setenta 
que deixaram de votar. 

Mas há pessoas que mesmo assim ainda continuam a não aceitar a derrota 
Oposição, que ainda no dia 12 de 

março de 2014, numa reunião de Câmara, e quando o Senhor Presidente da Câmara 
o elegeu, ele ainda disse, elegeram? Isso é o que ainda 

, é a tal democracia que põe em dúvidas tudo e mais 
. Realmente é a dúvida, isto tem aqui, eu até estava para terminar mas 

há coisas que me deixam assim um 
bocado, o CDS já tem candidato e pelos vistos um bom candidato, pelo menos na 

num desvio narcísico disse que era o Rei Sol, e que era 



 

uma árvore com frutos suculentos, uma
qualquer coisa aqui que me faz sempre alguma coisa, as coisas, as pessoas quando se 
auto-elogiam, primeiro, o sol é sempre um problema complicado porque quando nos 
juntamos muito ao sol podemo
sempre lembrar uma história que tem o tempo da humanidade. Quando uma árvore do 
conhecimento, quando Eva levou ao Adão à
lá a serpente, que depois, por causa de comer, do Adão t
da árvore que era muito bonita

E, realmente, a essa árvore do conhecimento política do passado deixou
aqui também um bom pecado original, são catorze milhões de euros
longo prazos. 

Fico por aqui.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. 

José António, quer usar ainda?
O Senhor Deputado
- Muito boa noite a todos.
Ó Senhor Deputado Sousa, muito respeitosamente eu e como disse ali o Senhor 

Deputado da sua bancada, nós temos que tratar de assuntos importantes e não 
divergentes. 

Eu, se na última Assembleia tomei aquela posição, à qual o Senhor anuiu que, 
realmente, havia uma quantidade de problemas nas atas, na construção das mesmas
não pus em causa se fal
elas estavam transcritas, foi isso que aconteceu.

Por outro lado, fico muito surpreendido com a
vindo à Assembleia Extraordinária 
que em nada tem a ver com aquilo 

Eu, quando venho aqui em cima procuro vir, pelo menos, vir aqui usar da 
palavra construtivamente, campanha política, eu nunca faço campanha política nesta 
sala, nunca ninguém aqui me pode acusar de ter feito esse tipo de trabalho político, ao 
contrário de outros grupos parlamentares que usam e abusam nesse ponto.

Portanto, é importante q
lado nenhum, vimos aqui numa unidade plural expor as nossas ideias
Concelho, tirar dúvidas, corrigir o que é possível ser corrigido, melhorar o que é 
possível ser melhorado e garanto
Agora, com deselegâncias, com atropelos, com lutas mesquinhas, francamente.

Peço desculpa à plateia mas é assim que me sinto neste momento e foi isso que 
me levou a subir a este

Muito obrigado Senhor 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Senhor Deputado Manuel Fonseca, faz favor.
O Senhor Membro da Assembleia Manuel Fonseca:
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores Deputados,
Meus Senhoras 
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uma árvore com frutos suculentos, uma árvore frondosa e isto faz-
qualquer coisa aqui que me faz sempre alguma coisa, as coisas, as pessoas quando se 

elogiam, primeiro, o sol é sempre um problema complicado porque quando nos 
juntamos muito ao sol podemo-nos queimar e a árvore de frutos e 

uma história que tem o tempo da humanidade. Quando uma árvore do 
ento, quando Eva levou ao Adão à árvore do conhecimento e na árvore estava 

lá a serpente, que depois, por causa de comer, do Adão ter comido o tal fruto suculento 
da árvore que era muito bonita, foi aquilo que aconteceu, o pecado original.

E, realmente, a essa árvore do conhecimento política do passado deixou
aqui também um bom pecado original, são catorze milhões de euros

Fico por aqui. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Há pouco pediu a palavra, 
José António, quer usar ainda? 

Deputado da Assembleia Sr.José António: 
Muito boa noite a todos. 

Ó Senhor Deputado Sousa, muito respeitosamente eu e como disse ali o Senhor 
Deputado da sua bancada, nós temos que tratar de assuntos importantes e não 

Eu, se na última Assembleia tomei aquela posição, à qual o Senhor anuiu que, 
havia uma quantidade de problemas nas atas, na construção das mesmas

não pus em causa se faltava ou que estava, eu rejeitei foi, liminarmente a maneira como 
elas estavam transcritas, foi isso que aconteceu. 

Por outro lado, fico muito surpreendido com as suas palavras porque se tivesse 
vindo à Assembleia Extraordinária teria uma opinião totalmente infundada e

ver com aquilo que acabou de dizer. 
Eu, quando venho aqui em cima procuro vir, pelo menos, vir aqui usar da 

strutivamente, campanha política, eu nunca faço campanha política nesta 
sala, nunca ninguém aqui me pode acusar de ter feito esse tipo de trabalho político, ao 
contrário de outros grupos parlamentares que usam e abusam nesse ponto.

Portanto, é importante que sigamos esse princípio, a deselegância não leva a 
lado nenhum, vimos aqui numa unidade plural expor as nossas ideias
Concelho, tirar dúvidas, corrigir o que é possível ser corrigido, melhorar o que é 
possível ser melhorado e garanto-vos uma coisa, só assim conseguimos ir em frente. 
Agora, com deselegâncias, com atropelos, com lutas mesquinhas, francamente.

Peço desculpa à plateia mas é assim que me sinto neste momento e foi isso que 
a subir a este. 

Muito obrigado Senhor Presidente. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Senhor Deputado Manuel Fonseca, faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Manuel Fonseca: 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Deputados, 
Meus Senhoras e Minhas Senhoras. 
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-me sempre pensar, há 
qualquer coisa aqui que me faz sempre alguma coisa, as coisas, as pessoas quando se 

elogiam, primeiro, o sol é sempre um problema complicado porque quando nos 
árvore de frutos e frondosa faz-me 

uma história que tem o tempo da humanidade. Quando uma árvore do 
árvore do conhecimento e na árvore estava 

er comido o tal fruto suculento 
aconteceu, o pecado original. 

E, realmente, a essa árvore do conhecimento política do passado deixou-nos 
aqui também um bom pecado original, são catorze milhões de euros de dívida a médio e 

pediu a palavra, o Sr. Deputa 

Ó Senhor Deputado Sousa, muito respeitosamente eu e como disse ali o Senhor 
Deputado da sua bancada, nós temos que tratar de assuntos importantes e não 

Eu, se na última Assembleia tomei aquela posição, à qual o Senhor anuiu que, 
havia uma quantidade de problemas nas atas, na construção das mesmas. Eu 

liminarmente a maneira como 

s suas palavras porque se tivesse 
teria uma opinião totalmente infundada em nada, em 

Eu, quando venho aqui em cima procuro vir, pelo menos, vir aqui usar da 
strutivamente, campanha política, eu nunca faço campanha política nesta 

sala, nunca ninguém aqui me pode acusar de ter feito esse tipo de trabalho político, ao 
contrário de outros grupos parlamentares que usam e abusam nesse ponto. 

ue sigamos esse princípio, a deselegância não leva a 
lado nenhum, vimos aqui numa unidade plural expor as nossas ideias para bem do nosso 
Concelho, tirar dúvidas, corrigir o que é possível ser corrigido, melhorar o que é 

s uma coisa, só assim conseguimos ir em frente. 
Agora, com deselegâncias, com atropelos, com lutas mesquinhas, francamente. 

Peço desculpa à plateia mas é assim que me sinto neste momento e foi isso que 



 

A CDU e PCP apoia plenamente a moção apresentada nesta Assembleia.
Tenho dito. 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Deputado Rui Costa, faz favor.

lhe que fosse breve.  
O Senhor Membro da Assembl
- Concerteza, Senhor Presidente. 
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia,
Senhores Secretários,
Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados Municipais,
Estimado Público.
Estamos aqui para apresentar os 

de abril, que muito me surpreenderam, digo
da Assembleia, o Grupo Parlamentar da CDU, o próprio Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista que, quer queiramos, quer não, 
liberdade, questionável, ou não, e a do Senhor Presidente da Câmara.

A maior parte delas brindou
vínhamos a acompanhar há uns anos a esta parte, estão de parabéns. 

Acho que é de enaltecer, realmente, a forma como o fizeram porque não 
estiveram, realmente, a atacar, mas sim a vangloriar
nesta altura. 

Depois desta primeira intervenção, gostaria só de comentar que esta Câmara 
está intervencionada tal como o País está intervencionado. 

Não nos podemos esquecer que a troika entrou em Portugal pela mão do 
Partido Socialista, Senhor Deputado e o Senhor candidatou

Só para o relembrar que muitas
dizer qualquer coisa. Realmente, o País 
Senhor representa nesta casa. Também o poderia ter referenciado no seu discurso de 25 
de abril. 

Depois, queria aqui dizer que o Grupo Parlamentar da C
para fazer campanha eleitoral. Não! E
isso é que aqui apresentou hoje 
bandeira desta casa e quer
fazer força com esta Câmara Municipal para que, realmente, as estradas, os IC,s, 
prometidos há tantos anos, sejam, realmente, concluídos, neste mandato, ou, pelos 
menos, feito o lançamento das obras. 

Por isso, pedia e agradecia, também ao 
realmente, apoiaram e mostraram aqui o vosso apoio, agradecer
é algo estruturante para o Concelho e para o Distrito de Viseu.

Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor 

inscrito, eu perguntava ao Senhor Vereador Alexandre
Senhor Deputado  
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A CDU e PCP apoia plenamente a moção apresentada nesta Assembleia.
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Deputado Rui Costa, faz favor.

 
O Senhor Membro da Assembleia Eng.º Rui Costa: 

Concerteza, Senhor Presidente.  
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Estimado Público. 
Estamos aqui para apresentar os parabéns às intervenções elaboradas no dia 25 

muito me surpreenderam, digo-vos já, começando pelo Senhor Presidente 
da Assembleia, o Grupo Parlamentar da CDU, o próprio Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista que, quer queiramos, quer não, apresentou a sua forma de expressar a 
liberdade, questionável, ou não, e a do Senhor Presidente da Câmara.

A maior parte delas brindou-nos com um discurso totalmente diferente do que 
vínhamos a acompanhar há uns anos a esta parte, estão de parabéns. 

e é de enaltecer, realmente, a forma como o fizeram porque não 
estiveram, realmente, a atacar, mas sim a vangloriar-se da liberdade que o Concelho tem 

Depois desta primeira intervenção, gostaria só de comentar que esta Câmara 
nada tal como o País está intervencionado.  

Não nos podemos esquecer que a troika entrou em Portugal pela mão do 
, Senhor Deputado e o Senhor candidatou-se pelo Partido Socialista.
o relembrar que muitas vezes temos que pensar par

. Realmente, o País está no estado que está graças ao Partido que o 
Senhor representa nesta casa. Também o poderia ter referenciado no seu discurso de 25 

Depois, queria aqui dizer que o Grupo Parlamentar da C
a fazer campanha eleitoral. Não! Está aqui para defender, defender o Concelho e por 

isso é que aqui apresentou hoje uma moção que já há muitos anos tem vindo 
casa e quer, estando na Oposição de Câmara, mas est

fazer força com esta Câmara Municipal para que, realmente, as estradas, os IC,s, 
prometidos há tantos anos, sejam, realmente, concluídos, neste mandato, ou, pelos 
menos, feito o lançamento das obras.  

Por isso, pedia e agradecia, também ao Partido Socialista e à CDU que, 
realmente, apoiaram e mostraram aqui o vosso apoio, agradecer-vos porque, realmente, 
é algo estruturante para o Concelho e para o Distrito de Viseu. 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Ora, uma vez que não há mais ninguém 
inscrito, eu perguntava ao Senhor Vereador Alexandre se quer responder ao Senhor,
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A CDU e PCP apoia plenamente a moção apresentada nesta Assembleia. 

Muito obrigado Senhor Deputado. Deputado Rui Costa, faz favor. Agradecia-

parabéns às intervenções elaboradas no dia 25 
vos já, começando pelo Senhor Presidente 

da Assembleia, o Grupo Parlamentar da CDU, o próprio Grupo Parlamentar do Partido 
resentou a sua forma de expressar a 

liberdade, questionável, ou não, e a do Senhor Presidente da Câmara. 
nos com um discurso totalmente diferente do que 

vínhamos a acompanhar há uns anos a esta parte, estão de parabéns.  
e é de enaltecer, realmente, a forma como o fizeram porque não 

se da liberdade que o Concelho tem 

Depois desta primeira intervenção, gostaria só de comentar que esta Câmara 

Não nos podemos esquecer que a troika entrou em Portugal pela mão do 
se pelo Partido Socialista. 

vezes temos que pensar para dentro antes de 
graças ao Partido que o 

Senhor representa nesta casa. Também o poderia ter referenciado no seu discurso de 25 

Depois, queria aqui dizer que o Grupo Parlamentar da Coligação não está aqui 
stá aqui para defender, defender o Concelho e por 

uma moção que já há muitos anos tem vindo a ser 
, estando na Oposição de Câmara, mas estando no Governo 

fazer força com esta Câmara Municipal para que, realmente, as estradas, os IC,s, 
prometidos há tantos anos, sejam, realmente, concluídos, neste mandato, ou, pelos 

Partido Socialista e à CDU que, 
vos porque, realmente, 

Deputado. Ora, uma vez que não há mais ninguém 
se quer responder ao Senhor, 



 

O Senhor Presidente da União das Freguesias de Santar e Moreira, Jorge 
Abreu: 

- Senhor Presidente da Assemblei
Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores,
Caríssimos Senhoras e Senhores Deputados,
Caríssimo Público.
Não vos vou maçar muito hoje com a minha intervenção, simplesmente como o 

amor à terra que presido, á freguesia de Santar e Moreira,
para o próximo fim-de
a recriação de Santar no ano 1110, numa terra rica em património e estamos apostados 
sim num trabalho claro e trazer 
trazer algo de potencial que é trabalhar com as coletividades,
apresentar trabalho, aproveitar as sinergias que existem e cimentar uma cultura e uma 
perspetiva de desenvolvimento para o nosso Concelho e para 
também peço que, para além da presença, que façam a divulgação e que compareçam 
em Santar durante este fim
aquilo que é a história de Santar e com uma recriação belíssima
de 1110. 

Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Eu estava a perguntar ao Senhor Vereador 

Alexandre se quer responder ao Senhor Deputado sobre a Banda de Carvalhal e a 
Caminhada. 

O Senhor Vice
- Então, muito boa noite a todos.
Respondendo ao Senhor Deputado José António relativamente a algumas 

questões que colocou e relativamente ao concerto dos 40 anos de abril que se realizou 
em Santar, uma iniciativa, uma co
da Câmara Municipal, a sua surpresa também foi a minha porque, inicialmente, quando 
convidámos todas as bandas filarmónicas, a de Carvalhal também, o seu Presidente 
também anuiu ao convite, também aceitou, posteriormente disse que não podia porque 
parece que mais de metade dos membros iriam para a Anadia com o Teatro Hábitos e, 
portanto, essa foi a justificação que nos chegou.

Esperemos que para o próximo ano a Sociedade Musical de
compareça. É esse o nosso de

Relativamente à iniciativa do Núcleo Dão Nelas, eu só posso dizer que o 
conhecimento que tenho é que eles andam a organizar uns passeios uma vez por m
todas as freguesias, desta vez calhou em Carvalhal Redondo. Não sei se a Senhora do 
Viso tem direitos de autor e se precisariam de convocar a Irmandade, não sei
uma coisa que o Dão Nelas poderá

Relativamente 
inicio à reparação e tiveram que se interromper devido à chuva, nós ainda não 
conseguimos controlar isso, nem temos pretensões a tal. 

Efetivamente, começou a chover e, portanto, tivemos que interromper e 
estamos à espera que os terrenos seq
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O Senhor Presidente da União das Freguesias de Santar e Moreira, Jorge 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caríssimos Senhoras e Senhores Deputados, 
Caríssimo Público. 
Não vos vou maçar muito hoje com a minha intervenção, simplesmente como o 

amor à terra que presido, á freguesia de Santar e Moreira, deixar uma recomendação 
de-semana que compareçam no evento que se irá realizar em Santar, 

a recriação de Santar no ano 1110, numa terra rica em património e estamos apostados 
trabalho claro e trazer a Assembleia algo de bom, dei

trazer algo de potencial que é trabalhar com as coletividades, apoiar as coletividades e 
apresentar trabalho, aproveitar as sinergias que existem e cimentar uma cultura e uma 
perspetiva de desenvolvimento para o nosso Concelho e para a nossa freguesia e daí 
também peço que, para além da presença, que façam a divulgação e que compareçam 
em Santar durante este fim-de-semana para que se possam divertir e também conhecer 
aquilo que é a história de Santar e com uma recriação belíssima, que 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Eu estava a perguntar ao Senhor Vereador 
Alexandre se quer responder ao Senhor Deputado sobre a Banda de Carvalhal e a 

Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges:
Então, muito boa noite a todos. 

Respondendo ao Senhor Deputado José António relativamente a algumas 
questões que colocou e relativamente ao concerto dos 40 anos de abril que se realizou 

ar, uma iniciativa, uma co-organização da Sociedade Musical 2 de F
da Câmara Municipal, a sua surpresa também foi a minha porque, inicialmente, quando 
convidámos todas as bandas filarmónicas, a de Carvalhal também, o seu Presidente 

o convite, também aceitou, posteriormente disse que não podia porque 
parece que mais de metade dos membros iriam para a Anadia com o Teatro Hábitos e, 
portanto, essa foi a justificação que nos chegou. 

Esperemos que para o próximo ano a Sociedade Musical de
compareça. É esse o nosso desejo e portanto, esperamos que em 2015 isso se concretize.

Relativamente à iniciativa do Núcleo Dão Nelas, eu só posso dizer que o 
conhecimento que tenho é que eles andam a organizar uns passeios uma vez por m
todas as freguesias, desta vez calhou em Carvalhal Redondo. Não sei se a Senhora do 
Viso tem direitos de autor e se precisariam de convocar a Irmandade, não sei

a que o Dão Nelas poderá responder. 
Relativamente aqui á questão dos caminhos, efetivamente, eles foram, deu

inicio à reparação e tiveram que se interromper devido à chuva, nós ainda não 
conseguimos controlar isso, nem temos pretensões a tal.  

Efetivamente, começou a chover e, portanto, tivemos que interromper e 
à espera que os terrenos sequem porque, efetivamente, alguns ficaram, ficaram 
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O Senhor Presidente da União das Freguesias de Santar e Moreira, Jorge 

Não vos vou maçar muito hoje com a minha intervenção, simplesmente como o 
deixar uma recomendação 

semana que compareçam no evento que se irá realizar em Santar, 
a recriação de Santar no ano 1110, numa terra rica em património e estamos apostados 

a Assembleia algo de bom, deixar de politiquices e 
apoiar as coletividades e 

apresentar trabalho, aproveitar as sinergias que existem e cimentar uma cultura e uma 
a nossa freguesia e daí 

também peço que, para além da presença, que façam a divulgação e que compareçam 
semana para que se possam divertir e também conhecer 

que esperamos, no ano 

Muito obrigado Senhor Deputado. Eu estava a perguntar ao Senhor Vereador 
Alexandre se quer responder ao Senhor Deputado sobre a Banda de Carvalhal e a 

Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges: 

Respondendo ao Senhor Deputado José António relativamente a algumas 
questões que colocou e relativamente ao concerto dos 40 anos de abril que se realizou 

Sociedade Musical 2 de Fevereiro e 
da Câmara Municipal, a sua surpresa também foi a minha porque, inicialmente, quando 
convidámos todas as bandas filarmónicas, a de Carvalhal também, o seu Presidente 

o convite, também aceitou, posteriormente disse que não podia porque 
parece que mais de metade dos membros iriam para a Anadia com o Teatro Hábitos e, 

Esperemos que para o próximo ano a Sociedade Musical de Carvalhal Redondo 
portanto, esperamos que em 2015 isso se concretize. 

Relativamente à iniciativa do Núcleo Dão Nelas, eu só posso dizer que o 
conhecimento que tenho é que eles andam a organizar uns passeios uma vez por mês em 
todas as freguesias, desta vez calhou em Carvalhal Redondo. Não sei se a Senhora do 
Viso tem direitos de autor e se precisariam de convocar a Irmandade, não sei, mas isso é 

caminhos, efetivamente, eles foram, deu-se 
inicio à reparação e tiveram que se interromper devido à chuva, nós ainda não 

Efetivamente, começou a chover e, portanto, tivemos que interromper e 
, alguns ficaram, ficaram 



 

em muito mau estado, embora haja muitos pedidos por parte de Munícipes que 
necessitam dos caminhos compostos para a sua atividade, nomeadamente, agrícola, mas 
tivemos que o interromper. Pensamos que na próxima semana, se o tempo continuar 
assim já se possa fazer alguma coisa.

E penso que era isto 
questão do Passeio da Liberdade de bicicletas que a Associação Os Carvalhense
costuma organizar pois efetivamente
abril ela não saiu, isso foi depois corrigido, penso que ainda atempadamente e 
efetivamente é uma iniciativa que se realiza já há bastante tempo.

O Senhor Presidente da
- Muito obrigado Senhor Vereador. 
Agora que mais ninguém vai usar da palavra 
Os Grupos Parlamentares PS e da CDU já se pronunciaram

do Senhor, do PSD-CDS e
do PSD-CDS, mas sim pela Assembleia

Agora nestes ter
 Quem vota contra? 
Quem se abstém? 
A moção foi aprovada por unanimidade.
Está concluído o Período 

Ordem do Dia com a informação do Senhor Presidente da Câmara
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)

Exmo. Senhor Pr
Exm.ºs Senhores Membros da Assembleia
De acordo com a da 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 até hoje. 

A) Informação sobre obras mun
planeamento 

o Beneficiação de caminhos e estradas municipais em diversas freguesias;
o Inicio da construção do coletor público de esgotos para encaminhamento 

dos efluentes industriais da Zona Industrial do Chão do Pisco 
ETAR n.º 2 de Nelas;

o Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial 
n.º 1; 

o Rebaixamento de valetas em várias estradas e caminhos municipais;
o Ampliação de rede de águas;
o Beneficiação e limpeza da zona junto ao Cemitério Novo e
o Inicio das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Senhorim de acordo com o protocolo aprovado;
o Início da limpeza da Quinta da Cerca;
o Reflorestação do Parque de São Miguel;
o Plantação de árvores em todas as freguesias do concelho no 

Dia da Árvore;
o Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua.
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estado, embora haja muitos pedidos por parte de Munícipes que 
necessitam dos caminhos compostos para a sua atividade, nomeadamente, agrícola, mas 

romper. Pensamos que na próxima semana, se o tempo continuar 
assim já se possa fazer alguma coisa. 

E penso que era isto relativamente às questões que colocou. Falta aqui apenas a 
questão do Passeio da Liberdade de bicicletas que a Associação Os Carvalhense

a organizar pois efetivamente, na primeira versão, portanto, na mais extensa de 
abril ela não saiu, isso foi depois corrigido, penso que ainda atempadamente e 

iniciativa que se realiza já há bastante tempo. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Vereador.  
que mais ninguém vai usar da palavra vou pôr a moção à discussão

Grupos Parlamentares PS e da CDU já se pronunciaram
CDS e assim a moção não será apresentada pel

CDS, mas sim pela Assembleia Municipal de Nelas.  
estes termos, pergunto e ponho à votação: 

uem vota contra?  
Quem se abstém?  

o foi aprovada por unanimidade. 
concluído o Período de Antes da Ordem do Dia e passa

Ordem do Dia com a informação do Senhor Presidente da Câmara
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Exm.ºs Senhores Membros da Assembleia, 

com a da 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 até hoje. 

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

Beneficiação de caminhos e estradas municipais em diversas freguesias;
Inicio da construção do coletor público de esgotos para encaminhamento 
dos efluentes industriais da Zona Industrial do Chão do Pisco 
ETAR n.º 2 de Nelas; 
Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial 

 
Rebaixamento de valetas em várias estradas e caminhos municipais;
Ampliação de rede de águas; 
Beneficiação e limpeza da zona junto ao Cemitério Novo e
Inicio das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim de acordo com o protocolo aprovado; 
Início da limpeza da Quinta da Cerca; 
Reflorestação do Parque de São Miguel; 
Plantação de árvores em todas as freguesias do concelho no 
Dia da Árvore; 
Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua.
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estado, embora haja muitos pedidos por parte de Munícipes que 
necessitam dos caminhos compostos para a sua atividade, nomeadamente, agrícola, mas 

romper. Pensamos que na próxima semana, se o tempo continuar 

relativamente às questões que colocou. Falta aqui apenas a 
questão do Passeio da Liberdade de bicicletas que a Associação Os Carvalhenses 

, na primeira versão, portanto, na mais extensa de 
abril ela não saiu, isso foi depois corrigido, penso que ainda atempadamente e 

 

pôr a moção à discussão. 
Grupos Parlamentares PS e da CDU já se pronunciaram, aceitam o convite 

a moção não será apresentada pelo Grupo Parlamentar 

passamos ao Período da 
Ordem do Dia com a informação do Senhor Presidente da Câmara.  

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

com a da 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 até hoje.  

icipais, ambiente, gestão urbanística e 

Beneficiação de caminhos e estradas municipais em diversas freguesias; 
Inicio da construção do coletor público de esgotos para encaminhamento 
dos efluentes industriais da Zona Industrial do Chão do Pisco para a 

Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial 

Rebaixamento de valetas em várias estradas e caminhos municipais; 

Beneficiação e limpeza da zona junto ao Cemitério Novo em Nelas; 
Inicio das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Plantação de árvores em todas as freguesias do concelho no âmbito do 

Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua. 



 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social:
o Realização da atividade Férias em Ação 
o Assinados os protocolos de colaboração com a AHBV

Canas de Senhorim, no âmbito da cedência de espaço para utilização das 
instalações da piscina coberta; 

o Realização do evento �Aprender a nadar é giro��;
o Realização do evento �Água e Movimento��;
o Realização de conjunto de ações de homenagem ao

Ribeiro e restantes militares originários do concelho falecidos na Grande 
Guerra. Esta ação tratou
organizados pela Liga dos Combatentes para celebrar, a nível nacional, o 
centenário da Primeira G

o Assinalou
conjunto de iniciativas 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Senhor Presidente, faz favor. J
á receberam, por escrito a informação do Senhor Pr

complementar algumas coisas.
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Membros da Mesa,
Senhores Vereadores,
Senhores Membros da Assembleia Municipal,
E Munícipes pre
Renovo o cumprimento

Câmara para a Assembleia Municipal realço, de facto, a informa
em particular a questão da limpeza 
últimos vinte e poucos anos já
milhões de euros e que estava carecida de limpeza. 

A limpeza está a decorrer neste momento em quarenta hectares e, portanto, 
esperamos proximamente reabrir este Parque Ecológico com mú
Município de Nelas. 

Esta Quinta da Cerca pode, eventualmente, conjugada com a Quinta que a 
Fundação Lapa do Lobo 
mais de 40 hectares, pode constituir 
Nelas em termos ecológicos.

Realço tamb
São Miguel, na Mata das Alminhas, em Nelas.

Além desta informação que consta aqui, que depois terei todo o gosto em 
complementar e esclarecer e agradeço também os reparos e as sugestões 
Eng.º José António deixou relativamente aos caminhos, as preocupações dos Munícipes 
relativamente aos caminhos agrícolas são múltiplas, são existentes, porque de facto, este 
inverno foi muito rigoroso
vontade do Município é acorrer o mais rapidamente possível para que as pessoas 
possam aceder às flo
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B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social:
Realização da atividade Férias em Ação � Páscoa 2014;
Assinados os protocolos de colaboração com a AHBV
Canas de Senhorim, no âmbito da cedência de espaço para utilização das 
instalações da piscina coberta;  
Realização do evento �Aprender a nadar é giro��;
Realização do evento �Água e Movimento��; 
Realização de conjunto de ações de homenagem ao
Ribeiro e restantes militares originários do concelho falecidos na Grande 
Guerra. Esta ação tratou-se do primeira de um conjunto de iniciativas 
organizados pela Liga dos Combatentes para celebrar, a nível nacional, o 
centenário da Primeira Guerra Mundial; 
Assinalou-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com um 
conjunto de iniciativas em Senhorim e Canas de Senhorim.

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhor Presidente, faz favor. J 

á receberam, por escrito a informação do Senhor Presidente, mas ele quer 
complementar algumas coisas. 

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

Membros da Mesa, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
E Munícipes presentes. 
Renovo o cumprimento, e relativamente à informação do Presidente da 

Câmara para a Assembleia Municipal realço, de facto, a informação que foi distribuída,
em particular a questão da limpeza da Quinta da Cerca, um projeto municipal onde nos 

vinte e poucos anos já foram investidos um montante próximo dos quatro 
que estava carecida de limpeza.  

limpeza está a decorrer neste momento em quarenta hectares e, portanto, 
esperamos proximamente reabrir este Parque Ecológico com mú

 
Esta Quinta da Cerca pode, eventualmente, conjugada com a Quinta que a 

Fundação Lapa do Lobo está a recuperar na parte sul do Município, também na Lapa, 
mais de 40 hectares, pode constituir um elemento de atractividade para o Município de 
Nelas em termos ecológicos. 

ealço também, por uma questão até de afetividade, a plantação do Parque de 
São Miguel, na Mata das Alminhas, em Nelas. 

Além desta informação que consta aqui, que depois terei todo o gosto em 
e esclarecer e agradeço também os reparos e as sugestões 

Eng.º José António deixou relativamente aos caminhos, as preocupações dos Munícipes 
relativamente aos caminhos agrícolas são múltiplas, são existentes, porque de facto, este 

muito rigoroso, deixaram-nos em muito mau estado.
vontade do Município é acorrer o mais rapidamente possível para que as pessoas 

aceder às florestas e aos terrenos agrícolas. Tem havido uma grande pressão 
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B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 
Páscoa 2014; 

Assinados os protocolos de colaboração com a AHBV Nelas e AHBV 
Canas de Senhorim, no âmbito da cedência de espaço para utilização das 

Realização do evento �Aprender a nadar é giro��; 

Realização de conjunto de ações de homenagem ao Capitão Homem 
Ribeiro e restantes militares originários do concelho falecidos na Grande 

se do primeira de um conjunto de iniciativas 
organizados pela Liga dos Combatentes para celebrar, a nível nacional, o 

se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com um 
em Senhorim e Canas de Senhorim. 

esidente, mas ele quer 

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

e relativamente à informação do Presidente da 
ção que foi distribuída, 

da Quinta da Cerca, um projeto municipal onde nos 
montante próximo dos quatro 

limpeza está a decorrer neste momento em quarenta hectares e, portanto, 
esperamos proximamente reabrir este Parque Ecológico com múltiplas valências no 

Esta Quinta da Cerca pode, eventualmente, conjugada com a Quinta que a 
está a recuperar na parte sul do Município, também na Lapa, 

ade para o Município de 

, a plantação do Parque de 

Além desta informação que consta aqui, que depois terei todo o gosto em 
e esclarecer e agradeço também os reparos e as sugestões que o Senhor 

Eng.º José António deixou relativamente aos caminhos, as preocupações dos Munícipes 
relativamente aos caminhos agrícolas são múltiplas, são existentes, porque de facto, este 

. A nossa vontade e a 
vontade do Município é acorrer o mais rapidamente possível para que as pessoas 

em havido uma grande pressão 



 

nesse sentido, mas, evi
devido às intervenções que fizemos, vamos tirando
as sugestões que deixou.

Queria complementar ainda a informação do Presidente da Câmara 
relativamente à questão
muito envolvidos nisso também
pequenas obras e cooperações que temos tido com as Juntas de Freguesia e, portanto, 
naturalmente, no setor da limpez
que são solicitadas pelos Senhores Presidentes de Junta, na medida das possibilidades 
do Município, as disponibilidades de meios e de finanças têm sido correspondidas.

Em Santar 
pequenas obras e, por exemplo, na celeridade com que se fez aquele passeio
empreendimento da ViniSantar, 
começar a dinamizar do ponto de vista turístico, de 

Na Lapa do Lobo, por exemplo, acho que não vem referenciado aqui, mas 
estamos no edifício do Jardim
melhores condições para os alunos 
envolvidos mas temos que falar também com os pais e com a população relativamente à 
utilidade em potenciar este edifício e 

Também na perspetiva de ajudar
fim-de-semana vai inaugurar as Casas de Lupo, um empreendimento també
turismo de habitação, de mé
e associada a um percurso patrimonial e histórico no Mun
andamos nesse sentido, para corresponder às necessidades da Fundação e dos seus 
projetos vamos iniciar o reboco dos muros da retaguarda do cemitério, que nunca 
estiveram rebocados, ainda estão em tijolo, 
Lapa, a Câmara Municipal intervém

Em Vilar Seco 
no sentido de desbloquear
acordo com todos os proprietários no sentido de ampliar o cemitério 
além de outras intervenções que o Senhor Presidente de Junta vai pedindo.

Em Carvalhal 
proatividade relativamente às obras e
correspondido e temos também uma relação de proximidade, aliás ele não deixa que 
seja de outra maneira e temos projetos próximos como por exemplo
um alinhamento, do tirar umas curvas

Em Senhorim tem havido também intervenção, um esforço genérico 
relativamente a casas degradadas, que é preciso
que houve necessidade de fazer uma intervenção e outras casas. Infelizmente a freguesia 
tem muito património degradado, ali em São João do Monte, andamos também 
empenhados desde o início do mandato, em conjunto com o Senhor Presidente da Junta 
para ver se resolvemos também, a breve prazo, o problema do cemitério de Senhorim.

Só para realçar alg
em que haja essa imagem

Mas queria destacar nestes seis meses, 
Executivo, o grande agrado que temos constatado, por exemplo, que são
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nesse sentido, mas, evidentemente, quer devido a este inverno rigoroso, quer também 
s intervenções que fizemos, vamos tirando todos ensinamentos e agradeço

as sugestões que deixou. 
Queria complementar ainda a informação do Presidente da Câmara 

relativamente à questão que não consta aqui muito. Tem sido muito falada e tivemos 
muito envolvidos nisso também, em diversas situações como por exemplo na muitas 

nas obras e cooperações que temos tido com as Juntas de Freguesia e, portanto, 
o setor da limpeza, as intervenções em caminhos, pequenas intervenções 

que são solicitadas pelos Senhores Presidentes de Junta, na medida das possibilidades 
do Município, as disponibilidades de meios e de finanças têm sido correspondidas.

Em Santar � Moreira, realço a cooperação que tem havido no Dia da Vila, em 
pequenas obras e, por exemplo, na celeridade com que se fez aquele passeio
empreendimento da ViniSantar, ali em Casal Sancho, que vai ser muito importante para 
começar a dinamizar do ponto de vista turístico, de atração de populações a Santar.

Na Lapa do Lobo, por exemplo, acho que não vem referenciado aqui, mas 
estamos no edifício do Jardim-Escola a fazer melhoramentos para propiciar que haja 

condições para os alunos no próximo ano letivo. Já falámos com todos os 
envolvidos mas temos que falar também com os pais e com a população relativamente à 
utilidade em potenciar este edifício e decorreram lá obras recentemente. 

Também na perspetiva de ajudar, a Fundação Lapa do Lobo que no próximo 
semana vai inaugurar as Casas de Lupo, um empreendimento també

turismo de habitação, de média e elevada qualidade, associada a essa Quinta Ecológica 
e associada a um percurso patrimonial e histórico no Município de Nelas, também 
andamos nesse sentido, para corresponder às necessidades da Fundação e dos seus 
projetos vamos iniciar o reboco dos muros da retaguarda do cemitério, que nunca 
estiveram rebocados, ainda estão em tijolo, são pequenas intervenções
Lapa, a Câmara Municipal intervém naquilo que vai sendo possível fazer.

Em Vilar Seco tem havido um grande envolvimento com a Junta de Freguesia 
no sentido de desbloquear o problema do cemitério e temos praticamente garantido o 

s os proprietários no sentido de ampliar o cemitério 
além de outras intervenções que o Senhor Presidente de Junta vai pedindo.

Em Carvalhal � Aguieira, de facto, o Senhor Mendes suplanta a Câmara em 
proatividade relativamente às obras e às intervenções, mas
correspondido e temos também uma relação de proximidade, aliás ele não deixa que 
seja de outra maneira e temos projetos próximos como por exemplo

do tirar umas curvas na saída de Carvalhal para Santar
Em Senhorim tem havido também intervenção, um esforço genérico 

relativamente a casas degradadas, que é preciso, recordo-me da casa ali da Igreja em 
que houve necessidade de fazer uma intervenção e outras casas. Infelizmente a freguesia 

m muito património degradado, ali em São João do Monte, andamos também 
empenhados desde o início do mandato, em conjunto com o Senhor Presidente da Junta 
para ver se resolvemos também, a breve prazo, o problema do cemitério de Senhorim.

para realçar algumas obras de proximidade e temos grande preocupação 
essa imagem junto das populações, junto das pessoas.

Mas queria destacar nestes seis meses, desde a tomada de posse deste 
, o grande agrado que temos constatado, por exemplo, que são
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inverno rigoroso, quer também 
ensinamentos e agradeço-lhe 

Queria complementar ainda a informação do Presidente da Câmara 
em sido muito falada e tivemos 

em diversas situações como por exemplo na muitas 
nas obras e cooperações que temos tido com as Juntas de Freguesia e, portanto, 

a, as intervenções em caminhos, pequenas intervenções 
que são solicitadas pelos Senhores Presidentes de Junta, na medida das possibilidades 
do Município, as disponibilidades de meios e de finanças têm sido correspondidas. 

eração que tem havido no Dia da Vila, em 
pequenas obras e, por exemplo, na celeridade com que se fez aquele passeio do 

em Casal Sancho, que vai ser muito importante para 
atração de populações a Santar. 

Na Lapa do Lobo, por exemplo, acho que não vem referenciado aqui, mas 
para propiciar que haja 

no próximo ano letivo. Já falámos com todos os 
envolvidos mas temos que falar também com os pais e com a população relativamente à 

lá obras recentemente.  
a Fundação Lapa do Lobo que no próximo 

semana vai inaugurar as Casas de Lupo, um empreendimento também de 
dia e elevada qualidade, associada a essa Quinta Ecológica 

icípio de Nelas, também 
andamos nesse sentido, para corresponder às necessidades da Fundação e dos seus 
projetos vamos iniciar o reboco dos muros da retaguarda do cemitério, que nunca 

pequenas intervenções, mas também na 
naquilo que vai sendo possível fazer. 

grande envolvimento com a Junta de Freguesia 
temos praticamente garantido o 

s os proprietários no sentido de ampliar o cemitério de Vilar Seco, para 
além de outras intervenções que o Senhor Presidente de Junta vai pedindo. 

Aguieira, de facto, o Senhor Mendes suplanta a Câmara em 
mas temos também 

correspondido e temos também uma relação de proximidade, aliás ele não deixa que 
seja de outra maneira e temos projetos próximos como por exemplo intervir ao nível de 

lhal para Santar. 
Em Senhorim tem havido também intervenção, um esforço genérico 

me da casa ali da Igreja em 
que houve necessidade de fazer uma intervenção e outras casas. Infelizmente a freguesia 

m muito património degradado, ali em São João do Monte, andamos também 
empenhados desde o início do mandato, em conjunto com o Senhor Presidente da Junta 
para ver se resolvemos também, a breve prazo, o problema do cemitério de Senhorim. 

de proximidade e temos grande preocupação 
junto das populações, junto das pessoas. 

omada de posse deste 
, o grande agrado que temos constatado, por exemplo, que são sinais 



 

importantes da economia e de Nelas, e das comunidades do Concelho de Nelas que é a 
questão da abertura múltipla de espaços comerciais que temos constatado no Município 
de Nelas, lojas de móveis, estabelecimentos de restauração, cabeleireiros, porta
revelado uma certa vitalidade

Temos constatado também com agrado algum dinamismo industrial a que 
temos tentado corresponder e eu realço aqui neste período de seis meses, de facto, as 
solicitações do Grupo LusoF
de um produto novo para o futuro próximo, que implica a criação de postos de trabalho, 
implica também um grande investiment
de um investimento 
correspondemos nestes seis meses com a aquisição, ou a promessa de aquisição de mais 
de quarenta mil metros quadrados, sendo certo que, tenho que dizer também para que 
não haja polémica, que alguns destes terre
contactos há 3, 4 anos atrás, no entanto
possível concretizar, ou prometer concretizar estas aquisições, 
paulatinamente, vão sendo r

Há outros projetos, do ponto de vista industrial, que foram deixados da 
Câmara anterior, por exemplo uma fábrica de 
tem já o projeto aprovado
terreno em condições de começa
ponto de vista industrial.

 Estamos, também, muito empenhados em acelerar a questão da aquisição dos 
terrenos na Zona Industrial da Ribeirinha porque temos tido solicitações para 
instauração de empresas em Canas de Senhorim e, de facto, não há terrenos disponíveis 
que permitam acolher esses industriais.

Nesse sentido, porque para nós, relativamente a Canas de Sen
questão prioritária també
construção que havia da construção das rotundas e, 
conclusão dos concursos de fornecime
de fornecimentos contínuos de inertes, de cimento, de lancil, uma série de 
fornecimentos contínuos que nos permitem garantir até ao final do ano a
investimentos e estamos à espera da conclusão disso
proprietários contactados, também sempre neste esforço 
de Freguesia, no sentido de ver se rapidamente também a Zona Industrial d
dotada com um acesso
e depois com tout-venant e já alinhado

Também temos feito um grande esforço de informação relativamente aos 
eixos do próximo Quadro Comunitário de Apoio, por exemplo, ainda hoje tive com a 
Dr.ª Sofia, praticamente, a discutir o problema da questão termal em termos da 
Dão Lafões no sentido de ver se há possibilidade, rapidamente, no próximo Quadro 
Comunitário de integrar as Caldas da Felgueira num projeto também mobilizador para 
esta Região Dão Lafões, região essa que tem mais de quarenta e quatro p
termas em Portugal. E
indicámos isso na CIM Dão Lafões e noutras entidades como uma das nossas 
prioridades que é, de facto, a infra
Concelho de Nelas se mantenha e seja cada vez mais um destino de investimento. 
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importantes da economia e de Nelas, e das comunidades do Concelho de Nelas que é a 
questão da abertura múltipla de espaços comerciais que temos constatado no Município 
de Nelas, lojas de móveis, estabelecimentos de restauração, cabeleireiros, porta
revelado uma certa vitalidade, temos constatado isso com agrado. 

Temos constatado também com agrado algum dinamismo industrial a que 
temos tentado corresponder e eu realço aqui neste período de seis meses, de facto, as 
solicitações do Grupo LusoFinsa, que tem em construção uma nova linha de produção 
de um produto novo para o futuro próximo, que implica a criação de postos de trabalho, 
implica também um grande investimento aqui no Município. Representa 

 da LusoFinsa para as próximas décadas e á qual nós também 
nestes seis meses com a aquisição, ou a promessa de aquisição de mais 

de quarenta mil metros quadrados, sendo certo que, tenho que dizer também para que 
não haja polémica, que alguns destes terrenos, alguns destes proprietários tinham sido já 

4 anos atrás, no entanto só agora, fruto da solicitação da LusoFinsa, foi 
possível concretizar, ou prometer concretizar estas aquisições, pois
paulatinamente, vão sendo realizadas e, portanto, continuamos nesse trabalho.

Há outros projetos, do ponto de vista industrial, que foram deixados da 
Câmara anterior, por exemplo uma fábrica de pelletes entre a Faurécia e a Coldkit e que 
tem já o projeto aprovado, e nós, rapidamente, através dos meios próprios, colocámos o 
terreno em condições de começar a edificação. Só para realçar algumas intervenções do 
ponto de vista industrial. 

Estamos, também, muito empenhados em acelerar a questão da aquisição dos 
na Zona Industrial da Ribeirinha porque temos tido solicitações para 

instauração de empresas em Canas de Senhorim e, de facto, não há terrenos disponíveis 
que permitam acolher esses industriais. 

Nesse sentido, porque para nós, relativamente a Canas de Sen
também essa oferta industrial. Fio feita a britagem dos resíduos de 

construção que havia da construção das rotundas e, também 
conclusão dos concursos de fornecimentos contínuos. Foi possível lançar proce
de fornecimentos contínuos de inertes, de cimento, de lancil, uma série de 
fornecimentos contínuos que nos permitem garantir até ao final do ano a

estamos à espera da conclusão disso, no sentido 
os contactados, também sempre neste esforço e em consonância com a Junta 

no sentido de ver se rapidamente também a Zona Industrial d
dotada com um acesso condigno, pelo menos, com o básico, servindo

venant e já alinhado. 
ambém temos feito um grande esforço de informação relativamente aos 

do próximo Quadro Comunitário de Apoio, por exemplo, ainda hoje tive com a 
Dr.ª Sofia, praticamente, a discutir o problema da questão termal em termos da 
Dão Lafões no sentido de ver se há possibilidade, rapidamente, no próximo Quadro 
Comunitário de integrar as Caldas da Felgueira num projeto também mobilizador para 
esta Região Dão Lafões, região essa que tem mais de quarenta e quatro p

as em Portugal. Este projeto das zonas industriais também queremos incluí
indicámos isso na CIM Dão Lafões e noutras entidades como uma das nossas 
prioridades que é, de facto, a infra-estruturação das zonas industriais e

as se mantenha e seja cada vez mais um destino de investimento. 
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importantes da economia e de Nelas, e das comunidades do Concelho de Nelas que é a 
questão da abertura múltipla de espaços comerciais que temos constatado no Município 
de Nelas, lojas de móveis, estabelecimentos de restauração, cabeleireiros, portanto, tem 

, temos constatado isso com agrado.  
Temos constatado também com agrado algum dinamismo industrial a que 

temos tentado corresponder e eu realço aqui neste período de seis meses, de facto, as 
insa, que tem em construção uma nova linha de produção 

de um produto novo para o futuro próximo, que implica a criação de postos de trabalho, 
o aqui no Município. Representa a consolidação 

próximas décadas e á qual nós também 
nestes seis meses com a aquisição, ou a promessa de aquisição de mais 

de quarenta mil metros quadrados, sendo certo que, tenho que dizer também para que 
nos, alguns destes proprietários tinham sido já 

fruto da solicitação da LusoFinsa, foi 
pois as escrituras depois, 

ealizadas e, portanto, continuamos nesse trabalho. 
Há outros projetos, do ponto de vista industrial, que foram deixados da 

e a Faurécia e a Coldkit e que 
e nós, rapidamente, através dos meios próprios, colocámos o 

ealçar algumas intervenções do 

Estamos, também, muito empenhados em acelerar a questão da aquisição dos 
na Zona Industrial da Ribeirinha porque temos tido solicitações para 

instauração de empresas em Canas de Senhorim e, de facto, não há terrenos disponíveis 

Nesse sentido, porque para nós, relativamente a Canas de Senhorim, é uma 
eita a britagem dos resíduos de 
também estamos à espera da 
possível lançar procedimentos 

de fornecimentos contínuos de inertes, de cimento, de lancil, uma série de 
fornecimentos contínuos que nos permitem garantir até ao final do ano alguns 

no sentido de já termos alguns 
em consonância com a Junta 

no sentido de ver se rapidamente também a Zona Industrial da Ribeirinha 
, pelo menos, com o básico, servindo-se desse material 

ambém temos feito um grande esforço de informação relativamente aos 
do próximo Quadro Comunitário de Apoio, por exemplo, ainda hoje tive com a 

Dr.ª Sofia, praticamente, a discutir o problema da questão termal em termos da CIM 
Dão Lafões no sentido de ver se há possibilidade, rapidamente, no próximo Quadro 
Comunitário de integrar as Caldas da Felgueira num projeto também mobilizador para 
esta Região Dão Lafões, região essa que tem mais de quarenta e quatro por cento das 

ste projeto das zonas industriais também queremos incluí-lo, 
indicámos isso na CIM Dão Lafões e noutras entidades como uma das nossas 

estruturação das zonas industriais e fazer com que o 
as se mantenha e seja cada vez mais um destino de investimento.  



 

Nestes seis meses e também recentemente eu não podia, também não está na 
informação, só queria 
aqui no Dr. Alexandre e na Dr.ª So
o grande regozijo e a grande honra que temos, de facto, nestes seis meses, 
celebrado com um grupo com a importância dos Aquinos um protocolo que prevê a 
criação, num prazo curto, de centenas de posto
acontecer, das instalações da antiga empresa que as ocupava, que era a Johnson 
Controls e também a necessidade, mesmo do próprio Grupo Aquinos já manifestada de 
outros espaços.  

Já foi arrendado um outro pavilhão 
para este projeto do Grupo Aquinos.

As obras também estão projetadas no sentido de ainda em junho começar a
produção, em maio, não queria deixar 
de atractividade em term
já de mais de um século
e muito a responsabilidade da Câmara Municipal no sentido de corresponder a uma 
exigência muito maior
economia, eram as nossas quatro principais prioridades em termos de contrato social 
político que temos para estes quatro anos, que era a questão das finanças da Câmara, o 
equilíbrio financeiro da Câm
em termos municipais,
Aquinos e toda a dinâmica indust
também industrial, também co
espaços comerciais, também turística, como a Fundação Lapa do Lobo, a fazer, 
continuar a fazer alguma coisa, alguns projetos, também agrícola, já há na Câmara 
Municipal um projeto de uma adega, há múlt
muita dinâmica em termos no Município de Nelas, o que nos permite encarar 
com optimismo. O que vamos fazer agora
está a ser particularmente desenvolvido pela Dr.ª S
programa social, cujo cartaz vai, creio que, sair 
de turismo, termalismo, 
apresentadas também muitas medidas 
relativamente à Universidade Sénior, relativamente à Loja Solidária, relativamente às 
ajudas técnicas à população que disso está carenciada
vertente industrial, avançar com outro fulgor e outra exigência
que é muito importante e também para a questão ambiental. 

A questão ambiental é, de facto, uma grande preocupação, com 
consequências práticas dramáticas atualmente no Município de Nelas. O facto de nós 
não termos uma ETAR
funcionar, digna desse nome, excepto uma pequenina 
tratar os efluentes do Bairro dos Engenheiros e do Hotel da Urgeiriça, que está 
construída ali na zona da Barragem 
Folhadal, é, de facto, um drama que 
Presidente da Câmara, apesar das obras que foram referenciadas e ainda bem, com os 
meios que tiveram disponíveis, a Variante, o Centro Escol
Seco, o Lar de Canas, a requalificação da Urgeiriça, muitas destas obras também 
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Nestes seis meses e também recentemente eu não podia, também não está na 
informação, só queria complementar isto em termos de realização e manifestar também 
aqui no Dr. Alexandre e na Dr.ª Sofia, também sempre com o apoio do Adelino Amaral
o grande regozijo e a grande honra que temos, de facto, nestes seis meses, 
celebrado com um grupo com a importância dos Aquinos um protocolo que prevê a 
criação, num prazo curto, de centenas de postos de trabalho, a utilização, que já está a 
acontecer, das instalações da antiga empresa que as ocupava, que era a Johnson 
Controls e também a necessidade, mesmo do próprio Grupo Aquinos já manifestada de 

á foi arrendado um outro pavilhão e já há dezenas de pessoas em formação 
para este projeto do Grupo Aquinos. 

As obras também estão projetadas no sentido de ainda em junho começar a
não queria deixar de dizer que o Município de Nelas tem condições 

de atractividade em termos industriais, tem uma grande cultura industrial de décadas e 
século e continuamos a estar na rota do investimento, o que aumentou 

e muito a responsabilidade da Câmara Municipal no sentido de corresponder a uma 
exigência muito maior. Nós que elegemos como prioritário o emprego e a vertente da 
economia, eram as nossas quatro principais prioridades em termos de contrato social 
político que temos para estes quatro anos, que era a questão das finanças da Câmara, o 
equilíbrio financeiro da Câmara e a recuperação de algum crédito, ou de todo o c
em termos municipais, a questão económica, permite-nos este grande investimento dos 
Aquinos e toda a dinâmica industrial que está criada em Nelas, não só comercial, mas 

também comercial, como vos disse com a inauguração de múltiplos 
espaços comerciais, também turística, como a Fundação Lapa do Lobo, a fazer, 
continuar a fazer alguma coisa, alguns projetos, também agrícola, já há na Câmara 
Municipal um projeto de uma adega, há múltiplas construções de vinha, portanto, há 
muita dinâmica em termos no Município de Nelas, o que nos permite encarar 

que vamos fazer agora, também já há um  programa para isso, que 
está a ser particularmente desenvolvido pela Dr.ª Sofia Relvas, que é a questão de um 
programa social, cujo cartaz vai, creio que, sair ainda esta semana, vamos fazer
de turismo, termalismo, saúde e bem-estar no sentido de, e durante esse mês serão 
apresentadas também muitas medidas na área social como o nosso compromisso 
relativamente à Universidade Sénior, relativamente à Loja Solidária, relativamente às 
ajudas técnicas à população que disso está carenciada e permite

industrial, avançar com outro fulgor e outra exigência 
que é muito importante e também para a questão ambiental.  

questão ambiental é, de facto, uma grande preocupação, com 
consequências práticas dramáticas atualmente no Município de Nelas. O facto de nós 

ETAR que trate os efluentes industriais, não termos nenhuma 
funcionar, digna desse nome, excepto uma pequenina ETAR que foi construída
tratar os efluentes do Bairro dos Engenheiros e do Hotel da Urgeiriça, que está 
construída ali na zona da Barragem Velha, e de uma pequena ETAR
Folhadal, é, de facto, um drama que se coloca e uma responsabilidade imensa no 
Presidente da Câmara, apesar das obras que foram referenciadas e ainda bem, com os 
meios que tiveram disponíveis, a Variante, o Centro Escolar, os quartéis, o Lar de Vilar 
Seco, o Lar de Canas, a requalificação da Urgeiriça, muitas destas obras também 
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Nestes seis meses e também recentemente eu não podia, também não está na 
complementar isto em termos de realização e manifestar também 

com o apoio do Adelino Amaral, 
o grande regozijo e a grande honra que temos, de facto, nestes seis meses, em ter 
celebrado com um grupo com a importância dos Aquinos um protocolo que prevê a 

s de trabalho, a utilização, que já está a 
acontecer, das instalações da antiga empresa que as ocupava, que era a Johnson 
Controls e também a necessidade, mesmo do próprio Grupo Aquinos já manifestada de 

já há dezenas de pessoas em formação 

As obras também estão projetadas no sentido de ainda em junho começar a 
o Município de Nelas tem condições 

os industriais, tem uma grande cultura industrial de décadas e 
continuamos a estar na rota do investimento, o que aumentou 

e muito a responsabilidade da Câmara Municipal no sentido de corresponder a uma 
que elegemos como prioritário o emprego e a vertente da 

economia, eram as nossas quatro principais prioridades em termos de contrato social 
político que temos para estes quatro anos, que era a questão das finanças da Câmara, o 

ara e a recuperação de algum crédito, ou de todo o crédito 
nos este grande investimento dos 

Nelas, não só comercial, mas 
mercial, como vos disse com a inauguração de múltiplos 

espaços comerciais, também turística, como a Fundação Lapa do Lobo, a fazer, 
continuar a fazer alguma coisa, alguns projetos, também agrícola, já há na Câmara 

iplas construções de vinha, portanto, há 
muita dinâmica em termos no Município de Nelas, o que nos permite encarar o futuro 

também já há um  programa para isso, que 
ofia Relvas, que é a questão de um 

esta semana, vamos fazer o mês 
estar no sentido de, e durante esse mês serão 

mo o nosso compromisso 
relativamente à Universidade Sénior, relativamente à Loja Solidária, relativamente às 

permite-nos esta questão da 
 para esta parte social, 

questão ambiental é, de facto, uma grande preocupação, com 
consequências práticas dramáticas atualmente no Município de Nelas. O facto de nós 

e os efluentes industriais, não termos nenhuma ETAR a 
que foi construída para 

tratar os efluentes do Bairro dos Engenheiros e do Hotel da Urgeiriça, que está 
ETAR a funcionar no 

uma responsabilidade imensa no 
Presidente da Câmara, apesar das obras que foram referenciadas e ainda bem, com os 

ar, os quartéis, o Lar de Vilar 
Seco, o Lar de Canas, a requalificação da Urgeiriça, muitas destas obras também 



 

efetuadas creio que no tempo do Governo Sócrates, e portanto, nos últimos dois anos 
não me recordo de nenhuma obra de relevo que a governação PS
algumas das visitas de Ministros ao Concelho tivessem propiciado aqui ao Município.

Mas eu digo
muito preocupado em termos de responsabilidade civil e até criminal pela situaç
criminosa com que se encontra o Município de Nelas em termos de efluentes industriais 
e efluentes domésticos e
processo de contra-ordenação cuja coima
duzentos mil euros, só para preservar a situação é que vos digo que processo é e em que 
ponto é que está e, portanto, esta quest
comunitários para apoiar, não venham dizer que o Dr. José Correia não deixou isto 
tratado e que, entretanto, deixámos correr os quadros comunitários que apoiavam a 
construção de ETARs
todos, o POVT sempre apoiou a construção de 
oito anos, o Município de Nelas se quisesse, 
tinha tido a possibilidade de construir 

Digo-vos que é uma situação dramática a que se vive atualmente no 
Município de Nelas e, por is
também ao Senhor Mendes que, por vezes, compreende mal alguma resistência na 
cedência de dez sacos de cimento, e mais nisto e mais alguns materiais.

Ó Senhor Mendes, o Município de Nelas tem de criar 
fazer tudo para criar as condições para ter meios disponíveis, fundos disponíveis e 
condições financeiras para a partir de julho, agosto, ou até setembro, quando abrirem os 
quadros comunitários, atacarmos o problema do ambiente.

Não pode haver empresas, emprego, quase pleno emprego que se vai criar 
com esta questão dos Aquinos e da LusoFinsa
Borgstena e também na empresa dos p
piers, a CMB, que estão a faze
com quintas ecológicas, com a Quinta da Cerca, com os jardins, eventualmente, um 
projeto para Santar de jardins Santar Cidade Jardim, com um  projeto de requalificação 
das Caldas da Felgueira para atrair
seis mil para menos de três mil, para, eventualmente, sermos o Coração do Dão também 
em termos de investigação na área do vinho, com a CVR e a CIM e o Centro de Estudos 
Vitivinícolas, mas a CVR, a CIM, o
que Nelas seja esse centro de investigação, isto é dramático, que não podemos fazer isso 
nos próximos quatro, oito, doze, dezasseis, vinte anos, se não atacarmos o problema do 
tratamento dos efluentes domé
esforço financeiro nos próximos anos, que será menos visível
é muito dramática atualmente no Município
consequências no domíni
ser contra-ordenação e, portanto, haver o perigo de, em vez de termos construídas as 
ETARs apanharmos um milhão, dois milhões, três milhões de euros de contra
ordenações que eu acho que essa quest

Queria ainda
financeira, mas eu queria dizer
sem prejuízo, naturalmente, do que for discutido em matéria de 
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efetuadas creio que no tempo do Governo Sócrates, e portanto, nos últimos dois anos 
não me recordo de nenhuma obra de relevo que a governação PS
algumas das visitas de Ministros ao Concelho tivessem propiciado aqui ao Município.

Mas eu digo, tenho que dizer isto, que eu como Presiden
preocupado em termos de responsabilidade civil e até criminal pela situaç

criminosa com que se encontra o Município de Nelas em termos de efluentes industriais 
ésticos e posso-vos dizer que o Município de Nelas recebeu há dois um 

ordenação cuja coima mínima são duzentos mil euros por dolo, são
, só para preservar a situação é que vos digo que processo é e em que 

ponto é que está e, portanto, esta questão do ambiente, de que sempre houve fundos 
comunitários para apoiar, não venham dizer que o Dr. José Correia não deixou isto 

atado e que, entretanto, deixámos correr os quadros comunitários que apoiavam a 
ETARs, já disse isso na reunião de Câmara e que 

todos, o POVT sempre apoiou a construção de ETARs, sempre! E
oito anos, o Município de Nelas se quisesse, se tivesse tido essa opção e essa prioridade, 
tinha tido a possibilidade de construir ETARs. 

vos que é uma situação dramática a que se vive atualmente no 
Município de Nelas e, por isso, também aqui na Assembleia Municipal eu digo e 
também ao Senhor Mendes que, por vezes, compreende mal alguma resistência na 
cedência de dez sacos de cimento, e mais nisto e mais alguns materiais.

Ó Senhor Mendes, o Município de Nelas tem de criar 
fazer tudo para criar as condições para ter meios disponíveis, fundos disponíveis e 
condições financeiras para a partir de julho, agosto, ou até setembro, quando abrirem os 
quadros comunitários, atacarmos o problema do ambiente. 

de haver empresas, emprego, quase pleno emprego que se vai criar 
com esta questão dos Aquinos e da LusoFinsa e também investimentos que estão na 
Borgstena e também na empresa dos pelletes, e também na empresa 

a CMB, que estão a fazer também um investimento, todos estes investimentos, 
com quintas ecológicas, com a Quinta da Cerca, com os jardins, eventualmente, um 
projeto para Santar de jardins Santar Cidade Jardim, com um  projeto de requalificação 
das Caldas da Felgueira para atrair aqui aquistas que nos últimos seis anos passaram de 
seis mil para menos de três mil, para, eventualmente, sermos o Coração do Dão também 
em termos de investigação na área do vinho, com a CVR e a CIM e o Centro de Estudos 
Vitivinícolas, mas a CVR, a CIM, o Instituto Politécnico estão muito interessados em 
que Nelas seja esse centro de investigação, isto é dramático, que não podemos fazer isso 
nos próximos quatro, oito, doze, dezasseis, vinte anos, se não atacarmos o problema do 
tratamento dos efluentes domésticos e dos efluentes industriais e isso implica um 
esforço financeiro nos próximos anos, que será menos visível. Est

atualmente no Município, porque não tratar os efluentes iriá
domínio hídrico, isto é crime, está tipificado como crime, e além de 

ordenação e, portanto, haver o perigo de, em vez de termos construídas as 
apanharmos um milhão, dois milhões, três milhões de euros de contra

ordenações que eu acho que essa questão diz tudo.  
Queria ainda também referenciar-vos, não vem na informação

financeira, mas eu queria dizer-vos relativamente à questão financeira o seguinte, isto 
ízo, naturalmente, do que for discutido em matéria de 

22

efetuadas creio que no tempo do Governo Sócrates, e portanto, nos últimos dois anos 
não me recordo de nenhuma obra de relevo que a governação PSD-CDS, a não ser 
algumas das visitas de Ministros ao Concelho tivessem propiciado aqui ao Município. 

, tenho que dizer isto, que eu como Presidente da Câmara, estou 
preocupado em termos de responsabilidade civil e até criminal pela situação 

criminosa com que se encontra o Município de Nelas em termos de efluentes industriais 
vos dizer que o Município de Nelas recebeu há dois um 

mínima são duzentos mil euros por dolo, são 
, só para preservar a situação é que vos digo que processo é e em que 

ão do ambiente, de que sempre houve fundos 
comunitários para apoiar, não venham dizer que o Dr. José Correia não deixou isto 

atado e que, entretanto, deixámos correr os quadros comunitários que apoiavam a 
, já disse isso na reunião de Câmara e que reafirmo aqui para 

E, portanto, nos últimos 
tivesse tido essa opção e essa prioridade, 

vos que é uma situação dramática a que se vive atualmente no 
so, também aqui na Assembleia Municipal eu digo e 

também ao Senhor Mendes que, por vezes, compreende mal alguma resistência na 
cedência de dez sacos de cimento, e mais nisto e mais alguns materiais. 

Ó Senhor Mendes, o Município de Nelas tem de criar condições, estamos a 
fazer tudo para criar as condições para ter meios disponíveis, fundos disponíveis e 
condições financeiras para a partir de julho, agosto, ou até setembro, quando abrirem os 

de haver empresas, emprego, quase pleno emprego que se vai criar 
e também investimentos que estão na 

, e também na empresa que vai produzir 
todos estes investimentos, 

com quintas ecológicas, com a Quinta da Cerca, com os jardins, eventualmente, um 
projeto para Santar de jardins Santar Cidade Jardim, com um  projeto de requalificação 

aqui aquistas que nos últimos seis anos passaram de 
seis mil para menos de três mil, para, eventualmente, sermos o Coração do Dão também 
em termos de investigação na área do vinho, com a CVR e a CIM e o Centro de Estudos 

Instituto Politécnico estão muito interessados em 
que Nelas seja esse centro de investigação, isto é dramático, que não podemos fazer isso 
nos próximos quatro, oito, doze, dezasseis, vinte anos, se não atacarmos o problema do 

is e isso implica um grande 
. Esta questão do ambiente 

que não tratar os efluentes iriá ter 
, isto é crime, está tipificado como crime, e além de 

ordenação e, portanto, haver o perigo de, em vez de termos construídas as 
apanharmos um milhão, dois milhões, três milhões de euros de contra-

vos, não vem na informação, a questão 
vos relativamente à questão financeira o seguinte, isto 

ízo, naturalmente, do que for discutido em matéria de prestação de contas. 



 

Temos acompanhado, temos feito, a nossa primeira prioridade era, de facto, a questão 
financeira, temos acompanhado 
questão da saúde já reunimos algumas vezes com a Senhora Diretora da Unidade de 
Saúde Familiar aqui de Nelas para ver em que é que podíamos potenciar a questão da 
saúde aqui no Município
agora do mês da saúde, com o diagnóstico gratuito a múltiplas situações.
acompanhado a situação de Canas de Senhorim também
entretanto, já está colocado 
os dois médicos em Canas de Senhorim

Agora na questão financeira, eu queria
através do controlo orçamental, em termos comparativos, só para deixar este dado, 
temos acompanhado de muito perto e isto até por vezes, temos que dizer isto, 
eventualmente, até em termos internos junto dos próprios colaboradores do Município e
portanto, posso-vos dizer que poupámos neste primeiro trimestre de 2014 43% em 
remunerações de políticos, poupámos 48% em horas extraordinárias, poupámos 40% 
em gasolina, 48% em gasóleo, 
luz de instalações, como por exemplo uma preocupação de ir ao Centro Educativo e 
evitar que os holofotes estejam acesos toda a noite
poupámos 28%, gastávamos no primeiro trimestre do ano passado em comunicações, 
telemóveis, particularmen
dezasseis mil quatrocentos e oito euros, este ano gastámos no primeiro trimestre apenas 
cinco mil cento e trinta e um euros porque renegociámos 
de comunicações móveis e,

Em assistência técn
preciso, só vos estou a 
trimestre deste ano para o primeiro trimestre do ano passado, mas posso
esta poupança que eu vos enunciei, estes ganhos de eficiência da máquina municipal, 
que significam quase setenta mil euros neste primeiro trimestre, foram completamente 
consumidos pelos juros que pagámos, juros e serviços bancários, comissõe
pagámos em períodos homólogos também. 

Ora, no ano passado em juros, no primeiro trimest
março, a Câmara pagou oitenta e dois mil euros de juros, não estou a falar da 
amortização dos empréstimos e no primeiro trimestre deste 
juros cento e trinta e nove mil euros, mais de cento e trinta e nove mil euros, só de juros.

De comissões no primeiro trimestre de 2013 a Câmara pagou duzentos e 
dezassete euros e de comissões, serviços bancários, a C
trimestre, vinte e um mil seiscentos e noventa e oito euros, portanto, houve um 
acréscimo, só de juros, do primeiro trimestre de 2013 para este ano de 69% e houve um 
acréscimo de 99% de comissões, do primeiro trimestre do ano passado para este ano.

Além da questão ambiental, é com uma grande infelicidade que digo que tudo 
aquilo que poupámos, os setenta mil euros nestas rubricas que eu vos disse que 
poupámos foi para entregar aos bancos de juros
aos bancos, só de juros e encargos bancários setenta e oito mil novecentos e sessenta e 
nove euros, só de juros
euros de juros, portanto, cento e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e seis euros de 
juros, mais vinte e um mil seiscentos e noventa 
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acompanhado, temos feito, a nossa primeira prioridade era, de facto, a questão 
financeira, temos acompanhado outras áreas como a questão da saúde, por exemplo, na 
questão da saúde já reunimos algumas vezes com a Senhora Diretora da Unidade de 

amiliar aqui de Nelas para ver em que é que podíamos potenciar a questão da 
saúde aqui no Município, temos apoiado iniciativas como estas que estão a decorrer 
agora do mês da saúde, com o diagnóstico gratuito a múltiplas situações.

ação de Canas de Senhorim também, e o Dr. Paulo disse
entretanto, já está colocado lá um clínico, já está reposta à situação, 
os dois médicos em Canas de Senhorim. 

Agora na questão financeira, eu queria-vos dar esta informação. 
através do controlo orçamental, em termos comparativos, só para deixar este dado, 
temos acompanhado de muito perto e isto até por vezes, temos que dizer isto, 

até em termos internos junto dos próprios colaboradores do Município e
vos dizer que poupámos neste primeiro trimestre de 2014 43% em 

remunerações de políticos, poupámos 48% em horas extraordinárias, poupámos 40% 
em gasolina, 48% em gasóleo, em luz, em luz das instalações, não é da rede baixa, em 

alações, como por exemplo uma preocupação de ir ao Centro Educativo e 
evitar que os holofotes estejam acesos toda a noite e outro tipo de preocupações, 
poupámos 28%, gastávamos no primeiro trimestre do ano passado em comunicações, 
telemóveis, particularmente telemóveis, telefones, gastámos, o ano passado gastámos 
dezasseis mil quatrocentos e oito euros, este ano gastámos no primeiro trimestre apenas 
cinco mil cento e trinta e um euros porque renegociámos o contrato com o fornecedor 
de comunicações móveis e, portanto, foi uma poupança de 69%. 

Em assistência técnica também uma poupança de 85%, em tudo aquilo que é 
estou a dar alguns exemplos, em termos homólogos do primeiro 

trimestre deste ano para o primeiro trimestre do ano passado, mas posso
esta poupança que eu vos enunciei, estes ganhos de eficiência da máquina municipal, 
que significam quase setenta mil euros neste primeiro trimestre, foram completamente 
consumidos pelos juros que pagámos, juros e serviços bancários, comissõe
pagámos em períodos homólogos também.  

no ano passado em juros, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e 
a Câmara pagou oitenta e dois mil euros de juros, não estou a falar da 

amortização dos empréstimos e no primeiro trimestre deste ano a Câmara pagou de 
juros cento e trinta e nove mil euros, mais de cento e trinta e nove mil euros, só de juros.

De comissões no primeiro trimestre de 2013 a Câmara pagou duzentos e 
dezassete euros e de comissões, serviços bancários, a Câmara pagou, no p
trimestre, vinte e um mil seiscentos e noventa e oito euros, portanto, houve um 
acréscimo, só de juros, do primeiro trimestre de 2013 para este ano de 69% e houve um 
acréscimo de 99% de comissões, do primeiro trimestre do ano passado para este ano.

Além da questão ambiental, é com uma grande infelicidade que digo que tudo 
aquilo que poupámos, os setenta mil euros nestas rubricas que eu vos disse que 

a entregar aos bancos de juros, não é amortização de capital, pagámos 
de juros e encargos bancários setenta e oito mil novecentos e sessenta e 

nove euros, só de juros! Esta é a situação financeira, pagámos mais setenta e oito mil 
euros de juros, portanto, cento e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e seis euros de 

mais vinte e um mil seiscentos e noventa e oito euros de 
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acompanhado, temos feito, a nossa primeira prioridade era, de facto, a questão 
outras áreas como a questão da saúde, por exemplo, na 

questão da saúde já reunimos algumas vezes com a Senhora Diretora da Unidade de 
amiliar aqui de Nelas para ver em que é que podíamos potenciar a questão da 

, temos apoiado iniciativas como estas que estão a decorrer 
agora do mês da saúde, com o diagnóstico gratuito a múltiplas situações. Temos 

e o Dr. Paulo disse-nos que, 
situação, temos pelo menos 

esta informação. Temos feito, 
através do controlo orçamental, em termos comparativos, só para deixar este dado, 
temos acompanhado de muito perto e isto até por vezes, temos que dizer isto, 

até em termos internos junto dos próprios colaboradores do Município e, 
vos dizer que poupámos neste primeiro trimestre de 2014 43% em 

remunerações de políticos, poupámos 48% em horas extraordinárias, poupámos 40% 
em luz, em luz das instalações, não é da rede baixa, em 

alações, como por exemplo uma preocupação de ir ao Centro Educativo e 
e outro tipo de preocupações, 

poupámos 28%, gastávamos no primeiro trimestre do ano passado em comunicações, 
te telemóveis, telefones, gastámos, o ano passado gastámos 

dezasseis mil quatrocentos e oito euros, este ano gastámos no primeiro trimestre apenas 
o contrato com o fornecedor 

, em tudo aquilo que é 
alguns exemplos, em termos homólogos do primeiro 

trimestre deste ano para o primeiro trimestre do ano passado, mas posso dizer-vos que 
esta poupança que eu vos enunciei, estes ganhos de eficiência da máquina municipal, 
que significam quase setenta mil euros neste primeiro trimestre, foram completamente 
consumidos pelos juros que pagámos, juros e serviços bancários, comissões, que 

re, janeiro, fevereiro e 
a Câmara pagou oitenta e dois mil euros de juros, não estou a falar da 

ano a Câmara pagou de 
juros cento e trinta e nove mil euros, mais de cento e trinta e nove mil euros, só de juros. 

De comissões no primeiro trimestre de 2013 a Câmara pagou duzentos e 
âmara pagou, no primeiro 

trimestre, vinte e um mil seiscentos e noventa e oito euros, portanto, houve um 
acréscimo, só de juros, do primeiro trimestre de 2013 para este ano de 69% e houve um 
acréscimo de 99% de comissões, do primeiro trimestre do ano passado para este ano. 

Além da questão ambiental, é com uma grande infelicidade que digo que tudo 
aquilo que poupámos, os setenta mil euros nestas rubricas que eu vos disse que 

, não é amortização de capital, pagámos 
de juros e encargos bancários setenta e oito mil novecentos e sessenta e 

agámos mais setenta e oito mil 
euros de juros, portanto, cento e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e seis euros de 

euros de encargos, comissões 



 

bancárias, pagámos mais do que 
ganho de eficiência foi para entregar à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP e 
seguramente com estes
quarenta mil euros dava para fazer uma 
está, para acompanharmos o processo de desenvolvimento da Fundação e que era 
importante atrás do cemitério, em vez
funcionar. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente. Não sei se alguém quer usar da palavra 

neste ponto, alguma pergunta ao Senhor Presidente? 
Deputado José António, faz favor. Ate

que fossemos breves porque são quase onze horas, temos uma hora só por nossa frente.  
O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António:
- Boa noite Senhor Presidente. 
Invocação do Regimento, 

Senhor Presidente da Câmara e sei que a pertinência das informações são de todo 
importantes mas o Regimento diz que tem vinte minutos para essa intervenção, vinte 
minutos. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Demorou vinte e oito.
O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António:
- Terá que ser

contrário teremos aqui, portanto, sempre tardiamente quando tudo pode ser evitado.
Relativamente à explanificação, tenho a 

Câmara pelo sucesso que está a ter com a empregabilidade do Concelho, espero que 
assim continue nessa senda
aqui poder ter. 

Já no que concerne à preocupação com 
tive acesso a um documento que é público em que o Senhor Presidente fez uma opção 
também do Concelho e tem toda a liberdade e legitimidade para o fazer e retirou valores 
de todas as ETARs para implementar nomeadamente o Par

A única coisa que eu gostaria de saber era se não haveria nenhuma rubrica
donde pudéssemos retirar esses valores para esses fins. É a única questão porque, 
realmente e como dá tanta importância ao ambiente e eu considero que tem t
verdade, e que isso é importantíssimo para a saúde pública e para o bem
cidadão, pasme-se quando eu vejo que são retirados quase cento e cinquenta mil euros 
que estavam nas Grandes Opções do Plano, portanto, dados para as 
são retirados, é só essa questão, se não haveria uma rubrica, com tantas reduções de 
40%, disto e daquilo, que pudesse compensar e não mexer, realmente, nestes valores 
que são também de toda a importância

Muito obrigado.
O Senhor Presidente da A
- Ora, muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra 

neste ponto? Se ninguém quer usar da palavra, também não, quem? 
Senhor Deputado Sousa, 

O Senhor Membro d
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bancárias, pagámos mais do que no primeiro trimestre do ano passado
ganho de eficiência foi para entregar à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP e 
seguramente com estes oitenta mil euros, com pouco mais, com pouco mais trinta, ou 
quarenta mil euros dava para fazer uma ETAR na Lapa do Lobo, que muito carecid
está, para acompanharmos o processo de desenvolvimento da Fundação e que era 
importante atrás do cemitério, em vez de ter uma fossa séptica estar lá uma 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Não sei se alguém quer usar da palavra 

neste ponto, alguma pergunta ao Senhor Presidente?  
Deputado José António, faz favor. Atendendo ao adiantado da hora, agradecia 

que fossemos breves porque são quase onze horas, temos uma hora só por nossa frente.  
O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

Boa noite Senhor Presidente.  
Invocação do Regimento, interpelação à Mesa, com o devido respeito pelo 

Senhor Presidente da Câmara e sei que a pertinência das informações são de todo 
importantes mas o Regimento diz que tem vinte minutos para essa intervenção, vinte 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Demorou vinte e oito. 
Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

Terá que ser, que sejam vinte e cinco, não incomoda, portanto, 
contrário teremos aqui, portanto, sempre tardiamente quando tudo pode ser evitado.

Relativamente à explanificação, tenho a congratular-me e dar os parabéns à 
Câmara pelo sucesso que está a ter com a empregabilidade do Concelho, espero que 
assim continue nessa senda para melhor e melhores condições de vida de toda a gente

Já no que concerne à preocupação com ETARs fiquei surpreendido porque 
tive acesso a um documento que é público em que o Senhor Presidente fez uma opção 
também do Concelho e tem toda a liberdade e legitimidade para o fazer e retirou valores 

para implementar nomeadamente o Parque Industrial e 
A única coisa que eu gostaria de saber era se não haveria nenhuma rubrica

retirar esses valores para esses fins. É a única questão porque, 
realmente e como dá tanta importância ao ambiente e eu considero que tem t
verdade, e que isso é importantíssimo para a saúde pública e para o bem

se quando eu vejo que são retirados quase cento e cinquenta mil euros 
que estavam nas Grandes Opções do Plano, portanto, dados para as 
são retirados, é só essa questão, se não haveria uma rubrica, com tantas reduções de 
40%, disto e daquilo, que pudesse compensar e não mexer, realmente, nestes valores 

de toda a importância. 
Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Ora, muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra 
Se ninguém quer usar da palavra, também não, quem? 

nhor Deputado Sousa, seja breve, está bem? Três minutinhos. Eu tomo nota.
O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 
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imeiro trimestre do ano passado todo, todo o 
ganho de eficiência foi para entregar à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP e 

oitenta mil euros, com pouco mais, com pouco mais trinta, ou 
Lapa do Lobo, que muito carecida 

está, para acompanharmos o processo de desenvolvimento da Fundação e que era 
de ter uma fossa séptica estar lá uma ETAR a 

Muito obrigado Senhor Presidente. Não sei se alguém quer usar da palavra 

ndendo ao adiantado da hora, agradecia 
que fossemos breves porque são quase onze horas, temos uma hora só por nossa frente.   

o devido respeito pelo 
Senhor Presidente da Câmara e sei que a pertinência das informações são de todo 
importantes mas o Regimento diz que tem vinte minutos para essa intervenção, vinte 

sejam vinte e cinco, não incomoda, portanto, porque, caso 
contrário teremos aqui, portanto, sempre tardiamente quando tudo pode ser evitado. 

me e dar os parabéns à 
Câmara pelo sucesso que está a ter com a empregabilidade do Concelho, espero que 

condições de vida de toda a gente 

fiquei surpreendido porque 
tive acesso a um documento que é público em que o Senhor Presidente fez uma opção 
também do Concelho e tem toda a liberdade e legitimidade para o fazer e retirou valores 

que Industrial e noutros. 
A única coisa que eu gostaria de saber era se não haveria nenhuma rubrica 

retirar esses valores para esses fins. É a única questão porque, 
realmente e como dá tanta importância ao ambiente e eu considero que tem toda, que é 
verdade, e que isso é importantíssimo para a saúde pública e para o bem-estar de todo o 

se quando eu vejo que são retirados quase cento e cinquenta mil euros 
que estavam nas Grandes Opções do Plano, portanto, dados para as ETARs, que agora 
são retirados, é só essa questão, se não haveria uma rubrica, com tantas reduções de 
40%, disto e daquilo, que pudesse compensar e não mexer, realmente, nestes valores 

Ora, muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra 
Se ninguém quer usar da palavra, também não, quem? Tem a palavra o 

seja breve, está bem? Três minutinhos. Eu tomo nota. 



 

- Não, acima de tudo é para congratular, para nos congratularmos pela, por 
aquilo que a Câmara tem feito, princ
realmente, isso sim, é uma obra estruturante, as 
e é por aí que o Concelho depois 
tem, porque criando emprego vai haver maior
FEF por causa da comparticipação no IRS que é cobrado, como, inclusiv
possibilidade de outras pessoas poderem vir viver para cá por haver emprego.

Esse, sim, é a grande, é o grande, é a grande vitória desta Câmara em poucos 
meses e por aquilo que disse o Senhor Presidente, que foi poupado só em remunerações 
de políticos 43%, penso que foi esse o valor que disse relativamente àquilo que foi no 
ano passado, demonstra
esta situação de criação de empregos e eu porque às vezes as pessoas têm mentes, têm a 
memória curta e recorro sempre a 
outras Assembleias, trouxe mais uma, que era para não nos esquecermos e 
apontem, a fórmula é muito simples, é esta que está aqui,
minúsculo é uma variável
pagar a políticos, agora paga
estabelecidas.  

Neste momento, este n pode ser substituído por 
convertidas em menos 
Empregos no Concelho de Nelas. Esta é a verdade. 

Espero trazer aqui mais vezes esta fórmula em que o n vá subindo de cada vez 
que eu a traga cá. Para 
termos dado cabo de quatro Lugares de Tachos P

Fica dito. 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Ora, parece que

inscrito neste ponto. Porta
dar um esclarecimento ainda. Faz favor. Agradecia, também, que fosse breve. 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
- Vou ser breve. Eu acho que são vinte minutos que o R

Assembleia diz que o Presidente da Câmara
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Já gastou v
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
- É, 28, pronto, mas relativamente a essa questão do tempo agradeço o reparo 

e eu, o meu intuito é sempre enriquecer a informação da Assembleia Municipal e, 
portanto, hei-de também consultar as atas para ver quantas vezes é que o Senhor fez 
esse reparo à anterior 
fazer esse trabalho, consultar as atas, ou 
para ver se alguma vez controlou esse tempo.

Mas existe agora um tempo, de facto, de maior democraticidade 
ponto de lhe dizer isto, durante oito anos nunca as reuniões de Câmara foram gravadas, 
nunca e, portanto, havia pessoas que tinham toda a possibilidade de as gravar e sabe que 
houve uma alteração 
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Não, acima de tudo é para congratular, para nos congratularmos pela, por 
aquilo que a Câmara tem feito, principalmente, na parte da ajuda à criação de emprego, 
realmente, isso sim, é uma obra estruturante, as ETARs também são 
e é por aí que o Concelho depois pode ter a capacidade de pagar os empréstimos que 

criando emprego vai haver maior cobrança de impostos
FEF por causa da comparticipação no IRS que é cobrado, como, inclusiv
possibilidade de outras pessoas poderem vir viver para cá por haver emprego.

Esse, sim, é a grande, é o grande, é a grande vitória desta Câmara em poucos 
meses e por aquilo que disse o Senhor Presidente, que foi poupado só em remunerações 

ticos 43%, penso que foi esse o valor que disse relativamente àquilo que foi no 
ano passado, demonstra-se, exatamente, qual é que é a fórmula mágica para conseguir 
esta situação de criação de empregos e eu porque às vezes as pessoas têm mentes, têm a 

ia curta e recorro sempre a mnemónicas, já o disse aqui algumas vezes, numas 
outras Assembleias, trouxe mais uma, que era para não nos esquecermos e 

rmula é muito simples, é esta que está aqui, - 4LTP = nECN, em que o n  
uma variável e isto é fácil de explicar, antes gastava-se o dinheiro aonde? 

agar a políticos, agora paga-se a terrenos e apoia-se empresas para aqui serem 

Neste momento, este n pode ser substituído por + 600
convertidas em menos � quatro Lugares de Tachos Políticos igual a mais seiscentos 

mpregos no Concelho de Nelas. Esta é a verdade.  
Espero trazer aqui mais vezes esta fórmula em que o n vá subindo de cada vez 

ga cá. Para já mais seiscentos Empregos no Concelho de Nelas depois
termos dado cabo de quatro Lugares de Tachos Políticos. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Ora, parece que

inscrito neste ponto. Portanto, quer dar um esclarecimento? O Senhor Presidente quer 
dar um esclarecimento ainda. Faz favor. Agradecia, também, que fosse breve. 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
Vou ser breve. Eu acho que são vinte minutos que o R

Assembleia diz que o Presidente da Câmara 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Já gastou vinte e oito. 
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:

pronto, mas relativamente a essa questão do tempo agradeço o reparo 
e eu, o meu intuito é sempre enriquecer a informação da Assembleia Municipal e, 

de também consultar as atas para ver quantas vezes é que o Senhor fez 
esse reparo à anterior Presidente de Câmara aqui na Assembleia Municipal, mas vou 

trabalho, consultar as atas, ou então o Vice-Presidente, vou consultar as atas 
para ver se alguma vez controlou esse tempo. 

Mas existe agora um tempo, de facto, de maior democraticidade 
ponto de lhe dizer isto, durante oito anos nunca as reuniões de Câmara foram gravadas, 
nunca e, portanto, havia pessoas que tinham toda a possibilidade de as gravar e sabe que 
houve uma alteração do Regimento, que foi aprovada por unanimidade
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Não, acima de tudo é para congratular, para nos congratularmos pela, por 
ajuda à criação de emprego, 

também são obras estruturantes 
pode ter a capacidade de pagar os empréstimos que 

cobrança de impostos, não só através do 
FEF por causa da comparticipação no IRS que é cobrado, como, inclusivamente, a 
possibilidade de outras pessoas poderem vir viver para cá por haver emprego. 

Esse, sim, é a grande, é o grande, é a grande vitória desta Câmara em poucos 
meses e por aquilo que disse o Senhor Presidente, que foi poupado só em remunerações 

ticos 43%, penso que foi esse o valor que disse relativamente àquilo que foi no 
rmula mágica para conseguir 

esta situação de criação de empregos e eu porque às vezes as pessoas têm mentes, têm a 
, já o disse aqui algumas vezes, numas 

outras Assembleias, trouxe mais uma, que era para não nos esquecermos e peço que a 
4LTP = nECN, em que o n  

se o dinheiro aonde? A 
se empresas para aqui serem 

+ 600 e as letras podem ser 
íticos igual a mais seiscentos 

Espero trazer aqui mais vezes esta fórmula em que o n vá subindo de cada vez 
mpregos no Concelho de Nelas depois de 

Muito obrigado Senhor Deputado. Ora, parece que mais ninguém está 
? O Senhor Presidente quer 

dar um esclarecimento ainda. Faz favor. Agradecia, também, que fosse breve.  
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 

Vou ser breve. Eu acho que são vinte minutos que o Regimento da 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 
pronto, mas relativamente a essa questão do tempo agradeço o reparo 

e eu, o meu intuito é sempre enriquecer a informação da Assembleia Municipal e, 
de também consultar as atas para ver quantas vezes é que o Senhor fez 

Presidente de Câmara aqui na Assembleia Municipal, mas vou 
Presidente, vou consultar as atas 

Mas existe agora um tempo, de facto, de maior democraticidade e que leva ao 
ponto de lhe dizer isto, durante oito anos nunca as reuniões de Câmara foram gravadas, 
nunca e, portanto, havia pessoas que tinham toda a possibilidade de as gravar e sabe que 

o Regimento, que foi aprovada por unanimidade, em que elas 



 

continuavam a não ser gravadas e houve um Vereador da Coligação PSD
propôs que elas fossem gravadas e vão ser gravadas.

Portanto, está a ver que também os tempos da democraticidade e da 
democracia e, portanto, eu julgava que lhe estav
ficasse muito satisfeito, que não teve, seguramente, oportunidade de assistir quando da 
celebração do protocolo com os Aquinos
que os cento e cinquenta mil euros de que fala
financeiro que é dado aos Aquinos, era a isso que se queria referir, eu posso dizer que 
esse apoio são duzentos e cinquenta euros 
Unidade em Nelas, o apoio referenciado estará
regulamento, nomeadamente, 
pagamento do apoio financeiro
adiantamentos a conceder antes do período de três anos.

Portanto, este ano não vai ser gasto um tostão em apoio financeiro aos 
Aquinos, a não ser que até ao fim do ano sejam criadas condições para que isso possa 
suceder, mas, portanto, está garantido que estes cento e cinquenta mil euros de apoio 
financeiro ao Grupo Aquinos

Além disso, posso
que foi apresentado aqui e na Câmara de pouco mais de oitocentos mil euros que dão 
para comprar os tubos, trinta mil euros, com que se v
Pisco para a Rotunda da Vinha e para a 
seja a pouca vergonha da poluição que se lá vê e a espuma toda que colocaram nas 
Caldas da Felgueira e, portanto, a C
oitocentos mil euros e posso dizer
hectares que foram feitos, prometidos fazer, porque são contratos
sabe com que dinheiro é que foi feita essa compra? 

Precisamente com o dinheiro dos
LusoFinsa adiantou à Câmara para a Câmara dar como sinal, precisamente por cautela, 
para não descapitalizarmos e para mantermos os fundos disponíveis relativamente a isto
e estou-lhe a dizer que só não avançou ainda a questão da construção de nenhuma etar, 
porque estamos em contacto, esteve cá o Senhor Secretário de Estado do Ambiente há 
dois meses e temos a expetativa, ainda hoje enviei um novo ofício para ele, a expetati
de que o Governo do PSD
durante horas e dias inteiros à espera nos corredores, temos telefonado, temos marcado 
hora, e tudo que temos solicitado ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente, a 
competitividade, ao gestor do POVT, d
hora e, portanto, temos sido respeitosamente recebidos.

E portanto, acho que era este esclarecimento 
Eng.º e, portanto, não tirei cento e cinquenta mil euros de l
perspetiva, digo-lhe, 
estudo que foi feito pela Câmara anterior de enquadramento estratégico para as 
nós avançaremos com meios próprios, este ano, no ano que v
outro ano para libertarmos seis, ou sete milhões de euros para construir as 
são necessárias construir. V
que, depois, como se vai ver nas contas
para repor o imobilizado que se vai gastando, as estradas, os estabelecimentos escolares, 
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continuavam a não ser gravadas e houve um Vereador da Coligação PSD
propôs que elas fossem gravadas e vão ser gravadas. 

Portanto, está a ver que também os tempos da democraticidade e da 
, portanto, eu julgava que lhe estava a dar informações em que o Senhor 

ficasse muito satisfeito, que não teve, seguramente, oportunidade de assistir quando da 
celebração do protocolo com os Aquinos, se estivesse estado presente tinha verificado 
que os cento e cinquenta mil euros de que fala hoje, que eu presumo que seja o apoio 
financeiro que é dado aos Aquinos, era a isso que se queria referir, eu posso dizer que 
esse apoio são duzentos e cinquenta euros por posto de trabalho

e em Nelas, o apoio referenciado estará condicionado ao cumprimento do 
regulamento, nomeadamente, à duração mínima de três anos do contrato de trabalho e o 
pagamento do apoio financeiro, nos termos a regulamentar, 
adiantamentos a conceder antes do período de três anos. 

anto, este ano não vai ser gasto um tostão em apoio financeiro aos 
Aquinos, a não ser que até ao fim do ano sejam criadas condições para que isso possa 
suceder, mas, portanto, está garantido que estes cento e cinquenta mil euros de apoio 

o Aquinos é por criação de postos de trabalho. 
Além disso, posso-lhe dizer que temos verbas este ano, está no Orçamento 

que foi apresentado aqui e na Câmara de pouco mais de oitocentos mil euros que dão 
para comprar os tubos, trinta mil euros, com que se vão trazer os esgotos do Chão do 
Pisco para a Rotunda da Vinha e para a ETAR 2, para evitar que a Ribeira da Pantanha 
seja a pouca vergonha da poluição que se lá vê e a espuma toda que colocaram nas 
Caldas da Felgueira e, portanto, a Câmara tem para investimento este ano
oitocentos mil euros e posso dizer-lhe também que toda a compra dos mais de quatro 
hectares que foram feitos, prometidos fazer, porque são contratos
sabe com que dinheiro é que foi feita essa compra?  

samente com o dinheiro dos cinquenta cêntimos o metro quadrado que a 
LusoFinsa adiantou à Câmara para a Câmara dar como sinal, precisamente por cautela, 
para não descapitalizarmos e para mantermos os fundos disponíveis relativamente a isto

lhe a dizer que só não avançou ainda a questão da construção de nenhuma etar, 
porque estamos em contacto, esteve cá o Senhor Secretário de Estado do Ambiente há 
dois meses e temos a expetativa, ainda hoje enviei um novo ofício para ele, a expetati
de que o Governo do PSD-CDS, que nos tem recebido, que não nos tem deixado 
durante horas e dias inteiros à espera nos corredores, temos telefonado, temos marcado 
hora, e tudo que temos solicitado ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente, a 

dade, ao gestor do POVT, do PRODER, Turismo de Portugal, 
hora e, portanto, temos sido respeitosamente recebidos. 

E portanto, acho que era este esclarecimento que eu queria dar 
não tirei cento e cinquenta mil euros de lado nenhum se não houver 

 até ao terceiro trimestre deste ano, de facto, avançarmos com um 
estudo que foi feito pela Câmara anterior de enquadramento estratégico para as 
nós avançaremos com meios próprios, este ano, no ano que vem, 
outro ano para libertarmos seis, ou sete milhões de euros para construir as 
são necessárias construir. Verbas para investimento na ordem dos oitocentos mil euros 
que, depois, como se vai ver nas contas, não temos dinheiro suficiente no investimento 
para repor o imobilizado que se vai gastando, as estradas, os estabelecimentos escolares, 
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continuavam a não ser gravadas e houve um Vereador da Coligação PSD-CDS que 

Portanto, está a ver que também os tempos da democraticidade e da 
a a dar informações em que o Senhor 

ficasse muito satisfeito, que não teve, seguramente, oportunidade de assistir quando da 
, se estivesse estado presente tinha verificado 

hoje, que eu presumo que seja o apoio 
financeiro que é dado aos Aquinos, era a isso que se queria referir, eu posso dizer que 

por posto de trabalho que venha a criar a 
condicionado ao cumprimento do 

duração mínima de três anos do contrato de trabalho e o 
 poderá ser feito por 

anto, este ano não vai ser gasto um tostão em apoio financeiro aos 
Aquinos, a não ser que até ao fim do ano sejam criadas condições para que isso possa 
suceder, mas, portanto, está garantido que estes cento e cinquenta mil euros de apoio 

 
este ano, está no Orçamento 

que foi apresentado aqui e na Câmara de pouco mais de oitocentos mil euros que dão 
ão trazer os esgotos do Chão do 

2, para evitar que a Ribeira da Pantanha 
seja a pouca vergonha da poluição que se lá vê e a espuma toda que colocaram nas 

este ano pouco mais de 
lhe também que toda a compra dos mais de quatro 

hectares que foram feitos, prometidos fazer, porque são contratos-promessa celebrados, 

cinquenta cêntimos o metro quadrado que a 
LusoFinsa adiantou à Câmara para a Câmara dar como sinal, precisamente por cautela, 
para não descapitalizarmos e para mantermos os fundos disponíveis relativamente a isto 

lhe a dizer que só não avançou ainda a questão da construção de nenhuma etar, 
porque estamos em contacto, esteve cá o Senhor Secretário de Estado do Ambiente há 
dois meses e temos a expetativa, ainda hoje enviei um novo ofício para ele, a expetativa 

CDS, que nos tem recebido, que não nos tem deixado 
durante horas e dias inteiros à espera nos corredores, temos telefonado, temos marcado 
hora, e tudo que temos solicitado ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente, a 

o PRODER, Turismo de Portugal, marcamos 

que eu queria dar ao Senhor 
ado nenhum se não houver 

e ano, de facto, avançarmos com um 
estudo que foi feito pela Câmara anterior de enquadramento estratégico para as ETARs, 

em, no outro ano e no 
outro ano para libertarmos seis, ou sete milhões de euros para construir as ETARs, que 

erbas para investimento na ordem dos oitocentos mil euros 
uficiente no investimento 

para repor o imobilizado que se vai gastando, as estradas, os estabelecimentos escolares, 



 

para repor aquilo que existe no Município 
administração central, ou sem apoio do Fundo do próximo Quad
facto, fazer este esforço, mas vamos tentar fazer mais com o menos que temos.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente. Então, agora, que chegámos ao fim deste 

ponto, passamos ao ponto 2.2 
e relatório de gestão do ano de 20

Quem quer usar da palavra neste ponto? 
ponto? Então, faz favor.

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 
- Eu queria ref

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, queria que permitisse que o Senhor 
Vereador Adelino Amaral também nos fizesse alguns esclareci
contas porque nos permite, de fa
isso porque, além de ser uma pessoa 
acompanhado os últimos quatro, oito anos da gestão municipal e poder também
nos a nós, Câmara e à própria Assemblei
futuro próximo disto.

Relativamente ao relatório de gestão, ao relatório de gestão de 2013, que foi 
aprovado em Câmara pelos Vereadores da Coligação PSD
absolutamente claro com a concordân
situação financeira e à execução 

Diz aqui que após o saneamento financeiro declarado em abril de 2010 e 
considerando o processo de endividamento relativamente aos limites lega
declarada a situação de pré
deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal de 29 de setembro de 2012 e de 3 de 
outubro de 2012. 

Relativamente
endividamento líquido superior a catorze milhões e meio de euros
excesso aos limites de endividamento de m
foi o ano da contração de novos empréstimos
empréstimo ao Estado Português, 20 anos o
e de 15 anos o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, no âmbito de um plano de 
reestruturação financeira, obrigam
com os impostos e as taxas e tudo isso no máximo.

Da execução, o Adelino já 
eu trouxe apenas, creio que é
do, que vos foi enviado que é o mapa de endivida
Município de Nelas. P
Hernâni, em particular, porque falou nalgumas obras, a maior parte delas, que eu tenho 
aqui referenciadas, comparticipadas por fundos, ou do QREN,
Administração Central, quase todas as que referenciou, o que significa que não
todas suportadas pelo Orçamento Municipal, Orçamento Municipal que dispôs de mais 
de oitenta milhões de euros nesses oito anos, muito mais de oitenta mil
todos os anos tinha mais, execução de mais de dez milhões de euros
dívida no final de 2012, a dívida a médio e longo prazo era de onze milhões duzentos e 
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aquilo que existe no Município é difícil sem apoio governamental, ou 
administração central, ou sem apoio do Fundo do próximo Quad
facto, fazer este esforço, mas vamos tentar fazer mais com o menos que temos.

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Então, agora, que chegámos ao fim deste 

ponto, passamos ao ponto 2.2 � Apreciar e votar os documentos de prestação de contas 
e relatório de gestão do ano de 2013. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente, quer introduzir o 
ponto? Então, faz favor. 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 
Eu queria referenciar só dois, ou três aspetos e depois, com autorização do 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, queria que permitisse que o Senhor 
Vereador Adelino Amaral também nos fizesse alguns esclarecimentos relativamente às 
contas porque nos permite, de facto, ele está numa posição privilegiada relativamente a 
isso porque, além de ser uma pessoa iniciada nessa questão das contas
acompanhado os últimos quatro, oito anos da gestão municipal e poder também
nos a nós, Câmara e à própria Assembleia Municipal, a iluminar
futuro próximo disto. 

elativamente ao relatório de gestão, ao relatório de gestão de 2013, que foi 
aprovado em Câmara pelos Vereadores da Coligação PSD-CDS, eu acho que ele é 
absolutamente claro com a concordância desses Senhores Vereadores, é relativamente à 
situação financeira e à execução de 2013, absolutamente claro.  

aqui que após o saneamento financeiro declarado em abril de 2010 e 
considerando o processo de endividamento relativamente aos limites lega
declarada a situação de pré-falência, ou de desequilíbrio estrutural do Município por 
deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal de 29 de setembro de 2012 e de 3 de 

Relativamente ao endividamento chegámos ao fim do ano numa sit
endividamento líquido superior a catorze milhões e meio de euros

os limites de endividamento de médio e longo prazo, portanto, o ano de 2013 
foi o ano da contração de novos empréstimos e que oneram durante 20 anos o 

ao Estado Português, 20 anos o empréstimo ao Banco Comercial Português 
e de 15 anos o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, no âmbito de um plano de 
reestruturação financeira, obrigam-nos a ter a potenciação máxima das receitas 
com os impostos e as taxas e tudo isso no máximo. 

execução, o Adelino já vos falará da execução em t
, creio que é um documento extremamente importante, que é a questão 

do, que vos foi enviado que é o mapa de endividamento a longo e m
Município de Nelas. Posso dizer aos Senhores Membros da Assembleia e também ao 
Hernâni, em particular, porque falou nalgumas obras, a maior parte delas, que eu tenho 
aqui referenciadas, comparticipadas por fundos, ou do QREN,
Administração Central, quase todas as que referenciou, o que significa que não
todas suportadas pelo Orçamento Municipal, Orçamento Municipal que dispôs de mais 
de oitenta milhões de euros nesses oito anos, muito mais de oitenta mil
todos os anos tinha mais, execução de mais de dez milhões de euros
dívida no final de 2012, a dívida a médio e longo prazo era de onze milhões duzentos e 
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é difícil sem apoio governamental, ou 
administração central, ou sem apoio do Fundo do próximo Quadro Comunitário, de 
facto, fazer este esforço, mas vamos tentar fazer mais com o menos que temos. 

Muito obrigado Senhor Presidente. Então, agora, que chegámos ao fim deste 
os documentos de prestação de contas 

Senhor Presidente, quer introduzir o 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:  
erenciar só dois, ou três aspetos e depois, com autorização do 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, queria que permitisse que o Senhor 
mentos relativamente às 

cto, ele está numa posição privilegiada relativamente a 
ciada nessa questão das contas, de ter 

acompanhado os últimos quatro, oito anos da gestão municipal e poder também ajudar-
a Municipal, a iluminar-nos relativamente ao 

elativamente ao relatório de gestão, ao relatório de gestão de 2013, que foi 
CDS, eu acho que ele é 

cia desses Senhores Vereadores, é relativamente à 

aqui que após o saneamento financeiro declarado em abril de 2010 e 
considerando o processo de endividamento relativamente aos limites legais foi 

falência, ou de desequilíbrio estrutural do Município por 
deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal de 29 de setembro de 2012 e de 3 de 

ao endividamento chegámos ao fim do ano numa situação de 
endividamento líquido superior a catorze milhões e meio de euros, portanto, ainda em 

, portanto, o ano de 2013 
que oneram durante 20 anos o 

empréstimo ao Banco Comercial Português 
e de 15 anos o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, no âmbito de um plano de 

nos a ter a potenciação máxima das receitas ou seja 

da execução em termos comparativos, 
um documento extremamente importante, que é a questão 

mento a longo e médio prazo do 
osso dizer aos Senhores Membros da Assembleia e também ao 

Hernâni, em particular, porque falou nalgumas obras, a maior parte delas, que eu tenho 
aqui referenciadas, comparticipadas por fundos, ou do QREN, ou por fundos da 
Administração Central, quase todas as que referenciou, o que significa que não foram 
todas suportadas pelo Orçamento Municipal, Orçamento Municipal que dispôs de mais 
de oitenta milhões de euros nesses oito anos, muito mais de oitenta milhões de euros, 
todos os anos tinha mais, execução de mais de dez milhões de euros e deixou uma 
dívida no final de 2012, a dívida a médio e longo prazo era de onze milhões duzentos e 



 

cinquenta e sete mil euros e no final de 2013 era de catorze milhões oitoc
mil euros. 

Posso-lhe dizer, tenho aqui os dados todos que pedi hoje à Contabilidade com 
um gráfico que se vê daí perfeitamente, com o último mandato do Dr. Correia, 2002, 
2003, 2004 e 2005, a dívida total em 2002 era três milhões de euros, em 2003, no final 
de 2003 era de três milhões de euros, no final de 2004 era três milhões e duzentos mil 
euros, no final de 2005 era quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil euros, a 
dívida total, incluindo, em 2005 uma dívida médio e longo prazo, no final de 2005 de 
três virgula dois milhões de euros e, portanto, se você vir, se o Hernâni vir
verificá que no ano de 
da gestão dos dois Executivos anteriores, do ponto de vista financeiro, 
uma dívida total de quatro virgula seis milhões de euros para dez virgula seis milhões de 
euros, quatro virgula seis para dez milhões de euros. Gastaram num ano de campanha 
eleitoral seis milhões de euros para além do Orçamento que tinham

O que é que aconteceu neste período de quatro anos? 
É fácil, está aqui, facilmente evidenciável, se alguém tiver dúvidas desses 

dados é pedir uma certidão à Câmara Municipal
Com o peso da dívida que hoje temos,

mês que entregar à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP, temos oitocentos mil euros de 
amortização de dívida e setecentos
temos que pagar aos bancos
nas contas de 2013 e eu, a única situação em que é de elogiar a Câmara anterior do 
ponto de vista financeiro é, de facto, ter uns serviços de Contabilidade e Gestão 
internos, ter lá trabalhadores que obrigaram a Câmara, no final de 2012, a declarar
em falência para poder recorrer a um processo de reestruturação financeira, que obrigou 
que em 2013 nós tivéssemos intervencionados internamente, não é em termos 
internacionais, intername
para onde enviamos o Orçamento para fiscalização prévia e felizmente, é o único aspeto 
que considero muito positivo por parte do Executivo anterior foi ter
declarado em pré-falência em out
tivesse a ser acompanhado pela DGAL e não tivessem entrado nos desvarios que 
entraram, por exemplo, em Santa Comba Dão, ou São Pedro do Sul e os Técnicos que 
estão na Câmara, responsáveis pela Contabilidade, ti
cinquenta mil euros
extraordinária da dívida no final do ano e, apesar disto, tenho que dizer
disto, apesar da situação de pré
dos Compromissos, que visava evitar que a Administração Central e as Câmaras não 
gastassem mais do que aquilo que tinham nos noventa dia seguintes para gastar
disto houve, a Câmara, no período eleitoral, que ainda gastou oitocentos mi
qualquer enquadramento orçamental, sem respeitar a Lei dos Compromissos e sem 
respeitar qualquer plano de saneamento que tinha acabado de aprovar, dois meses, ou 
três, tinha sido publicado em Diário da República

E, eu digo
Borges da Silva, ou o Partido que ganhou as eleições ser o Partido Socialista, foi uma 
grande felicidade para o Município de Nelas porque, senão hoje, com a invocação 
vontade popular, estávamos todos a pagar os oitocentos, ou novecentos mil euros de 
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cinquenta e sete mil euros e no final de 2013 era de catorze milhões oitoc

lhe dizer, tenho aqui os dados todos que pedi hoje à Contabilidade com 
um gráfico que se vê daí perfeitamente, com o último mandato do Dr. Correia, 2002, 

a dívida total em 2002 era três milhões de euros, em 2003, no final 
de 2003 era de três milhões de euros, no final de 2004 era três milhões e duzentos mil 

no final de 2005 era quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil euros, a 
ncluindo, em 2005 uma dívida médio e longo prazo, no final de 2005 de 

três virgula dois milhões de euros e, portanto, se você vir, se o Hernâni vir
que no ano de 2009 houve completamente um desvario, uma irresponsabilidade 

s dois Executivos anteriores, do ponto de vista financeiro, 
uma dívida total de quatro virgula seis milhões de euros para dez virgula seis milhões de 
euros, quatro virgula seis para dez milhões de euros. Gastaram num ano de campanha 

seis milhões de euros para além do Orçamento que tinham
O que é que aconteceu neste período de quatro anos?  
É fácil, está aqui, facilmente evidenciável, se alguém tiver dúvidas desses 

dados é pedir uma certidão à Câmara Municipal, ser-lhe-ão facultados.
peso da dívida que hoje temos, pois temos cento e vinte mil euros por 

entregar à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP, temos oitocentos mil euros de 
amortização de dívida e setecentos, ou oitocentos mil euros de juros e comissões 

agar aos bancos. Aqui é que está o maior pecado, que ainda são reveladas 
nas contas de 2013 e eu, a única situação em que é de elogiar a Câmara anterior do 
ponto de vista financeiro é, de facto, ter uns serviços de Contabilidade e Gestão 

rabalhadores que obrigaram a Câmara, no final de 2012, a declarar
para poder recorrer a um processo de reestruturação financeira, que obrigou 

nós tivéssemos intervencionados internamente, não é em termos 
internacionais, internamente, pela DGAL, para onde enviamos relatórios trimestrais, 
para onde enviamos o Orçamento para fiscalização prévia e felizmente, é o único aspeto 
que considero muito positivo por parte do Executivo anterior foi ter

falência em outubro de 2012 porque isso permitiu que em 2013 
tivesse a ser acompanhado pela DGAL e não tivessem entrado nos desvarios que 
entraram, por exemplo, em Santa Comba Dão, ou São Pedro do Sul e os Técnicos que 
estão na Câmara, responsáveis pela Contabilidade, tivessem cativado duzentos e 
cinquenta mil euros para amortização como manda plano para amortização 
extraordinária da dívida no final do ano e, apesar disto, tenho que dizer
disto, apesar da situação de pré-falência declarada em outubro de 2012, 
dos Compromissos, que visava evitar que a Administração Central e as Câmaras não 
gastassem mais do que aquilo que tinham nos noventa dia seguintes para gastar
disto houve, a Câmara, no período eleitoral, que ainda gastou oitocentos mi
qualquer enquadramento orçamental, sem respeitar a Lei dos Compromissos e sem 
respeitar qualquer plano de saneamento que tinha acabado de aprovar, dois meses, ou 
três, tinha sido publicado em Diário da República 

eu digo-lhe, independentemente do Presidente da Câmara se chamar 
Borges da Silva, ou o Partido que ganhou as eleições ser o Partido Socialista, foi uma 
grande felicidade para o Município de Nelas porque, senão hoje, com a invocação 

ávamos todos a pagar os oitocentos, ou novecentos mil euros de 
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cinquenta e sete mil euros e no final de 2013 era de catorze milhões oitocentos e quatro 

lhe dizer, tenho aqui os dados todos que pedi hoje à Contabilidade com 
um gráfico que se vê daí perfeitamente, com o último mandato do Dr. Correia, 2002, 

a dívida total em 2002 era três milhões de euros, em 2003, no final 
de 2003 era de três milhões de euros, no final de 2004 era três milhões e duzentos mil 

no final de 2005 era quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil euros, a 
ncluindo, em 2005 uma dívida médio e longo prazo, no final de 2005 de 

três virgula dois milhões de euros e, portanto, se você vir, se o Hernâni vir estes dados 
2009 houve completamente um desvario, uma irresponsabilidade 

s dois Executivos anteriores, do ponto de vista financeiro, que passaram 
uma dívida total de quatro virgula seis milhões de euros para dez virgula seis milhões de 
euros, quatro virgula seis para dez milhões de euros. Gastaram num ano de campanha 

seis milhões de euros para além do Orçamento que tinham. 

É fácil, está aqui, facilmente evidenciável, se alguém tiver dúvidas desses 
ão facultados. 

temos cento e vinte mil euros por 
entregar à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP, temos oitocentos mil euros de 

mil euros de juros e comissões que 
que ainda são reveladas 

nas contas de 2013 e eu, a única situação em que é de elogiar a Câmara anterior do 
ponto de vista financeiro é, de facto, ter uns serviços de Contabilidade e Gestão 

rabalhadores que obrigaram a Câmara, no final de 2012, a declarar-se 
para poder recorrer a um processo de reestruturação financeira, que obrigou 

nós tivéssemos intervencionados internamente, não é em termos 
nte, pela DGAL, para onde enviamos relatórios trimestrais, 

para onde enviamos o Orçamento para fiscalização prévia e felizmente, é o único aspeto 
que considero muito positivo por parte do Executivo anterior foi ter-se mesmo 

ubro de 2012 porque isso permitiu que em 2013 
tivesse a ser acompanhado pela DGAL e não tivessem entrado nos desvarios que 
entraram, por exemplo, em Santa Comba Dão, ou São Pedro do Sul e os Técnicos que 

vessem cativado duzentos e 
para amortização como manda plano para amortização 

extraordinária da dívida no final do ano e, apesar disto, tenho que dizer-vos, apesar 
declarada em outubro de 2012, apesar da Lei 

dos Compromissos, que visava evitar que a Administração Central e as Câmaras não 
gastassem mais do que aquilo que tinham nos noventa dia seguintes para gastar, apesar 
disto houve, a Câmara, no período eleitoral, que ainda gastou oitocentos mil euros sem 
qualquer enquadramento orçamental, sem respeitar a Lei dos Compromissos e sem 
respeitar qualquer plano de saneamento que tinha acabado de aprovar, dois meses, ou 

lhe, independentemente do Presidente da Câmara se chamar 
Borges da Silva, ou o Partido que ganhou as eleições ser o Partido Socialista, foi uma 
grande felicidade para o Município de Nelas porque, senão hoje, com a invocação da 

ávamos todos a pagar os oitocentos, ou novecentos mil euros de 



 

dívidas que não estão com fundo disponível, nem respeitavam nenhuma das regras do 
Código dos Procedimentos e, apesar de termos um plano de 
portanto, seria completamente

Seria, apesar de uma Câmara intervencionada, fiscalizada pela DGAL, a 
Câmara, no ano de eleições, ainda gastou para além dos empréstimos que contraiu ao 
BCP, do financiamento do PAEL
oitocentos mil euros de despesas irregulares
Geral de Finanças, que estão na sindicância e por isso a posição do Partido Socialista na 
Câmara e do Presidente da Câmara, porque há uma norma, ac
Lei das Autarquias, agora a nova, a 
só não são responsáveis pela consequência do seu voto se votarem contra e fizerem uma 
declaração de voto e por isso o Presidente da Câmara e
Vice-Presidente, a Senhora Vereadora e o Vereador Adelino, porque não têm que ser 
responsabilizados por atos de má gestão e responsabilidade
que gastou o que era deles e o que era das próximas Câma
porque vinte anos é uma geração, ou duas, é que votámos contra e assumimos isto.

Acho que juridicamente não podíamos deixar de votar contra, politicamente o 
voto contra já foi manifestado no dia 29 de setembro pelo eleitorado, 

E Senhor Eng.º José António, tenho que lhe dizer o seguinte, o Senhor fez 
aqui um discurso no 25 de abril e hoje também falou em elegância
bem, eu elogio-lhe essa postura, agora umas eleições, um Vereador, com o devid
respeito, alguém que representa a Coligação em que o Senhor foi eleito e tomou posse, 
que nomeou delegados 
o Tribunal Constitucional, ainda hoje continua a dizer que houve um processo duvid
de validação eleitoral
Município terceiro-mundista, em que o Presidente da Câmara
legitimidade democrática porque está em dúvida o número de votos
as eleições, isso é, não só uma deselegância, é
de Nelas e aos eleitos
passou no Município de Nelas e, portanto, o seu Vereador, com grande preponderância 
nessa Coligação em que o Senhor foi eleito
dizer a ele que a primeira eleg
ganhar as eleições é perder, que se concorreu, apresentou
Senhor Vereador, que continua ao fim de seis meses a utilizar um discurso de que houve 
um processo terceiro
não tem legitimidade, eu acho que é a primeira deselegância que ela presta, não só ao 
Presidente da Câmara, é ao Presidente da Câmara, à figura do Presidente da Câmara, à 
figura de qualquer eleito, incluindo do Senhor

E, portanto, 
que outras pessoas disseram relativamente e
foi publicado agora recentemente, o que é dito l
provincianismo político, o mesmo provincianismo político que 
particular esse Senhor Vereador a no momento alto do Município de Nelas para os 
próximos anos, como a assinatura de um protocolo como os Aquinos a não ter estado 
presente e a não ter estado presente sequer à receção de um Secretário de Estado do 
PSD-CDS, do Senhor 
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dívidas que não estão com fundo disponível, nem respeitavam nenhuma das regras do 
Código dos Procedimentos e, apesar de termos um plano de saneamento financeiro e, 
portanto, seria completamente a ruína, ó Hernâni, não tenha dúvida disto. 

Seria, apesar de uma Câmara intervencionada, fiscalizada pela DGAL, a 
Câmara, no ano de eleições, ainda gastou para além dos empréstimos que contraiu ao 
BCP, do financiamento do PAEL de um milhão e seiscentos m
oitocentos mil euros de despesas irregulares que estão a ser fiscalizadas pela Inspeção 

, que estão na sindicância e por isso a posição do Partido Socialista na 
Câmara e do Presidente da Câmara, porque há uma norma, acho que é o artigo 48.º, da 
Lei das Autarquias, agora a nova, a 75/2013, que diz lá que os eleitos são responsáveis, 
só não são responsáveis pela consequência do seu voto se votarem contra e fizerem uma 

e por isso o Presidente da Câmara e os Vereadores, estes, o Senhor 
Presidente, a Senhora Vereadora e o Vereador Adelino, porque não têm que ser 

responsabilizados por atos de má gestão e responsabilidade financeira de outra Câmara 
que gastou o que era deles e o que era das próximas Câmaras e das próximas gerações, 
porque vinte anos é uma geração, ou duas, é que votámos contra e assumimos isto.

cho que juridicamente não podíamos deixar de votar contra, politicamente o 
voto contra já foi manifestado no dia 29 de setembro pelo eleitorado, 

E Senhor Eng.º José António, tenho que lhe dizer o seguinte, o Senhor fez 
aqui um discurso no 25 de abril e hoje também falou em elegância

lhe essa postura, agora umas eleições, um Vereador, com o devid
respeito, alguém que representa a Coligação em que o Senhor foi eleito e tomou posse, 
que nomeou delegados para as eleições, que fez recontagem de votos, que recorreu para 
o Tribunal Constitucional, ainda hoje continua a dizer que houve um processo duvid
de validação eleitoral, insinuando não sei o quê e chamando ao Município de Nelas um 

mundista, em que o Presidente da Câmara 
legitimidade democrática porque está em dúvida o número de votos

, isso é, não só uma deselegância, é tratar o Município de Nelas e à
os eleitos, todos os eleitos, incluindo o próprio, é desonrar aquilo que se 

passou no Município de Nelas e, portanto, o seu Vereador, com grande preponderância 
ssa Coligação em que o Senhor foi eleito e tomou posse, eu pedia

dizer a ele que a primeira elegância é saber a segunda coisa em democracia
ganhar as eleições é perder, que se concorreu, apresentou-se projetos e, portanto, ess
Senhor Vereador, que continua ao fim de seis meses a utilizar um discurso de que houve 
um processo terceiro-mundista no Município de Nelas e que o Presidente da Câmara 
não tem legitimidade, eu acho que é a primeira deselegância que ela presta, não só ao 
Presidente da Câmara, é ao Presidente da Câmara, à figura do Presidente da Câmara, à 
figura de qualquer eleito, incluindo do Senhor, que está aqui ao abrigo desses votos.

E, portanto, eu acho que essa é a maior deselegância e eu escuso de dizer o 
s pessoas disseram relativamente e ainda recentemente e pode ler no jornal que 

foi publicado agora recentemente, o que é dito lá é que isso são manifestações de 
provincianismo político, o mesmo provincianismo político que levou essas pessoas e em 

r esse Senhor Vereador a no momento alto do Município de Nelas para os 
próximos anos, como a assinatura de um protocolo como os Aquinos a não ter estado 
presente e a não ter estado presente sequer à receção de um Secretário de Estado do 

CDS, do Senhor Secretário de Estado da Inovação, que esteve na Câmara, chegou 
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dívidas que não estão com fundo disponível, nem respeitavam nenhuma das regras do 
saneamento financeiro e, 

a ruína, ó Hernâni, não tenha dúvida disto.  
Seria, apesar de uma Câmara intervencionada, fiscalizada pela DGAL, a 

Câmara, no ano de eleições, ainda gastou para além dos empréstimos que contraiu ao 
milhão e seiscentos mil euros, ainda mais 

que estão a ser fiscalizadas pela Inspeção 
, que estão na sindicância e por isso a posição do Partido Socialista na 

ho que é o artigo 48.º, da 
os eleitos são responsáveis, 

só não são responsáveis pela consequência do seu voto se votarem contra e fizerem uma 
os Vereadores, estes, o Senhor 

Presidente, a Senhora Vereadora e o Vereador Adelino, porque não têm que ser 
financeira de outra Câmara 

ras e das próximas gerações, 
porque vinte anos é uma geração, ou duas, é que votámos contra e assumimos isto. 

cho que juridicamente não podíamos deixar de votar contra, politicamente o 
voto contra já foi manifestado no dia 29 de setembro pelo eleitorado, pela população. 

E Senhor Eng.º José António, tenho que lhe dizer o seguinte, o Senhor fez 
aqui um discurso no 25 de abril e hoje também falou em elegância e eu, e fica-lhe muito 

lhe essa postura, agora umas eleições, um Vereador, com o devido 
respeito, alguém que representa a Coligação em que o Senhor foi eleito e tomou posse, 

para as eleições, que fez recontagem de votos, que recorreu para 
o Tribunal Constitucional, ainda hoje continua a dizer que houve um processo duvidoso 

, insinuando não sei o quê e chamando ao Município de Nelas um 
 e os eleitos não têm 

legitimidade democrática porque está em dúvida o número de votos por que ganharam 
tratar o Município de Nelas e à Câmara 

, todos os eleitos, incluindo o próprio, é desonrar aquilo que se 
passou no Município de Nelas e, portanto, o seu Vereador, com grande preponderância 

e tomou posse, eu pedia-lhe o favor de lhe 
é saber a segunda coisa em democracia, depois de 

se projetos e, portanto, esse 
Senhor Vereador, que continua ao fim de seis meses a utilizar um discurso de que houve 

mundista no Município de Nelas e que o Presidente da Câmara 
não tem legitimidade, eu acho que é a primeira deselegância que ela presta, não só ao 
Presidente da Câmara, é ao Presidente da Câmara, à figura do Presidente da Câmara, à 

, que está aqui ao abrigo desses votos. 
eu acho que essa é a maior deselegância e eu escuso de dizer o 

ainda recentemente e pode ler no jornal que 
á é que isso são manifestações de 

levou essas pessoas e em 
r esse Senhor Vereador a no momento alto do Município de Nelas para os 

próximos anos, como a assinatura de um protocolo como os Aquinos a não ter estado 
presente e a não ter estado presente sequer à receção de um Secretário de Estado do 

da Inovação, que esteve na Câmara, chegou 



 

à Câmara ao meio dia e meio,
minutos do final da reunião de Câmara
reconhecerem a vontade livre do 
Nelas, terem deixado a Câmara na situação financeira em que ficou

Eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia se o Senhor Vereador Adelino 
Amaral poderia complementar esta informação.

Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Então dou a palavra ao Senhor Vereador Adelino, faz favor.
O Senhor Vereador Adelino Amaral:
- Muito obrigado Senhor Presidente.
Antes de mais cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia,
o Senhor Presidente da Câmara,
os Colegas Vereadores,
os Distintos Membros da Assembleia,
e Caros Concidadãos.
Eu quero referir 

nesta Assembleia, mas principalmente nesta Assembleia o debate em torno daquilo que 
são os documentos de prestação de contas, aquilo que é o Orçamento Municipal, ou 
aquilo que é o Plano de Atividades
digamos que são a Bíblia de qualquer gestão autárquica e eu fazia aqui um apelo para 
que a Assembleia de ora avante e tanto mais que, como o Senhor Presidente da Câmara 
acabou de referir, este Executivo pauta
da democraticidade e da participação dos cidadãos, 
facto, com mais alguma profundidade apreciar, não só os documentos de prestação de 
contas, mas também os Orçam

São dois momentos altos, de facto,
Orçamento, portanto, sendo uma previsão de receitas 
são as origens e quais são as aplicações dos recursos financeiros 
seu dispor e em conjunto com o Orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos, que 
agora se chama assim, mas podia
do Plano, ou simplesmente, Plano de Atividades, é um documento muito importante que 
identifica todas as intenções e projetos de investimento em todo o Concelho, e nas 
várias freguesias e nas várias áreas de intervenção da 
identifica apenas essas obras e esses projetos mas aponta as dotações financeiras, 
portanto, os valores que são atribuídos a cada uma dessas obras e como é que eles se 
vão concretizar ao longo dos anos.

Esta vertente é importante porqu
Plurianuais deveriam, em cada projeto, deveriam definir qual é que é a dotação para 
cada um dos anos subsequentes para as pessoas perceberem
determinada obra vai ser feita
três, o que é verdade é que nos últimos anos 
apresentavam verbas e orçamento para o ano seguinte.

Quanto ao segundo momento de relevância na vida do Município
que é a prestação de contas, é um momento importante em que 
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à Câmara ao meio dia e meio, pouco mais de quarenta minutos, ou quarenta e cinco 
minutos do final da reunião de Câmara, essa é que é a maior deselegância, é não 
reconhecerem a vontade livre do povo, do povo do Concelho de Nelas, do Município de 
Nelas, terem deixado a Câmara na situação financeira em que ficou

Eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia se o Senhor Vereador Adelino 
Amaral poderia complementar esta informação. 

Muito obrigado. 
enhor Presidente da Assembleia: 

Então dou a palavra ao Senhor Vereador Adelino, faz favor.
O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

Muito obrigado Senhor Presidente. 
Antes de mais cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia,
o Senhor Presidente da Câmara, 
os Colegas Vereadores, 
os Distintos Membros da Assembleia, 
e Caros Concidadãos. 
Eu quero referir o seguinte, nos últimos anos tem sido desvalorizado, não só 

nesta Assembleia, mas principalmente nesta Assembleia o debate em torno daquilo que 
documentos de prestação de contas, aquilo que é o Orçamento Municipal, ou 

aquilo que é o Plano de Atividades, acho que esses documentos são fundamentais, são, 
digamos que são a Bíblia de qualquer gestão autárquica e eu fazia aqui um apelo para 

leia de ora avante e tanto mais que, como o Senhor Presidente da Câmara 
acabou de referir, este Executivo pauta-se por uma tentativa de, que é real, de aumento 
da democraticidade e da participação dos cidadãos, acho que a Assembleia deveria, de 

mais alguma profundidade apreciar, não só os documentos de prestação de 
contas, mas também os Orçamentos e os Planos de Atividades. 

São dois momentos altos, de facto, na vida do Município, enquanto 
Orçamento, portanto, sendo uma previsão de receitas e despesas, portanto, define quais 
são as origens e quais são as aplicações dos recursos financeiros 
seu dispor e em conjunto com o Orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos, que 
agora se chama assim, mas podia-se chamar, como foi no passado, as Grandes Opções 

, ou simplesmente, Plano de Atividades, é um documento muito importante que 
identifica todas as intenções e projetos de investimento em todo o Concelho, e nas 
várias freguesias e nas várias áreas de intervenção da Câmara e que aponta, não 
identifica apenas essas obras e esses projetos mas aponta as dotações financeiras, 
portanto, os valores que são atribuídos a cada uma dessas obras e como é que eles se 
vão concretizar ao longo dos anos. 

Esta vertente é importante porque os Planos chamam-se Plurianuais e sendo 
Plurianuais deveriam, em cada projeto, deveriam definir qual é que é a dotação para 
cada um dos anos subsequentes para as pessoas perceberem
determinada obra vai ser feita, se é feita só durante um ano, ou durante dois, ou durante 
três, o que é verdade é que nos últimos anos estes Planos Plurianuais basicamente só 
apresentavam verbas e orçamento para o ano seguinte. 

Quanto ao segundo momento de relevância na vida do Município
ação de contas, é um momento importante em que 
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pouco mais de quarenta minutos, ou quarenta e cinco 
, essa é que é a maior deselegância, é não 

do Concelho de Nelas, do Município de 
Nelas, terem deixado a Câmara na situação financeira em que ficou. 

Eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia se o Senhor Vereador Adelino 

Então dou a palavra ao Senhor Vereador Adelino, faz favor. 

Antes de mais cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, 

tem sido desvalorizado, não só 
nesta Assembleia, mas principalmente nesta Assembleia o debate em torno daquilo que 

documentos de prestação de contas, aquilo que é o Orçamento Municipal, ou 
, acho que esses documentos são fundamentais, são, 

digamos que são a Bíblia de qualquer gestão autárquica e eu fazia aqui um apelo para 
leia de ora avante e tanto mais que, como o Senhor Presidente da Câmara 

se por uma tentativa de, que é real, de aumento 
acho que a Assembleia deveria, de 

mais alguma profundidade apreciar, não só os documentos de prestação de 

na vida do Município, enquanto que o 
e despesas, portanto, define quais 

são as origens e quais são as aplicações dos recursos financeiros que a Câmara tem ao 
seu dispor e em conjunto com o Orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos, que 

no passado, as Grandes Opções 
, ou simplesmente, Plano de Atividades, é um documento muito importante que 

identifica todas as intenções e projetos de investimento em todo o Concelho, e nas 
ra e que aponta, não 

identifica apenas essas obras e esses projetos mas aponta as dotações financeiras, 
portanto, os valores que são atribuídos a cada uma dessas obras e como é que eles se 

se Plurianuais e sendo 
Plurianuais deveriam, em cada projeto, deveriam definir qual é que é a dotação para 
cada um dos anos subsequentes para as pessoas perceberem quando é que uma 

ano, ou durante dois, ou durante 
estes Planos Plurianuais basicamente só 

Quanto ao segundo momento de relevância na vida do Município, portanto 
ação de contas, é um momento importante em que são avaliados, por um 



 

lado a situação patrimonial e a eficiência da gestão do exercício anterior e, também o 
nível de execução do Orçamento e do Plano de Atividades.

Por um lado o balanço avalia a situação 
valores ativos e passivos e qual o contributo do resultado de exploração 
ou redução dos fundos próprios, que é como vulgarmente nas empresas é conhecido por 
capital social, na Autarquia são os fundos próprios e ev
evidencia a situação perante terceiros as dívidas de curto e de médio e longo prazo.

A demonstração de resultados mede a eficiência da gestão, o resultado 
económico e se a sua atividade, a atividade, portanto, do 
acrescentado, o valor acrescentado, normalmente, é só a soma dos resultados mais as 
amortizações e no caso das empresas mais os impostos, portanto, no caso em concreto 
já vamos ver, sendo os resultados negativos, de facto, o valor acrescentado é 
praticamente nulo. 

Depois temos o controlo orçamental que mede o nível de execução do 
Orçamento e das várias rubricas de receita e despesa correntes e de capital.

E, depois, temos ainda um outro mapa também importante que é a execução 
do Plano Plurianual de In
investimento o que é que o Executivo concretizou e o que é que não concretizou.

Ora bem, as contas de 2013,
bem aquilo que foi a gestão municipal no último 
situação económica e financeira porque, como disse o Senhor Presidente da Câmara, 
não estão perfeitamente identificadas responsabilidades que rondam os oitocentos mil 
euros, daquelas faturas que apareceram e que não hav
foram responsabilidades contraídas de forma ilegíti
a Autarquia, terá que assumir, embora
sim uma falha, digamos, que de gestão, 

Do ponto de vista técnico e formal a apresentação de contas é irrepreensível
portanto, ela, de facto, está bastante bem feita pois os Serviços e, como também bem 
disse o Senhor Presidente da Câmara, os Serviços mais não poderiam fa
essas responsabilidades duvidosas do que co
constituída para riscos e encargos.

Por outro lado, também é um factor importante, até porque são as contas do 
último ano de um mandato e de dois mandatos anterio
as dos anos anteriores têm que ser vistas como o julgamento final do Executivo que 
conduziu os destinos do Concelho nos últimos oito anos e, de facto, eles espelham bem 
a situação a que o Município foi conduzido.

Há um dado
contas, analisando os gastos que foram 
últimos anos, parece
dificuldades que todos nós 
agravadas após 2009, gastando o que não tinha, endividando
quase criminosa, portanto, podemos dizer que o Executivo Municipal da Câmara de 
Nelas passou ao lado 
nenhum tipo de esforço para que
aplicação dos meios financeiros.
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lado a situação patrimonial e a eficiência da gestão do exercício anterior e, também o 
nível de execução do Orçamento e do Plano de Atividades. 

Por um lado o balanço avalia a situação patrimonial porque compara os 
valores ativos e passivos e qual o contributo do resultado de exploração 
ou redução dos fundos próprios, que é como vulgarmente nas empresas é conhecido por 
capital social, na Autarquia são os fundos próprios e evidencia também, o balanço 
evidencia a situação perante terceiros as dívidas de curto e de médio e longo prazo.

A demonstração de resultados mede a eficiência da gestão, o resultado 
económico e se a sua atividade, a atividade, portanto, do 
acrescentado, o valor acrescentado, normalmente, é só a soma dos resultados mais as 
amortizações e no caso das empresas mais os impostos, portanto, no caso em concreto 
já vamos ver, sendo os resultados negativos, de facto, o valor acrescentado é 

Depois temos o controlo orçamental que mede o nível de execução do 
Orçamento e das várias rubricas de receita e despesa correntes e de capital.

E, depois, temos ainda um outro mapa também importante que é a execução 
do Plano Plurianual de Investimentos que é saber, de facto, das intenções de 
investimento o que é que o Executivo concretizou e o que é que não concretizou.

em, as contas de 2013, que é o que está aqui a ser discutido, espelham 
aquilo que foi a gestão municipal no último ano, embora não revelem cabalmente a 

situação económica e financeira porque, como disse o Senhor Presidente da Câmara, 
não estão perfeitamente identificadas responsabilidades que rondam os oitocentos mil 
euros, daquelas faturas que apareceram e que não havia compromissos legítimos
foram responsabilidades contraídas de forma ilegítima pelo anterior Executivo, mas que 
a Autarquia, terá que assumir, embora, com esta falha, que não é falha nas contas, mas 
sim uma falha, digamos, que de gestão, é uma ilegitimidade, mas de gestão.

Do ponto de vista técnico e formal a apresentação de contas é irrepreensível
portanto, ela, de facto, está bastante bem feita pois os Serviços e, como também bem 
disse o Senhor Presidente da Câmara, os Serviços mais não poderiam fa
essas responsabilidades duvidosas do que constituir, dotar uma provisão que foi 
constituída para riscos e encargos. 

Por outro lado, também é um factor importante, até porque são as contas do 
último ano de um mandato e de dois mandatos anteriores. As contas de 2013
as dos anos anteriores têm que ser vistas como o julgamento final do Executivo que 
conduziu os destinos do Concelho nos últimos oito anos e, de facto, eles espelham bem 
a situação a que o Município foi conduzido. 

Há um dado curioso, mas que é, de facto, lastimável, é que, analisando as 
contas, analisando os gastos que foram feitos e a forma como foi gasto o dinheiro nos 
últimos anos, parece-nos que o Executivo Municipal anterior passou ao lado das 
dificuldades que todos nós atravessámos e que o País também sentiu, que foram 
agravadas após 2009, gastando o que não tinha, endividando-se de uma forma imoral e 
quase criminosa, portanto, podemos dizer que o Executivo Municipal da Câmara de 
Nelas passou ao lado da crise porque não houve nenhum tipo de contenção, não houve 
nenhum tipo de esforço para que as contas fossem colocadas no e fosse
aplicação dos meios financeiros. 
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lado a situação patrimonial e a eficiência da gestão do exercício anterior e, também o 

rimonial porque compara os 
valores ativos e passivos e qual o contributo do resultado de exploração para o aumento, 
ou redução dos fundos próprios, que é como vulgarmente nas empresas é conhecido por 

idencia também, o balanço 
evidencia a situação perante terceiros as dívidas de curto e de médio e longo prazo. 

A demonstração de resultados mede a eficiência da gestão, o resultado 
económico e se a sua atividade, a atividade, portanto, do Executivo cria valor 
acrescentado, o valor acrescentado, normalmente, é só a soma dos resultados mais as 
amortizações e no caso das empresas mais os impostos, portanto, no caso em concreto 
já vamos ver, sendo os resultados negativos, de facto, o valor acrescentado é 

Depois temos o controlo orçamental que mede o nível de execução do 
Orçamento e das várias rubricas de receita e despesa correntes e de capital. 

E, depois, temos ainda um outro mapa também importante que é a execução 
vestimentos que é saber, de facto, das intenções de 

investimento o que é que o Executivo concretizou e o que é que não concretizou. 
que é o que está aqui a ser discutido, espelham 

ano, embora não revelem cabalmente a 
situação económica e financeira porque, como disse o Senhor Presidente da Câmara, 
não estão perfeitamente identificadas responsabilidades que rondam os oitocentos mil 

compromissos legítimos, que 
ma pelo anterior Executivo, mas que 

, com esta falha, que não é falha nas contas, mas 
imidade, mas de gestão. 

Do ponto de vista técnico e formal a apresentação de contas é irrepreensível, 
portanto, ela, de facto, está bastante bem feita pois os Serviços e, como também bem 
disse o Senhor Presidente da Câmara, os Serviços mais não poderiam fazer quanto a 

, dotar uma provisão que foi 

Por outro lado, também é um factor importante, até porque são as contas do 
es. As contas de 2013, agregando 

as dos anos anteriores têm que ser vistas como o julgamento final do Executivo que 
conduziu os destinos do Concelho nos últimos oito anos e, de facto, eles espelham bem 

curioso, mas que é, de facto, lastimável, é que, analisando as 
feitos e a forma como foi gasto o dinheiro nos 

nos que o Executivo Municipal anterior passou ao lado das 
atravessámos e que o País também sentiu, que foram 

se de uma forma imoral e 
quase criminosa, portanto, podemos dizer que o Executivo Municipal da Câmara de 

houve nenhum tipo de contenção, não houve 
e fosse racionalizada a 



 

E, depois, o que é mais grave ainda é que o atual Governo PSD
por legitimar esse des
despesismo, premiando até a incompetência através da aprovação do Programa PAEL 
que permitiu ao Executivo da Câmara anterior endividar
euros em 2013. 

Portanto, nós sabemos
início de 2013 e veio o Governo Central facilitar mais um financiamento de quatro 
milhões de euros, Trouxe mais encargos, mais juros, mais dificuldades para o futuro, 
portanto, foi premiada, de facto, aqui
Central. 

E isto não foi só na Câmara de Nelas, houve também Câmaras de Governo 
Socialista que receberam este dinheiro. No total o Governo Central distribuiu por maus 
gestores públicos cerca de mil milhões de euros,
PAEL, dinheiro que foi retirado ao bolso dos contribuintes através dos impostos.

Apreciando a execução dos vários documentos de prestação de contas e para 
não ser também muito maçador com números, refiro que é aqui que se j
de Atividades e se o Orçamento foram, ou não, executados.

O nosso entender é que o Plano de Atividades e o Orçamento eram maus, se 
eles fossem bem executados ainda poderia ter uma nota positiva, sendo mal executados 
então terão uma nota neg

A execução do Plano de Investimento, o tal Plano de Investimentos ficou
apenas pelos 72%. O total de investimentos previstos já eram baixos.Estavam previstos 
cerca de três milhões cento e onze mil euros de investimentos e foram executados 
apenas dois milhões duzentos e sessenta mil euros. Ficou apenas em 72% de execução o 
Plano Plurianual de Investimentos. E esses dois milhões duzentos e sessenta mil euros 
foram gastos em pequenas obras e em pequenas intervenções.

Nas atividades mais relevantes, q
Plano Plurianual de Investimentos há até situações caricatas, como é a Feira do Vinho 
que aparece três vezes, ou seja a Feira do Vinho aparece três anos nessa prestação de 
contas, o que significa que houve pagamentos 
anos, o que significa queforam feitos com dois anos de atraso alguns pagamentos da 
Feira do Vinho. 

E no mesmo Plano Plurianual de Investimentos há situações caricatas, , eu 
pus aqui três, ou quatro rubricas, que são o 
uma dotação de um euro, mas foi executado com zero euros, o Centro Escolar de Canas 
de Senhorim também tinha uma dotação de um euro e foi executado com zero euros, e o 
Centro de Dia de Vila Ruiva, esse aí não pode
dotação de zero euros e também uma execução de zero euros.

Portanto, só para verem, há aqui, de facto, algumas obras que seriam obras, 
enfim, até emblemáticas por várias razõesjá a dotação era praticamente nula, a 
ficou mesmo por zero.

No que diz respeito á execução orçamental, portanto, ao Orçamento 
propriamente dito, de facto, a execução é muito má, isto apesar das receitas globais 
terem tido um nível bastante aceitável de execução de 93%, sendo até de 96
execução das receitas correntes.
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E, depois, o que é mais grave ainda é que o atual Governo PSD
por legitimar esse desvario como? Premiando a irresponsabilidade, premiando o 
despesismo, premiando até a incompetência através da aprovação do Programa PAEL 
que permitiu ao Executivo da Câmara anterior endividar-se em mais quatro milhões de 

Portanto, nós sabemos que a situação era perfeitamente incontornável no 
início de 2013 e veio o Governo Central facilitar mais um financiamento de quatro 
milhões de euros, Trouxe mais encargos, mais juros, mais dificuldades para o futuro, 
portanto, foi premiada, de facto, aqui uma má gestão, foi premiada pelo Governo 

E isto não foi só na Câmara de Nelas, houve também Câmaras de Governo 
Socialista que receberam este dinheiro. No total o Governo Central distribuiu por maus 
gestores públicos cerca de mil milhões de euros, como sabem, através do programa 
PAEL, dinheiro que foi retirado ao bolso dos contribuintes através dos impostos.

Apreciando a execução dos vários documentos de prestação de contas e para 
não ser também muito maçador com números, refiro que é aqui que se j
de Atividades e se o Orçamento foram, ou não, executados. 

O nosso entender é que o Plano de Atividades e o Orçamento eram maus, se 
eles fossem bem executados ainda poderia ter uma nota positiva, sendo mal executados 
então terão uma nota negativa. 

A execução do Plano de Investimento, o tal Plano de Investimentos ficou
apenas pelos 72%. O total de investimentos previstos já eram baixos.Estavam previstos 
cerca de três milhões cento e onze mil euros de investimentos e foram executados 

dois milhões duzentos e sessenta mil euros. Ficou apenas em 72% de execução o 
Plano Plurianual de Investimentos. E esses dois milhões duzentos e sessenta mil euros 
foram gastos em pequenas obras e em pequenas intervenções. 

Nas atividades mais relevantes, que é um dos mapas também auxiliares do 
Plano Plurianual de Investimentos há até situações caricatas, como é a Feira do Vinho 
que aparece três vezes, ou seja a Feira do Vinho aparece três anos nessa prestação de 
contas, o que significa que houve pagamentos de despesas da Feira do Vinho de três 
anos, o que significa queforam feitos com dois anos de atraso alguns pagamentos da 

E no mesmo Plano Plurianual de Investimentos há situações caricatas, , eu 
pus aqui três, ou quatro rubricas, que são o Lar de Idosos, de Canas de Senhorim, tinha 
uma dotação de um euro, mas foi executado com zero euros, o Centro Escolar de Canas 
de Senhorim também tinha uma dotação de um euro e foi executado com zero euros, e o 
Centro de Dia de Vila Ruiva, esse aí não podemos recriminar porque ele tinha uma 
dotação de zero euros e também uma execução de zero euros. 

Portanto, só para verem, há aqui, de facto, algumas obras que seriam obras, 
enfim, até emblemáticas por várias razõesjá a dotação era praticamente nula, a 
ficou mesmo por zero. 

No que diz respeito á execução orçamental, portanto, ao Orçamento 
propriamente dito, de facto, a execução é muito má, isto apesar das receitas globais 
terem tido um nível bastante aceitável de execução de 93%, sendo até de 96
execução das receitas correntes. 
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E, depois, o que é mais grave ainda é que o atual Governo PSD-CDS acabou 
vario como? Premiando a irresponsabilidade, premiando o 

despesismo, premiando até a incompetência através da aprovação do Programa PAEL 
se em mais quatro milhões de 

que a situação era perfeitamente incontornável no 
início de 2013 e veio o Governo Central facilitar mais um financiamento de quatro 
milhões de euros, Trouxe mais encargos, mais juros, mais dificuldades para o futuro, 

uma má gestão, foi premiada pelo Governo 

E isto não foi só na Câmara de Nelas, houve também Câmaras de Governo 
Socialista que receberam este dinheiro. No total o Governo Central distribuiu por maus 

como sabem, através do programa 
PAEL, dinheiro que foi retirado ao bolso dos contribuintes através dos impostos. 

Apreciando a execução dos vários documentos de prestação de contas e para 
não ser também muito maçador com números, refiro que é aqui que se julga se o Plano 

O nosso entender é que o Plano de Atividades e o Orçamento eram maus, se 
eles fossem bem executados ainda poderia ter uma nota positiva, sendo mal executados 

A execução do Plano de Investimento, o tal Plano de Investimentos ficou-se 
apenas pelos 72%. O total de investimentos previstos já eram baixos.Estavam previstos 
cerca de três milhões cento e onze mil euros de investimentos e foram executados 

dois milhões duzentos e sessenta mil euros. Ficou apenas em 72% de execução o 
Plano Plurianual de Investimentos. E esses dois milhões duzentos e sessenta mil euros 

ue é um dos mapas também auxiliares do 
Plano Plurianual de Investimentos há até situações caricatas, como é a Feira do Vinho 
que aparece três vezes, ou seja a Feira do Vinho aparece três anos nessa prestação de 

de despesas da Feira do Vinho de três 
anos, o que significa queforam feitos com dois anos de atraso alguns pagamentos da 

E no mesmo Plano Plurianual de Investimentos há situações caricatas, , eu 
Lar de Idosos, de Canas de Senhorim, tinha 

uma dotação de um euro, mas foi executado com zero euros, o Centro Escolar de Canas 
de Senhorim também tinha uma dotação de um euro e foi executado com zero euros, e o 

mos recriminar porque ele tinha uma 

Portanto, só para verem, há aqui, de facto, algumas obras que seriam obras, 
enfim, até emblemáticas por várias razõesjá a dotação era praticamente nula, a execução 

No que diz respeito á execução orçamental, portanto, ao Orçamento 
propriamente dito, de facto, a execução é muito má, isto apesar das receitas globais 
terem tido um nível bastante aceitável de execução de 93%, sendo até de 96% a 



 

Portanto, não é por falta de dinheiro, não é por não ter sido executado o 
Orçamento da Receita que o Executivo anterior se poderia queixar de não poder fazer 
obra porque, de facto, a nível de receitas a execução até foi

Quanto às despesas, elas têm níveis de execução diferentes e isto mostra bem 
qual é que era a orientação que o Executivo anterior dava aos gastos e aos dinheiros que 
recebia dos contribuintes. A despesa corrente tem uma execução de 106%, por
gasto mais do que aquilo que estava previsto em despesa corrente e totalizou nove 
milhões trezentos e trinta mil euros. Nove milhões trezentos e trinta mil euros de 
despesa corrente que foi realizada e aumentou 26% em relação a 2012.

Em 2012 tin
em relação ao que disse o Senhor Presidente da Câmara que  em 2012 havia um 
pequeno sinal de que poderia haver uma melhoria na repartição das despesas e dos 
gastos Portanto, da Câmara, porque ti
relação ao ano anterior nas despesas correntes. Mas isso foi fruto, enfim, do tal 
empurrar para a frente,
deveriam ter sido, foram contabilizadas depo
o que deu origem a que em 2013 aparecesse, de facto, um aumento de dois milhões de 
euros em relação a 2012, só nas despesas correntes.

As pessoas podem dizer, que em 2013 a Câmara até se conteve nos 
gastos:Mas o que é certo é que, entretanto, tinha lá um monte de papéis que valiam 
quatro milhões de euros, que foi o que depois teve que pagar com o recurso ao PAEL.

De salientar, também, que o PAEL não foi o primeiro Plano de Saneamento 
Financeiro, Já em 2010 tinha havi
e meio de euros para saneamento financeiro. O que o Executivo anterior porém ffez 
daquele Plano de Saneamento Financeiro letra morta, não respeitou nada daquilo a que 
se tinha comprometido: Logo e dois an
teve que recorrer ao Plano de Reestruturação Financeira.

Portanto, as despesas de capital, ao contrário das despesas correntes, têm uma 
execução inferior a cerca de 88% e o investimento, a parte do investimento 
Aquisição de Bens de Capital, que é isso, de facto, aquilo que mais importa na execução 
orçamental, tem um nível de execução de apenas 50%.

Portanto, já a previsão dos investimentos era pequena, tinha quatro milhões e 
quatrocentos mil euros de desp
executados apenas dois milhões duzentos e sessenta mil, que correspondem apenas a 
18% da despesa total. Pergunta
desenvolver um Concelho, investindo apenas 1

E esse valor não é suficiente sequer para as despesas de manutenção e de 
conservação de todo o património, de ruas, de estradas, de equipamentos escolares e 
outros.  

Portanto, esse dinheiro, o dinheiro que foi gasto em Aquisição de Bens de 
Capital não é, de facto, suficiente, sequer, para fazer a conservação e a manutenção 
desse património. 

Em relação ao Balanço, não há muito a dizer. Apenas referir  que, apesar de 
haver, uma ligeira baixa do valor do passivo em relação a 2012, o passivo é de
vírgula oito milhões de euros.
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Portanto, não é por falta de dinheiro, não é por não ter sido executado o 
Orçamento da Receita que o Executivo anterior se poderia queixar de não poder fazer 
obra porque, de facto, a nível de receitas a execução até foi bastante boa.

Quanto às despesas, elas têm níveis de execução diferentes e isto mostra bem 
qual é que era a orientação que o Executivo anterior dava aos gastos e aos dinheiros que 
recebia dos contribuintes. A despesa corrente tem uma execução de 106%, por
gasto mais do que aquilo que estava previsto em despesa corrente e totalizou nove 
milhões trezentos e trinta mil euros. Nove milhões trezentos e trinta mil euros de 
despesa corrente que foi realizada e aumentou 26% em relação a 2012.

Em 2012 tinha havido, e eu permito-me fazer aqui uma pequena retificação 
em relação ao que disse o Senhor Presidente da Câmara que  em 2012 havia um 
pequeno sinal de que poderia haver uma melhoria na repartição das despesas e dos 
gastos Portanto, da Câmara, porque tinha havido, de facto, uma baixa significativa em 
relação ao ano anterior nas despesas correntes. Mas isso foi fruto, enfim, do tal 
empurrar para a frente,- , e as despesas, enfim, não foram contabilizadas quando 
deveriam ter sido, foram contabilizadas depois mais tarde quando do recurso ao PAEL, 
o que deu origem a que em 2013 aparecesse, de facto, um aumento de dois milhões de 
euros em relação a 2012, só nas despesas correntes. 

As pessoas podem dizer, que em 2013 a Câmara até se conteve nos 
é certo é que, entretanto, tinha lá um monte de papéis que valiam 

quatro milhões de euros, que foi o que depois teve que pagar com o recurso ao PAEL.
De salientar, também, que o PAEL não foi o primeiro Plano de Saneamento 

Financeiro, Já em 2010 tinha havido a concretização de um empréstimo de sete milhões 
e meio de euros para saneamento financeiro. O que o Executivo anterior porém ffez 
daquele Plano de Saneamento Financeiro letra morta, não respeitou nada daquilo a que 
se tinha comprometido: Logo e dois anos depois caiu outra vez na mesma situação e 
teve que recorrer ao Plano de Reestruturação Financeira. 

Portanto, as despesas de capital, ao contrário das despesas correntes, têm uma 
execução inferior a cerca de 88% e o investimento, a parte do investimento 
Aquisição de Bens de Capital, que é isso, de facto, aquilo que mais importa na execução 
orçamental, tem um nível de execução de apenas 50%. 

Portanto, já a previsão dos investimentos era pequena, tinha quatro milhões e 
quatrocentos mil euros de despesas de Aquisição de Bens de Capital previstos e foram 
executados apenas dois milhões duzentos e sessenta mil, que correspondem apenas a 
18% da despesa total. Pergunta-se, como é que é possível uma Câmara querer 
desenvolver um Concelho, investindo apenas 18% da despesa? 

E esse valor não é suficiente sequer para as despesas de manutenção e de 
conservação de todo o património, de ruas, de estradas, de equipamentos escolares e 

Portanto, esse dinheiro, o dinheiro que foi gasto em Aquisição de Bens de 
apital não é, de facto, suficiente, sequer, para fazer a conservação e a manutenção 

Em relação ao Balanço, não há muito a dizer. Apenas referir  que, apesar de 
haver, uma ligeira baixa do valor do passivo em relação a 2012, o passivo é de
vírgula oito milhões de euros. 
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Portanto, não é por falta de dinheiro, não é por não ter sido executado o 
Orçamento da Receita que o Executivo anterior se poderia queixar de não poder fazer 

bastante boa. 
Quanto às despesas, elas têm níveis de execução diferentes e isto mostra bem 

qual é que era a orientação que o Executivo anterior dava aos gastos e aos dinheiros que 
recebia dos contribuintes. A despesa corrente tem uma execução de 106%, portanto, foi 
gasto mais do que aquilo que estava previsto em despesa corrente e totalizou nove 
milhões trezentos e trinta mil euros. Nove milhões trezentos e trinta mil euros de 
despesa corrente que foi realizada e aumentou 26% em relação a 2012. 

me fazer aqui uma pequena retificação 
em relação ao que disse o Senhor Presidente da Câmara que  em 2012 havia um 
pequeno sinal de que poderia haver uma melhoria na repartição das despesas e dos 

nha havido, de facto, uma baixa significativa em 
relação ao ano anterior nas despesas correntes. Mas isso foi fruto, enfim, do tal 

, e as despesas, enfim, não foram contabilizadas quando 
is mais tarde quando do recurso ao PAEL, 

o que deu origem a que em 2013 aparecesse, de facto, um aumento de dois milhões de 

As pessoas podem dizer, que em 2013 a Câmara até se conteve nos 
é certo é que, entretanto, tinha lá um monte de papéis que valiam 

quatro milhões de euros, que foi o que depois teve que pagar com o recurso ao PAEL. 
De salientar, também, que o PAEL não foi o primeiro Plano de Saneamento 

do a concretização de um empréstimo de sete milhões 
e meio de euros para saneamento financeiro. O que o Executivo anterior porém ffez 
daquele Plano de Saneamento Financeiro letra morta, não respeitou nada daquilo a que 

os depois caiu outra vez na mesma situação e 

Portanto, as despesas de capital, ao contrário das despesas correntes, têm uma 
execução inferior a cerca de 88% e o investimento, a parte do investimento que é a 
Aquisição de Bens de Capital, que é isso, de facto, aquilo que mais importa na execução 

Portanto, já a previsão dos investimentos era pequena, tinha quatro milhões e 
esas de Aquisição de Bens de Capital previstos e foram 

executados apenas dois milhões duzentos e sessenta mil, que correspondem apenas a 
se, como é que é possível uma Câmara querer 

E esse valor não é suficiente sequer para as despesas de manutenção e de 
conservação de todo o património, de ruas, de estradas, de equipamentos escolares e 

Portanto, esse dinheiro, o dinheiro que foi gasto em Aquisição de Bens de 
apital não é, de facto, suficiente, sequer, para fazer a conservação e a manutenção 

Em relação ao Balanço, não há muito a dizer. Apenas referir  que, apesar de 
haver, uma ligeira baixa do valor do passivo em relação a 2012, o passivo é de dezanove 



 

Sempre se disse que o passivo da Câmara seria no final de 2013 de mais de 
vinte milhões de euros. Realmente, houve aqui um desvio e não é vinte milhões, é 
dezanove vírgula oito milhões.

E o endividamento bancário, c
da Câmara, é de quinze milhões de euros neste momento e tem uma parte significativa a 
vencer juros a nove vírgula dois por cento que é uma taxa absolutamente astronómica. 
Embora alguns juros estejam disfarçados ta
também a uma negociação que, eu diria quase criminosa, foi feita para haver um reforço 
de um financiamento, duplicaram

Este endividamento bancário aumentou três milhões de euros em relação a 
2012, tendo aumentado também, como já foi referido, bastante as taxas de juro, fixando 
o encargo anual com o serviço da dívida de cerca de um milhão e meio de euros que, 
nos próximos anos e durante vinte anos, a Câmara estará sujeita ao pagamento dessas 
dívidas. 

Há aqui uma questão em relação ao endividamento total que é a soma do 
endividamento bancário mais o endividamento de curto prazo, que é a fornecedores, que 
se supõe, ou se pode ler como tendo baixado em 2013. Isso é verdade porque o 
endividamento total em 2
2013 é de catorze milhões novecentos e cinquenta mil euros, portanto, terá baixado aqui 
quase quinhentos mil euros Mas se juntarmos a este valor de oitocentos e noventa mil 
euros, que está nas tais provisões

que incluem os oitocentos mil euros de faturas que não estão devidamente 
legalizadas, este valor do endividamento sobe para quinze milhões oitocentos e 
cinquenta mil euros, ou seja, também este valor tem um aumento.

E como eu disse, estas cont
um período negro na história do Concelho de oito anos de gestão da Coligação PSD
CDS. E nesses oito anos o que é que aconteceu às contas?

O Senhor Presidente distribuiu, e bem, um mapa com a evolução da dív
longo dos anos.  

O passivo que era em 2005 de cinco vírgula dois milhões de euros passou 
para dezanove milhões e oitocentos mil euros, ou seja, quadruplicou.

O endividamento bancário, como referi, que é neste momento de quinze 
milhões de euros, era 
quintuplicou. 

, Nestes oito anos, diga.
apuramento de resultados, o Executivo Municipal, a gestão do Executivo Municipal 
anterior somou dezoito mil

Dir-se-á,  o prejuízo nas Câmaras não é importante porque as Câmaras não 
estão sujeitas a tributação de lucros,logo, não é importante o apuramento de resultados, 
se é positivo, se é negativo. É, sim, e muitoimportante porque se 
criteriosa dos recursos, se houver mais gastos em investimento e menos gastos em 
despesas correntes os resultados serão positivos e não são negativos.

Portanto, os resultados só são negativos porque, de facto, gasta
consumos correntes muito mais do que aquilo que se devia e, gasta
muito menos do que aquilo que se devia. Portanto, nestes anos, nestes últimos anos, de 
facto, houve um acumular de dezoito milhões de euros de prejuízos. 
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Sempre se disse que o passivo da Câmara seria no final de 2013 de mais de 
vinte milhões de euros. Realmente, houve aqui um desvio e não é vinte milhões, é 
dezanove vírgula oito milhões. 

E o endividamento bancário, conforme também referiu o Senhor Presidente 
da Câmara, é de quinze milhões de euros neste momento e tem uma parte significativa a 
vencer juros a nove vírgula dois por cento que é uma taxa absolutamente astronómica. 
Embora alguns juros estejam disfarçados também em comissões bancárias, graças 
também a uma negociação que, eu diria quase criminosa, foi feita para haver um reforço 
de um financiamento, duplicaram-se as taxas de juro. 

Este endividamento bancário aumentou três milhões de euros em relação a 
ndo aumentado também, como já foi referido, bastante as taxas de juro, fixando 

o encargo anual com o serviço da dívida de cerca de um milhão e meio de euros que, 
nos próximos anos e durante vinte anos, a Câmara estará sujeita ao pagamento dessas 

á aqui uma questão em relação ao endividamento total que é a soma do 
endividamento bancário mais o endividamento de curto prazo, que é a fornecedores, que 
se supõe, ou se pode ler como tendo baixado em 2013. Isso é verdade porque o 
endividamento total em 2012 era de quinze milhões quatrocentos e sete mil euros e em 
2013 é de catorze milhões novecentos e cinquenta mil euros, portanto, terá baixado aqui 
quase quinhentos mil euros Mas se juntarmos a este valor de oitocentos e noventa mil 

is provisões 
que incluem os oitocentos mil euros de faturas que não estão devidamente 

legalizadas, este valor do endividamento sobe para quinze milhões oitocentos e 
cinquenta mil euros, ou seja, também este valor tem um aumento. 

E como eu disse, estas contas de 2013, são o corolário, ou são o culminar de 
um período negro na história do Concelho de oito anos de gestão da Coligação PSD
CDS. E nesses oito anos o que é que aconteceu às contas? 

O Senhor Presidente distribuiu, e bem, um mapa com a evolução da dív

O passivo que era em 2005 de cinco vírgula dois milhões de euros passou 
para dezanove milhões e oitocentos mil euros, ou seja, quadruplicou.

O endividamento bancário, como referi, que é neste momento de quinze 
milhões de euros, era em 2005 de três vírgula dois milhões de euros, ou seja, 

, Nestes oito anos, diga.-se de seis ,porque nos dois primeiros anos não havia 
apuramento de resultados, o Executivo Municipal, a gestão do Executivo Municipal 
anterior somou dezoito milhões de euros de prejuízos. 

á,  o prejuízo nas Câmaras não é importante porque as Câmaras não 
estão sujeitas a tributação de lucros,logo, não é importante o apuramento de resultados, 
se é positivo, se é negativo. É, sim, e muitoimportante porque se 
criteriosa dos recursos, se houver mais gastos em investimento e menos gastos em 
despesas correntes os resultados serão positivos e não são negativos.

Portanto, os resultados só são negativos porque, de facto, gasta
s muito mais do que aquilo que se devia e, gasta

muito menos do que aquilo que se devia. Portanto, nestes anos, nestes últimos anos, de 
facto, houve um acumular de dezoito milhões de euros de prejuízos. 
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Sempre se disse que o passivo da Câmara seria no final de 2013 de mais de 
vinte milhões de euros. Realmente, houve aqui um desvio e não é vinte milhões, é 

onforme também referiu o Senhor Presidente 
da Câmara, é de quinze milhões de euros neste momento e tem uma parte significativa a 
vencer juros a nove vírgula dois por cento que é uma taxa absolutamente astronómica. 

mbém em comissões bancárias, graças 
também a uma negociação que, eu diria quase criminosa, foi feita para haver um reforço 

Este endividamento bancário aumentou três milhões de euros em relação a 
ndo aumentado também, como já foi referido, bastante as taxas de juro, fixando 

o encargo anual com o serviço da dívida de cerca de um milhão e meio de euros que, 
nos próximos anos e durante vinte anos, a Câmara estará sujeita ao pagamento dessas 

á aqui uma questão em relação ao endividamento total que é a soma do 
endividamento bancário mais o endividamento de curto prazo, que é a fornecedores, que 
se supõe, ou se pode ler como tendo baixado em 2013. Isso é verdade porque o 

012 era de quinze milhões quatrocentos e sete mil euros e em 
2013 é de catorze milhões novecentos e cinquenta mil euros, portanto, terá baixado aqui 
quase quinhentos mil euros Mas se juntarmos a este valor de oitocentos e noventa mil 

que incluem os oitocentos mil euros de faturas que não estão devidamente 
legalizadas, este valor do endividamento sobe para quinze milhões oitocentos e 

 
as de 2013, são o corolário, ou são o culminar de 

um período negro na história do Concelho de oito anos de gestão da Coligação PSD-

O Senhor Presidente distribuiu, e bem, um mapa com a evolução da dívida ao 

O passivo que era em 2005 de cinco vírgula dois milhões de euros passou 
para dezanove milhões e oitocentos mil euros, ou seja, quadruplicou. 

O endividamento bancário, como referi, que é neste momento de quinze 
em 2005 de três vírgula dois milhões de euros, ou seja, 

se de seis ,porque nos dois primeiros anos não havia 
apuramento de resultados, o Executivo Municipal, a gestão do Executivo Municipal 

á,  o prejuízo nas Câmaras não é importante porque as Câmaras não 
estão sujeitas a tributação de lucros,logo, não é importante o apuramento de resultados, 
se é positivo, se é negativo. É, sim, e muitoimportante porque se houver aplicação 
criteriosa dos recursos, se houver mais gastos em investimento e menos gastos em 
despesas correntes os resultados serão positivos e não são negativos. 

Portanto, os resultados só são negativos porque, de facto, gasta-se em 
s muito mais do que aquilo que se devia e, gasta-se em investimento 

muito menos do que aquilo que se devia. Portanto, nestes anos, nestes últimos anos, de 
facto, houve um acumular de dezoito milhões de euros de prejuízos.  



 

E a ausência de investimentos que
do valor do ativo líquido, que também se pode ver no Balanço e que perdeu cerca de 
três milhões de euros.

Portanto, a depreciação do ativo líquido em conjunto com a redução dos 
dezoito milhões de euros que estão no
resultados negativos depois afetam o valor dos fundos próprios, faz com que estes 
passassem de quarenta e seis milhões de euros, isto é equivalente, mais ou menos, 
àquilo que é o capital social de uma empresa, porta
correspondem ao que é o valor do capital social de uma empresa e eles eram em 2007 
quarenta e seis vírgula seis milhões de euros e são, atualmente, vinte e oito vírgula oito 
milhões de euros, ou seja, foram em seis anos

O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a este ritmo, se nós 
continuássemos a ter um Executivo que fizesse uma gestão semelhante àquela que foi 
feita nos últimos oito anos teríamos em breve os fundos próprios esg
capital social zero, ficando a Câmara ingovernável, de facto, ingovernável, e o Concelho 
falidoAí não haveria apelo nem agravo.

Felizmente houve um dia em que uns simples treze votos conseguiram evitar 
que esta situação continuasse e esp
temos a certeza disso.

Portanto, durante estes oito anos para, a Câmara teve receitas totais, , na 
ordem dos oitenta e cinco milhões de euros e agora vamos ver como é que aplicou esses 
oitenta e cinco milhões de euros. 

Em despesa corrente, naquelas despesas do dia
milhões de euros, cerca de 75% e em despesa de capital gastou vinte e seis milhões de 
euros, sendo o investimento apenas de vinte e dois milhões de euros, o que significa que 
apenas  26% dos gastos totais foram aplicados em investimento.

Só para terem uma ideia dos valores relativos, em 2013 apenas 18% do valor 
do gasto foi feito em investimento. Comparando com 2005 em que foi feito um 
investimento de 39% do valor total da despesa. Em 2005 foram gastos em investimento 
três vírgula setecento
inferior ao atual.       

E, em habitação social, nestes últimos oito anos, foram gastos 0,2% do 
Orçamento, cento e trinta e cinco mil euros, noutras rubricas, por exemplo, em 
cemitérios e sabemos que os cemitérios no Concelho, praticamente todo, estão todos em 
rutura, não houve investimento nenhum nos cemitérios, estão todos a necessitar de 
obras de ampliação, foram gastos quarenta e oito mil euros em oito anos, o que dá uma 
insignificância de 0,1%, portanto, praticamente, zero e em Lares de Terceira Idade 
foram gastos dez mil euros. Dez mil euros em oito anos, , dá uma média de mil euros 
por ano, ou seja, praticamente 0%. Portanto, não foi o Executivo anterior que dizia, que 
se pautava pela política das pessoas primeiro e que até tinha outras frases bombásticas 
no seu programa eleitoral como era o enterrar os mortos com dignidade e não sei quê!!!, 
vejam para as políticas sociais qual é que foi a fatia, qual era a fatia do Orçamento que 
estava destinada, que nestas rubricas que eu referi somava 0,3%?

No valor que eu referi de investimento em Lares de Terceira Idade não estão 
incluídos, de facto, alguns subsídios e apoios diversos a algumas IPSS,s nomeadamente 
ao Centro de Dia de Vilar Seco e um 
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E a ausência de investimentos que eu referi é demonstrada pela depreciação 
do valor do ativo líquido, que também se pode ver no Balanço e que perdeu cerca de 
três milhões de euros. 

Portanto, a depreciação do ativo líquido em conjunto com a redução dos 
dezoito milhões de euros que estão nos valores dos fundos próprios, porque os 
resultados negativos depois afetam o valor dos fundos próprios, faz com que estes 
passassem de quarenta e seis milhões de euros, isto é equivalente, mais ou menos, 
àquilo que é o capital social de uma empresa, portanto, os fundos próprios da Autarquia 
correspondem ao que é o valor do capital social de uma empresa e eles eram em 2007 
quarenta e seis vírgula seis milhões de euros e são, atualmente, vinte e oito vírgula oito 
milhões de euros, ou seja, foram em seis anos os fundos próprios reduzidos a metade.

O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a este ritmo, se nós 
continuássemos a ter um Executivo que fizesse uma gestão semelhante àquela que foi 
feita nos últimos oito anos teríamos em breve os fundos próprios esg
capital social zero, ficando a Câmara ingovernável, de facto, ingovernável, e o Concelho 
falidoAí não haveria apelo nem agravo. 

Felizmente houve um dia em que uns simples treze votos conseguiram evitar 
que esta situação continuasse e esperemos que ela se venha a inverter, esperemos e 
temos a certeza disso. 

Portanto, durante estes oito anos para, a Câmara teve receitas totais, , na 
ordem dos oitenta e cinco milhões de euros e agora vamos ver como é que aplicou esses 
oitenta e cinco milhões de euros.  

Em despesa corrente, naquelas despesas do dia-a-dia gastou 
milhões de euros, cerca de 75% e em despesa de capital gastou vinte e seis milhões de 
euros, sendo o investimento apenas de vinte e dois milhões de euros, o que significa que 
apenas  26% dos gastos totais foram aplicados em investimento. 

ó para terem uma ideia dos valores relativos, em 2013 apenas 18% do valor 
do gasto foi feito em investimento. Comparando com 2005 em que foi feito um 
investimento de 39% do valor total da despesa. Em 2005 foram gastos em investimento 
três vírgula setecentos e sessenta milhões de euros, sendo que o Orçamento era bastante 

 
E, em habitação social, nestes últimos oito anos, foram gastos 0,2% do 

Orçamento, cento e trinta e cinco mil euros, noutras rubricas, por exemplo, em 
bemos que os cemitérios no Concelho, praticamente todo, estão todos em 

rutura, não houve investimento nenhum nos cemitérios, estão todos a necessitar de 
obras de ampliação, foram gastos quarenta e oito mil euros em oito anos, o que dá uma 

e 0,1%, portanto, praticamente, zero e em Lares de Terceira Idade 
foram gastos dez mil euros. Dez mil euros em oito anos, , dá uma média de mil euros 
por ano, ou seja, praticamente 0%. Portanto, não foi o Executivo anterior que dizia, que 

olítica das pessoas primeiro e que até tinha outras frases bombásticas 
no seu programa eleitoral como era o enterrar os mortos com dignidade e não sei quê!!!, 
vejam para as políticas sociais qual é que foi a fatia, qual era a fatia do Orçamento que 

destinada, que nestas rubricas que eu referi somava 0,3%? 
No valor que eu referi de investimento em Lares de Terceira Idade não estão 

incluídos, de facto, alguns subsídios e apoios diversos a algumas IPSS,s nomeadamente 
ao Centro de Dia de Vilar Seco e um célebre donativo, ou subsídio de dez mil euros à 

35

eu referi é demonstrada pela depreciação 
do valor do ativo líquido, que também se pode ver no Balanço e que perdeu cerca de 

Portanto, a depreciação do ativo líquido em conjunto com a redução dos 
s valores dos fundos próprios, porque os 

resultados negativos depois afetam o valor dos fundos próprios, faz com que estes 
passassem de quarenta e seis milhões de euros, isto é equivalente, mais ou menos, 

nto, os fundos próprios da Autarquia 
correspondem ao que é o valor do capital social de uma empresa e eles eram em 2007 
quarenta e seis vírgula seis milhões de euros e são, atualmente, vinte e oito vírgula oito 

os fundos próprios reduzidos a metade. 
O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a este ritmo, se nós 

continuássemos a ter um Executivo que fizesse uma gestão semelhante àquela que foi 
feita nos últimos oito anos teríamos em breve os fundos próprios esgotados, ou seja, o 
capital social zero, ficando a Câmara ingovernável, de facto, ingovernável, e o Concelho 

Felizmente houve um dia em que uns simples treze votos conseguiram evitar 
eremos que ela se venha a inverter, esperemos e 

Portanto, durante estes oito anos para, a Câmara teve receitas totais, , na 
ordem dos oitenta e cinco milhões de euros e agora vamos ver como é que aplicou esses 

dia gastou cinquenta e oito 
milhões de euros, cerca de 75% e em despesa de capital gastou vinte e seis milhões de 
euros, sendo o investimento apenas de vinte e dois milhões de euros, o que significa que 

ó para terem uma ideia dos valores relativos, em 2013 apenas 18% do valor 
do gasto foi feito em investimento. Comparando com 2005 em que foi feito um 
investimento de 39% do valor total da despesa. Em 2005 foram gastos em investimento 

s e sessenta milhões de euros, sendo que o Orçamento era bastante 

E, em habitação social, nestes últimos oito anos, foram gastos 0,2% do 
Orçamento, cento e trinta e cinco mil euros, noutras rubricas, por exemplo, em 

bemos que os cemitérios no Concelho, praticamente todo, estão todos em 
rutura, não houve investimento nenhum nos cemitérios, estão todos a necessitar de 
obras de ampliação, foram gastos quarenta e oito mil euros em oito anos, o que dá uma 

e 0,1%, portanto, praticamente, zero e em Lares de Terceira Idade 
foram gastos dez mil euros. Dez mil euros em oito anos, , dá uma média de mil euros 
por ano, ou seja, praticamente 0%. Portanto, não foi o Executivo anterior que dizia, que 

olítica das pessoas primeiro e que até tinha outras frases bombásticas 
no seu programa eleitoral como era o enterrar os mortos com dignidade e não sei quê!!!, 
vejam para as políticas sociais qual é que foi a fatia, qual era a fatia do Orçamento que 

 
No valor que eu referi de investimento em Lares de Terceira Idade não estão 

incluídos, de facto, alguns subsídios e apoios diversos a algumas IPSS,s nomeadamente 
célebre donativo, ou subsídio de dez mil euros à 



 

ATS, que foi uma associação instituída na Freguesia de Senhorim, porque esses foram 
subsídios atribuídos, portanto, não é investimento da Autarquia, por isso é que eles não 
estão incluídos, nas contas.

Mas também quero
esmagadora das IPSS,s do Concelho ficou a ver navios e se conhecerem alguém que 
esteja nas direções de algumas IPSS,s como sejam a Associação do Folhadal, o Lar da 
Lapa do Lobo, o Lar de Cana
pessoas que estejam à frente destas instituições perguntem
dos últimos oito anos da Autarquia, e eu, não andarei muito longe da realidade se disser 
que receberam zero.Algumas del
quase perseguidas. Portanto, as políticas sociais têm também expressão nas contas e a 
expressão, de facto, é praticamente nula.

E a outra questão importante que é a questão ambiental, as etar,s, .Quanto 
estasfoi-nos prometido aqui há uns quatro anos um investimento global de cerca de 
cinco milhões de euros para requalificar as etar,s todas do Concelho,. Toda a gente sabe 
que esse dinheiro nunca chegou a vir. Então foram gastos em águas residuais durante
oito anos seiscentos e cinquenta e seis mil euros, isto dividido por oito anos, dá qualquer 
coisa como oitenta mil euros por ano, dá 0,8% do Orçamento, vejam, uma área crucial, 
uma área crítica, uma área fundamental para a saúde pública, tem, por parte do
Executivo, que é liderado por uma médica, um investimento de 0,8%.

O dinheiro que foi gasto, o grosso do investimento que foi feito ao longo 
destes oito anos, que foram cerca de vinte e dois milhões de euros, portanto, mais ou 
menos metade foi gasto em ar
que totalizam dez milhões de euros, cerca de 50%.

Isto é, basicamente, a política do alcatrão, que nalguns casos era só amostra 
de alcatrão.  

Resumindo, com receitas totais de oitenta e cinco milhões de 
destes anos, tanto dinheiro que foi recebido, tanto dinheiro que foi mal gasto e o 
Concelho com tantas carências e com tantas dificuldades.

Portanto, com estas contas, e porque, não só por uma questão de coerência, 
mas porque, de facto, infe
orientado para o despesismo e para a má gestão, nós votámos sempre contra os 
Orçamentos Municipais e votámos sempre contra a prestação de contas durantes estes 
oito anos, embora, confesso, que
de facto, havia alguns sinais de alguma inversão, mas que em 2013 se desvaneceram 
completamente. 

E da mesma forma também votámos contra a declaração de falência que o 
Executivo aprovou em 2013, e que permi
Executivo anterior, , financiar
destapada porque a situação que se vivia, de facto, era vergonhosa.

E da mesma forma votámos contra as contas de 2013 e assu
voto contra, a nossa oposição frontal ao que foram oito anos de desgoverno e de má 
gestão municipal pois não podíamos aprovar estas contas até porque elas estão 
condicionadas aos resultados de inspeções e de sindicâncias que, e muito bem, o
Presidente da Câmara solicitou aos órgãos da tutela.
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ATS, que foi uma associação instituída na Freguesia de Senhorim, porque esses foram 
subsídios atribuídos, portanto, não é investimento da Autarquia, por isso é que eles não 
estão incluídos, nas contas. 

ambém quero-vos dizer que, ao longo destes anos todos, a maioria 
esmagadora das IPSS,s do Concelho ficou a ver navios e se conhecerem alguém que 
esteja nas direções de algumas IPSS,s como sejam a Associação do Folhadal, o Lar da 
Lapa do Lobo, o Lar de Canas, a Misericórdia de Santar, se conhecerem algumas 
pessoas que estejam à frente destas instituições perguntem-lhe quanto é que receberam 
dos últimos oito anos da Autarquia, e eu, não andarei muito longe da realidade se disser 
que receberam zero.Algumas delas foram até durante estes anos todos hostilizadas e 
quase perseguidas. Portanto, as políticas sociais têm também expressão nas contas e a 
expressão, de facto, é praticamente nula. 

E a outra questão importante que é a questão ambiental, as etar,s, .Quanto 
nos prometido aqui há uns quatro anos um investimento global de cerca de 

cinco milhões de euros para requalificar as etar,s todas do Concelho,. Toda a gente sabe 
que esse dinheiro nunca chegou a vir. Então foram gastos em águas residuais durante
oito anos seiscentos e cinquenta e seis mil euros, isto dividido por oito anos, dá qualquer 
coisa como oitenta mil euros por ano, dá 0,8% do Orçamento, vejam, uma área crucial, 
uma área crítica, uma área fundamental para a saúde pública, tem, por parte do
Executivo, que é liderado por uma médica, um investimento de 0,8%.

O dinheiro que foi gasto, o grosso do investimento que foi feito ao longo 
destes oito anos, que foram cerca de vinte e dois milhões de euros, portanto, mais ou 
menos metade foi gasto em arruamentos, caminhos, obras complementares, passeios, 
que totalizam dez milhões de euros, cerca de 50%. 

Isto é, basicamente, a política do alcatrão, que nalguns casos era só amostra 

Resumindo, com receitas totais de oitenta e cinco milhões de 
destes anos, tanto dinheiro que foi recebido, tanto dinheiro que foi mal gasto e o 
Concelho com tantas carências e com tantas dificuldades. 

Portanto, com estas contas, e porque, não só por uma questão de coerência, 
mas porque, de facto, infelizmente, o Executivo anterior, foi do início até ao fim sempre 
orientado para o despesismo e para a má gestão, nós votámos sempre contra os 
Orçamentos Municipais e votámos sempre contra a prestação de contas durantes estes 
oito anos, embora, confesso, que em 2012 ponderámos mesmo não votar contra porque, 
de facto, havia alguns sinais de alguma inversão, mas que em 2013 se desvaneceram 

E da mesma forma também votámos contra a declaração de falência que o 
Executivo aprovou em 2013, e que permitiu o aumento do endividamento e permitiu ao 

, financiar-se para poder encarar as eleições de 2013 de cara mais 
destapada porque a situação que se vivia, de facto, era vergonhosa.

E da mesma forma votámos contra as contas de 2013 e assu
voto contra, a nossa oposição frontal ao que foram oito anos de desgoverno e de má 
gestão municipal pois não podíamos aprovar estas contas até porque elas estão 
condicionadas aos resultados de inspeções e de sindicâncias que, e muito bem, o
Presidente da Câmara solicitou aos órgãos da tutela. 
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ATS, que foi uma associação instituída na Freguesia de Senhorim, porque esses foram 
subsídios atribuídos, portanto, não é investimento da Autarquia, por isso é que eles não 

vos dizer que, ao longo destes anos todos, a maioria 
esmagadora das IPSS,s do Concelho ficou a ver navios e se conhecerem alguém que 
esteja nas direções de algumas IPSS,s como sejam a Associação do Folhadal, o Lar da 

s, a Misericórdia de Santar, se conhecerem algumas 
lhe quanto é que receberam 

dos últimos oito anos da Autarquia, e eu, não andarei muito longe da realidade se disser 
as foram até durante estes anos todos hostilizadas e 

quase perseguidas. Portanto, as políticas sociais têm também expressão nas contas e a 

E a outra questão importante que é a questão ambiental, as etar,s, .Quanto a 
nos prometido aqui há uns quatro anos um investimento global de cerca de 

cinco milhões de euros para requalificar as etar,s todas do Concelho,. Toda a gente sabe 
que esse dinheiro nunca chegou a vir. Então foram gastos em águas residuais durante 
oito anos seiscentos e cinquenta e seis mil euros, isto dividido por oito anos, dá qualquer 
coisa como oitenta mil euros por ano, dá 0,8% do Orçamento, vejam, uma área crucial, 
uma área crítica, uma área fundamental para a saúde pública, tem, por parte do 
Executivo, que é liderado por uma médica, um investimento de 0,8%. 

O dinheiro que foi gasto, o grosso do investimento que foi feito ao longo 
destes oito anos, que foram cerca de vinte e dois milhões de euros, portanto, mais ou 

ruamentos, caminhos, obras complementares, passeios, 

Isto é, basicamente, a política do alcatrão, que nalguns casos era só amostra 

Resumindo, com receitas totais de oitenta e cinco milhões de euros ao longo 
destes anos, tanto dinheiro que foi recebido, tanto dinheiro que foi mal gasto e o 

Portanto, com estas contas, e porque, não só por uma questão de coerência, 
lizmente, o Executivo anterior, foi do início até ao fim sempre 

orientado para o despesismo e para a má gestão, nós votámos sempre contra os 
Orçamentos Municipais e votámos sempre contra a prestação de contas durantes estes 

em 2012 ponderámos mesmo não votar contra porque, 
de facto, havia alguns sinais de alguma inversão, mas que em 2013 se desvaneceram 

E da mesma forma também votámos contra a declaração de falência que o 
tiu o aumento do endividamento e permitiu ao 

se para poder encarar as eleições de 2013 de cara mais 
destapada porque a situação que se vivia, de facto, era vergonhosa. 

E da mesma forma votámos contra as contas de 2013 e assumimos, com esse 
voto contra, a nossa oposição frontal ao que foram oito anos de desgoverno e de má 
gestão municipal pois não podíamos aprovar estas contas até porque elas estão 
condicionadas aos resultados de inspeções e de sindicâncias que, e muito bem, o Senhor 



 

Finalmente, uma nota, quando nós nos queixamos dos vários ataques que são 
feitos à autonomia do poder local e á autonomia do poder municipal, lembramo
sempre dos vários governos que tentam, o
encerrar Estações de Correios, Repartições de Finanças, Conservatórias, Tribunais, 
Serviços de Saúde,.Essesaataques são fortes e são graves e são violentos e 
comprometem e até põem em causa e comprometem a autonom
as condições de vida das populações.

Mas também não nos podemos esquecer que quem está à frente de um 
Executivo durante oito anos e faz o que fez o Executivo anterior, e põe as finanças do 
Município na situação em que pôs, de ruína 
impostos, no máximo, numa dependência absoluta de intervenções e fiscalizações 
constantes e permanentes da tutela,
faz isso também, na minha opinião, deve ser res
também comprometem a autonomia e comprometem o exercício do poder local e 
inibem, de facto, uma Autarquia de cumprir aquilo que são os seus desígnios que é 
promover o progresso do Concelho e promover o bem
próximos vinte anos. Eu tenho muita dúvida que, apesar de toda a bondade e de todos os 
esforços e da orientação que está a ser dada, tenho que a Câmara de Nelas consiga levar 
por diante e concretizar a 100% esses desígnios.

Tomou a palavra
Senhor Vereador e questionou se mais alguém queria usar da palavra.

Apresentaram
Presidente da mesa da Assembelai deu a palvra ao Sr. Deputado Sousa que
mesma referiu: 

- Devido ao adiantado da hora, vou tentar ser muito breve, inclusivamente, 
porque, tanto aquilo que o Senhor Presidente da Câmara disse na introdução do tema, 
como aquilo que o Senhor Vereador disse foi a demonstração daquilo que 
dos últimos oito e particularmente os últimos quatro anos.

Está plasmado até nesse Relatório de Gestão, porque nós não estamos a ver só 
as contas, os números, estamos a ver também o Relatório de Gestão e estas discussões 
se tivessem sido aprof
Municipal, onde havia uma esmagadora maioria do PSD
entre aspas, de analisar bem as contas e não dizer só ámen, se calhar, não tínhamos 
chegado a esta situação.

E é importante que as conta e que o Relatório de Gestão sejam bem 
analisados. Todo o tempo que aqui passarmos a fazer isso é um tempo que é útil para o 
futuro, exatamente para não se tornarem a fazer os erros do passado porque, como eu, 
disse, gerir implica 
aconteceu foi que nos últimos quatro anos houve opções de má gestão.

Há pessoas que se desculpam referindo que percebem pouco de contas. 
Masnão. Não. Eles perceber de contas percebem, que é so
percebem nada é de gestão. Eaté confundem alguns termos, porque confundem o gerir 
com o gerar.Geriram muito mal, mas geraram uma grande dívida e exatamente, aquilo 
que demonstra a má gestão foi, exatamente, aquilo que geraramÉ 
o rabo. É por um caminho diferente que temos que ir e é esse caminho diferente que este 
Executivo do Partido Socialista está a tentar agora ir. Este Executivo nasceu depois das 
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Finalmente, uma nota, quando nós nos queixamos dos vários ataques que são 
feitos à autonomia do poder local e á autonomia do poder municipal, lembramo
sempre dos vários governos que tentam, ou que têm como objetivo encerrar Serviços, 
encerrar Estações de Correios, Repartições de Finanças, Conservatórias, Tribunais, 
Serviços de Saúde,.Essesaataques são fortes e são graves e são violentos e 
comprometem e até põem em causa e comprometem a autonomia do poder municipal e 
as condições de vida das populações. 

Mas também não nos podemos esquecer que quem está à frente de um 
Executivo durante oito anos e faz o que fez o Executivo anterior, e põe as finanças do 
Município na situação em que pôs, de ruína completa e numa dependência absoluta de 
impostos, no máximo, numa dependência absoluta de intervenções e fiscalizações 
constantes e permanentes da tutela, , sujeitos à intervenção das troikas internas, , quem 
faz isso também, na minha opinião, deve ser responsabilizado porque essas pessoas 
também comprometem a autonomia e comprometem o exercício do poder local e 
inibem, de facto, uma Autarquia de cumprir aquilo que são os seus desígnios que é 
promover o progresso do Concelho e promover o bem-estar das suas 
próximos vinte anos. Eu tenho muita dúvida que, apesar de toda a bondade e de todos os 
esforços e da orientação que está a ser dada, tenho que a Câmara de Nelas consiga levar 
por diante e concretizar a 100% esses desígnios. 

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu ao 
Senhor Vereador e questionou se mais alguém queria usar da palavra.

Apresentaram-se os Deputados Sousa E Rui Costa. De seguda o Sr. 
Presidente da mesa da Assembelai deu a palvra ao Sr. Deputado Sousa que

Devido ao adiantado da hora, vou tentar ser muito breve, inclusivamente, 
porque, tanto aquilo que o Senhor Presidente da Câmara disse na introdução do tema, 
como aquilo que o Senhor Vereador disse foi a demonstração daquilo que 
dos últimos oito e particularmente os últimos quatro anos. 

Está plasmado até nesse Relatório de Gestão, porque nós não estamos a ver só 
as contas, os números, estamos a ver também o Relatório de Gestão e estas discussões 
se tivessem sido aprofundadas durante os quatro anos anteriores, se aqui a Assembleia 
Municipal, onde havia uma esmagadora maioria do PSD-CDS, tivesse tido o trabalho, 
entre aspas, de analisar bem as contas e não dizer só ámen, se calhar, não tínhamos 
chegado a esta situação. 

é importante que as conta e que o Relatório de Gestão sejam bem 
analisados. Todo o tempo que aqui passarmos a fazer isso é um tempo que é útil para o 
futuro, exatamente para não se tornarem a fazer os erros do passado porque, como eu, 

 várias coisas, uma delas optar, ou definir prioridades e o que 
aconteceu foi que nos últimos quatro anos houve opções de má gestão.

Há pessoas que se desculpam referindo que percebem pouco de contas. 
Masnão. Não. Eles perceber de contas percebem, que é somar dois mais dois, eles não 
percebem nada é de gestão. Eaté confundem alguns termos, porque confundem o gerir 
com o gerar.Geriram muito mal, mas geraram uma grande dívida e exatamente, aquilo 
que demonstra a má gestão foi, exatamente, aquilo que geraramÉ 
o rabo. É por um caminho diferente que temos que ir e é esse caminho diferente que este 
Executivo do Partido Socialista está a tentar agora ir. Este Executivo nasceu depois das 
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Finalmente, uma nota, quando nós nos queixamos dos vários ataques que são 
feitos à autonomia do poder local e á autonomia do poder municipal, lembramo-nos 

u que têm como objetivo encerrar Serviços, 
encerrar Estações de Correios, Repartições de Finanças, Conservatórias, Tribunais, 
Serviços de Saúde,.Essesaataques são fortes e são graves e são violentos e 

ia do poder municipal e 

Mas também não nos podemos esquecer que quem está à frente de um 
Executivo durante oito anos e faz o que fez o Executivo anterior, e põe as finanças do 

completa e numa dependência absoluta de 
impostos, no máximo, numa dependência absoluta de intervenções e fiscalizações 

, sujeitos à intervenção das troikas internas, , quem 
ponsabilizado porque essas pessoas 

também comprometem a autonomia e comprometem o exercício do poder local e 
inibem, de facto, uma Autarquia de cumprir aquilo que são os seus desígnios que é 

estar das suas populações e nos 
próximos vinte anos. Eu tenho muita dúvida que, apesar de toda a bondade e de todos os 
esforços e da orientação que está a ser dada, tenho que a Câmara de Nelas consiga levar 

o  Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu ao 
Senhor Vereador e questionou se mais alguém queria usar da palavra. 

se os Deputados Sousa E Rui Costa. De seguda o Sr. 
Presidente da mesa da Assembelai deu a palvra ao Sr. Deputado Sousa que no uso da 

Devido ao adiantado da hora, vou tentar ser muito breve, inclusivamente, 
porque, tanto aquilo que o Senhor Presidente da Câmara disse na introdução do tema, 
como aquilo que o Senhor Vereador disse foi a demonstração daquilo que foi a gestão 

Está plasmado até nesse Relatório de Gestão, porque nós não estamos a ver só 
as contas, os números, estamos a ver também o Relatório de Gestão e estas discussões 

undadas durante os quatro anos anteriores, se aqui a Assembleia 
CDS, tivesse tido o trabalho, 

entre aspas, de analisar bem as contas e não dizer só ámen, se calhar, não tínhamos 

é importante que as conta e que o Relatório de Gestão sejam bem 
analisados. Todo o tempo que aqui passarmos a fazer isso é um tempo que é útil para o 
futuro, exatamente para não se tornarem a fazer os erros do passado porque, como eu, 

várias coisas, uma delas optar, ou definir prioridades e o que 
aconteceu foi que nos últimos quatro anos houve opções de má gestão. 

Há pessoas que se desculpam referindo que percebem pouco de contas. 
mar dois mais dois, eles não 

percebem nada é de gestão. Eaté confundem alguns termos, porque confundem o gerir 
com o gerar.Geriram muito mal, mas geraram uma grande dívida e exatamente, aquilo 
que demonstra a má gestão foi, exatamente, aquilo que geraramÉ aqui que a porca torce 
o rabo. É por um caminho diferente que temos que ir e é esse caminho diferente que este 
Executivo do Partido Socialista está a tentar agora ir. Este Executivo nasceu depois das 



 

eleições do dia 29 já com um pecado original e o pecado 
Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo, isto que está aqui, os responsáveis por 
isto deviam ter vergonha política de ainda virem dizer que não falaram na Doutora, ou 
nisto, ou naquilo, deviam ter vergonha quando olharem p

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 
palavras do Senhor Deputado Sousa e deu a palavra ao 

. Senhor Deputado Rui Costa, que no uso da mesma disse:
- Meus Senhores, quanto ao Relatório de Contas já foi aqui muito

pelo Senhor Vereador Adelino Amaral. Foi explicado que, realmente, em catorze 
milhões, 95% foi executado. Ao fim e ao cabo o que era proposto assim foi executado.

Falou que o aumento da dívida do PAELfoi  em mais quatro milhões, ou 
quase cinco milhões de euros, mas esqueceu
para, realmente, relançar a economia local de todo o país porque, esses valores foram 
para pagar a fornecedores, e nesta sala foi assim aprovado, tanto na Câmara Municipal 
como aqui, foi também aprovado. 

Portanto, era para lançar dívidas que havia de meio ano, de oito meses, a 
maior parte das Câmaras Municipais, tal como a de Nelas e, isso fez com que a 
economia local, alguns fornecedores locais e até nacionais, distritais, nacionais, 
ressarcidos das dívidas que tinham e conseguissem, realmente, equilibrar as suas contas 
financeiras. Isso foi o que, realmente, o Governo criou. 

Depois, referenciar que, em termos de contas houve um abaixamento em 
termos de empréstimos, setecentos 

O que me trouxe abismado durante estes dias foi que o Decreto
75/2013, confere as competências da elaboração deste Relatório de Contas, ao Gabinete 
Administrativo e Financeiro da Câmara, liderado pelo Executivo des
óbvio Portanto, as contas têm que ser, realmente, reais, fidedignas, e ao fim e ao cabo, 
por fim, inspecionadas pelo Executivo Camarário, sem prejuízo da parte jurídica que o 
Senhor Presidente disse e bem, que votou contra porque queria p
jurídica. Mas também o Decreto
fazer não reprovando as contas porque, ao fim e ao cabo, é da sua responsabilidade as 
contas. Ao fim e ao cabo quem manda no Órgão Administrativo e Fi
executa este Relatório é o Senhor Presidente.

Portanto, se reprova as contas de um órgão que lidera, , algo está mal O que 
diz, para as contas serem chumbadas, é que tem que haver irregularidades na sua 
elaboração, portanto, um mais um é igual
porque, a Divisão Administrativa e Financeira da Câmara as executou mal, lideradas por 
este Executivo, desculpe.

Portanto, e posso dizer que, se elas não refletirem a realidade patrimonial da 
Autarquia e as relações com terceiros, processos de empréstimos contratados, se há 
irregularidades dessa parte, que sejam retificadas, porque, realmente, é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara e do seu Executivo fazer essas retificações.

Eu penso que este ponto, em te
alturas e em relação à bancada do Partido Socialista, se noutros anos foram aprovadas as 
contas, nunca vi ninguém vir aqui discuti
responsabilidades nessa matéria.
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eleições do dia 29 já com um pecado original e o pecado original é este que está aqui, 
Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo, isto que está aqui, os responsáveis por 
isto deviam ter vergonha política de ainda virem dizer que não falaram na Doutora, ou 
nisto, ou naquilo, deviam ter vergonha quando olharem para este mapa.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 
palavras do Senhor Deputado Sousa e deu a palavra ao  

. Senhor Deputado Rui Costa, que no uso da mesma disse:
Meus Senhores, quanto ao Relatório de Contas já foi aqui muito

pelo Senhor Vereador Adelino Amaral. Foi explicado que, realmente, em catorze 
milhões, 95% foi executado. Ao fim e ao cabo o que era proposto assim foi executado.

Falou que o aumento da dívida do PAELfoi  em mais quatro milhões, ou 
ilhões de euros, mas esqueceu-se de referir que isso, o Governo criou

para, realmente, relançar a economia local de todo o país porque, esses valores foram 
para pagar a fornecedores, e nesta sala foi assim aprovado, tanto na Câmara Municipal 

oi também aprovado.  
Portanto, era para lançar dívidas que havia de meio ano, de oito meses, a 

maior parte das Câmaras Municipais, tal como a de Nelas e, isso fez com que a 
economia local, alguns fornecedores locais e até nacionais, distritais, nacionais, 
ressarcidos das dívidas que tinham e conseguissem, realmente, equilibrar as suas contas 
financeiras. Isso foi o que, realmente, o Governo criou.  

Depois, referenciar que, em termos de contas houve um abaixamento em 
termos de empréstimos, setecentos milhões de euros, no ano de 2013.

O que me trouxe abismado durante estes dias foi que o Decreto
75/2013, confere as competências da elaboração deste Relatório de Contas, ao Gabinete 
Administrativo e Financeiro da Câmara, liderado pelo Executivo des
óbvio Portanto, as contas têm que ser, realmente, reais, fidedignas, e ao fim e ao cabo, 
por fim, inspecionadas pelo Executivo Camarário, sem prejuízo da parte jurídica que o 
Senhor Presidente disse e bem, que votou contra porque queria p
jurídica. Mas também o Decreto-Lei diz que, em termos de declaração de voto o poderia 
fazer não reprovando as contas porque, ao fim e ao cabo, é da sua responsabilidade as 
contas. Ao fim e ao cabo quem manda no Órgão Administrativo e Fi
executa este Relatório é o Senhor Presidente. 

Portanto, se reprova as contas de um órgão que lidera, , algo está mal O que 
diz, para as contas serem chumbadas, é que tem que haver irregularidades na sua 
elaboração, portanto, um mais um é igual a dois, se, realmente, não está bem então é 
porque, a Divisão Administrativa e Financeira da Câmara as executou mal, lideradas por 
este Executivo, desculpe. 

Portanto, e posso dizer que, se elas não refletirem a realidade patrimonial da 
ções com terceiros, processos de empréstimos contratados, se há 

irregularidades dessa parte, que sejam retificadas, porque, realmente, é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara e do seu Executivo fazer essas retificações.

Eu penso que este ponto, em termos de discussão, foi discutido aqui noutras 
alturas e em relação à bancada do Partido Socialista, se noutros anos foram aprovadas as 
contas, nunca vi ninguém vir aqui discuti-las. Portanto, também têm co
responsabilidades nessa matéria. 
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original é este que está aqui, 
Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo, isto que está aqui, os responsáveis por 
isto deviam ter vergonha política de ainda virem dizer que não falaram na Doutora, ou 

ara este mapa. 
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

. Senhor Deputado Rui Costa, que no uso da mesma disse: 
Meus Senhores, quanto ao Relatório de Contas já foi aqui muito explorado 

pelo Senhor Vereador Adelino Amaral. Foi explicado que, realmente, em catorze 
milhões, 95% foi executado. Ao fim e ao cabo o que era proposto assim foi executado. 

Falou que o aumento da dívida do PAELfoi  em mais quatro milhões, ou 
se de referir que isso, o Governo criou-o 

para, realmente, relançar a economia local de todo o país porque, esses valores foram 
para pagar a fornecedores, e nesta sala foi assim aprovado, tanto na Câmara Municipal 

Portanto, era para lançar dívidas que havia de meio ano, de oito meses, a 
maior parte das Câmaras Municipais, tal como a de Nelas e, isso fez com que a 
economia local, alguns fornecedores locais e até nacionais, distritais, nacionais, fossem 
ressarcidos das dívidas que tinham e conseguissem, realmente, equilibrar as suas contas 

Depois, referenciar que, em termos de contas houve um abaixamento em 
milhões de euros, no ano de 2013. 

O que me trouxe abismado durante estes dias foi que o Decreto-Lei n.º 
75/2013, confere as competências da elaboração deste Relatório de Contas, ao Gabinete 
Administrativo e Financeiro da Câmara, liderado pelo Executivo desta Câmara, como é 
óbvio Portanto, as contas têm que ser, realmente, reais, fidedignas, e ao fim e ao cabo, 
por fim, inspecionadas pelo Executivo Camarário, sem prejuízo da parte jurídica que o 
Senhor Presidente disse e bem, que votou contra porque queria preservar essa parte 

Lei diz que, em termos de declaração de voto o poderia 
fazer não reprovando as contas porque, ao fim e ao cabo, é da sua responsabilidade as 
contas. Ao fim e ao cabo quem manda no Órgão Administrativo e Financeiro que 

Portanto, se reprova as contas de um órgão que lidera, , algo está mal O que 
diz, para as contas serem chumbadas, é que tem que haver irregularidades na sua 

a dois, se, realmente, não está bem então é 
porque, a Divisão Administrativa e Financeira da Câmara as executou mal, lideradas por 

Portanto, e posso dizer que, se elas não refletirem a realidade patrimonial da 
ções com terceiros, processos de empréstimos contratados, se há 

irregularidades dessa parte, que sejam retificadas, porque, realmente, é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara e do seu Executivo fazer essas retificações. 

rmos de discussão, foi discutido aqui noutras 
alturas e em relação à bancada do Partido Socialista, se noutros anos foram aprovadas as 

las. Portanto, também têm co-



 

Quanto à votação,
colocasse um documento à votação que foi chumbado á priori pelo Executivo desta 
Câmara. Pois que se um documento vem chumbado não sou que o vou aprovar aqui. É 
da responsabilidade do Executivo trazer o R

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que no seu uso 
agradeceu ao  

Senhor Deputado e de seguida deu a palavra ao senhor Deputado Sousa, 
tendo este tomado do seu usoreferindo:

 
- Estas coisas das contas têm que ser 

Endividamento dos Empréstimos para saber que em dezembro de 2012 os empréstimos 
eram de onze milhões duzentos e cinquenta e sete mil euros e em dezembro de 2013 são 
de catorze milhões cento e quarenta e dois mil euros, 
desceu setecentos mil euros. Os empréstimos subiram. O que desceu foi a dívida a curto 
prazo porque foi transformada em dívida de longo prazo. Os empréstimos foram criados 
para pagar as dívidas a fornecedores.

Mas o problema
fornecedores. Se lhes deviam tinham que lhes pagar. O problema foi terem feito a dívida 
a fornecedores sem terem capacidade financeira para a fazer.

E, mais, pior ainda, sem cumprirem a Lei dos Comp
grande problema., Os números que estão aqui feitos pela Divisão de Contabilidade, não 
tenho dúvidas nenhumas que estejam corectos., O problema é que há valores, que são 
do ano de 2013, que não estão cá, que são os tais setecentos 
para a Inspeção Geral de Finanças. Em termos de se saber aquilo que aconteceu na 
gestão e para que não torne a acontecer é muito importante que se tenha a noção daquilo 
que foi mal feito, isto para que não se deixe e quando eu es
é só o Executivo Camarário, nem é só a Assembleia Municipal, é as pessoas que vão lá 
para fora, que estão lá fora para que não deixem que isto torne a acontecer.

No entanto, há pessoas que já andam a dizer, pessoas ligadas à 
(porque uma coisa é o que se diz aqui dentro, ou o que não se diz e depois é o que diz lá 
fora) que eles prometeram baixar o IMI e eles já lá estão e o IMI ainda vem mais caro! 
Sejamos todos bastante sérios, porque este tipo de discurso lá fora 
asneira que foi feita. Mas isto é dito por quem? Pelas pessoas que fizeram a asneira. É 
preciso que todos nós, sejam do PS, do PSD, do CDS, Presidentes de Junta, seja quem 
for, da CDU, todos nós alertemos os nossos Munícipes de que estas a
tornar a ser feitas seja por quem for, seja por este Executivo, por outro qualquer que 
venha, por forma a que se acabe  de vez com esta maleita, de não sei quantos em não sei 
quantos anos andarmos aqui com contas em pantanas, para a trás 
Câmara deixar de fazer aquilo que devia fazer que era, fazer investimento produtivo e 
não poder fazer porque está a pagar empréstimos e juros.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradece ao 
senhor Deputado Sousa e q

usar da palavra Dando a palavra ao Senhor Presidnte da Câmara requereu
muito breve atento o tardar da hora.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
Silva que no uso da mesma referiu:
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Quanto à votação, eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia que não 
colocasse um documento à votação que foi chumbado á priori pelo Executivo desta 
Câmara. Pois que se um documento vem chumbado não sou que o vou aprovar aqui. É 
da responsabilidade do Executivo trazer o Relatório de Contas aprovado.

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que no seu uso 

Senhor Deputado e de seguida deu a palavra ao senhor Deputado Sousa, 
tendo este tomado do seu usoreferindo: 

Estas coisas das contas têm que ser muito certinhas. Basta ver o Mapa de 
Endividamento dos Empréstimos para saber que em dezembro de 2012 os empréstimos 
eram de onze milhões duzentos e cinquenta e sete mil euros e em dezembro de 2013 são 
de catorze milhões cento e quarenta e dois mil euros, o que quer dizer que subiu, não 
desceu setecentos mil euros. Os empréstimos subiram. O que desceu foi a dívida a curto 
prazo porque foi transformada em dívida de longo prazo. Os empréstimos foram criados 
para pagar as dívidas a fornecedores. 

Mas o problema não foi ter feito o empréstimo para pagar as dívidas dos 
fornecedores. Se lhes deviam tinham que lhes pagar. O problema foi terem feito a dívida 
a fornecedores sem terem capacidade financeira para a fazer. 

E, mais, pior ainda, sem cumprirem a Lei dos Compromissos. Esse é que foio 
grande problema., Os números que estão aqui feitos pela Divisão de Contabilidade, não 
tenho dúvidas nenhumas que estejam corectos., O problema é que há valores, que são 
do ano de 2013, que não estão cá, que são os tais setecentos e tal mil euros, que foram 
para a Inspeção Geral de Finanças. Em termos de se saber aquilo que aconteceu na 
gestão e para que não torne a acontecer é muito importante que se tenha a noção daquilo 
que foi mal feito, isto para que não se deixe e quando eu estou a dizer, não se deixe, não 
é só o Executivo Camarário, nem é só a Assembleia Municipal, é as pessoas que vão lá 
para fora, que estão lá fora para que não deixem que isto torne a acontecer.

No entanto, há pessoas que já andam a dizer, pessoas ligadas à 
(porque uma coisa é o que se diz aqui dentro, ou o que não se diz e depois é o que diz lá 
fora) que eles prometeram baixar o IMI e eles já lá estão e o IMI ainda vem mais caro! 
Sejamos todos bastante sérios, porque este tipo de discurso lá fora 
asneira que foi feita. Mas isto é dito por quem? Pelas pessoas que fizeram a asneira. É 
preciso que todos nós, sejam do PS, do PSD, do CDS, Presidentes de Junta, seja quem 
for, da CDU, todos nós alertemos os nossos Munícipes de que estas a
tornar a ser feitas seja por quem for, seja por este Executivo, por outro qualquer que 
venha, por forma a que se acabe  de vez com esta maleita, de não sei quantos em não sei 
quantos anos andarmos aqui com contas em pantanas, para a trás 
Câmara deixar de fazer aquilo que devia fazer que era, fazer investimento produtivo e 
não poder fazer porque está a pagar empréstimos e juros. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradece ao 
senhor Deputado Sousa e questionou o senhor Presidente da Câmara se queria 

usar da palavra Dando a palavra ao Senhor Presidnte da Câmara requereu
muito breve atento o tardar da hora. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
o uso da mesma referiu: 
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eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia que não 
colocasse um documento à votação que foi chumbado á priori pelo Executivo desta 
Câmara. Pois que se um documento vem chumbado não sou que o vou aprovar aqui. É 

elatório de Contas aprovado. 
Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que no seu uso 

Senhor Deputado e de seguida deu a palavra ao senhor Deputado Sousa, 

muito certinhas. Basta ver o Mapa de 
Endividamento dos Empréstimos para saber que em dezembro de 2012 os empréstimos 
eram de onze milhões duzentos e cinquenta e sete mil euros e em dezembro de 2013 são 

o que quer dizer que subiu, não 
desceu setecentos mil euros. Os empréstimos subiram. O que desceu foi a dívida a curto 
prazo porque foi transformada em dívida de longo prazo. Os empréstimos foram criados 

não foi ter feito o empréstimo para pagar as dívidas dos 
fornecedores. Se lhes deviam tinham que lhes pagar. O problema foi terem feito a dívida 

romissos. Esse é que foio 
grande problema., Os números que estão aqui feitos pela Divisão de Contabilidade, não 
tenho dúvidas nenhumas que estejam corectos., O problema é que há valores, que são 

e tal mil euros, que foram 
para a Inspeção Geral de Finanças. Em termos de se saber aquilo que aconteceu na 
gestão e para que não torne a acontecer é muito importante que se tenha a noção daquilo 

tou a dizer, não se deixe, não 
é só o Executivo Camarário, nem é só a Assembleia Municipal, é as pessoas que vão lá 
para fora, que estão lá fora para que não deixem que isto torne a acontecer. 

No entanto, há pessoas que já andam a dizer, pessoas ligadas à Coligação, 
(porque uma coisa é o que se diz aqui dentro, ou o que não se diz e depois é o que diz lá 
fora) que eles prometeram baixar o IMI e eles já lá estão e o IMI ainda vem mais caro! 
Sejamos todos bastante sérios, porque este tipo de discurso lá fora implica depois a 
asneira que foi feita. Mas isto é dito por quem? Pelas pessoas que fizeram a asneira. É 
preciso que todos nós, sejam do PS, do PSD, do CDS, Presidentes de Junta, seja quem 
for, da CDU, todos nós alertemos os nossos Munícipes de que estas asneiras não podem 
tornar a ser feitas seja por quem for, seja por este Executivo, por outro qualquer que 
venha, por forma a que se acabe  de vez com esta maleita, de não sei quantos em não sei 
quantos anos andarmos aqui com contas em pantanas, para a trás e para a frente, e a 
Câmara deixar de fazer aquilo que devia fazer que era, fazer investimento produtivo e 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradece ao  
uestionou o senhor Presidente da Câmara se queria 

usar da palavra Dando a palavra ao Senhor Presidnte da Câmara requereu-lhe que fosse 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 



 

Só, a bem da discussão, creio eu, queria ler aqui ao Eng.º Rui Costa, nos 
termos do artigo 58.º, da Lei n.º 75/2013, que os membros do órgão podem fazer constar 
da ata o seu voto de vencido e as respetivas razões justificativas e, o
voto de vencido é que exclui o eleito da responsabilidade que eventualmente resulte da 
deliberação Face a isto não podia votar a favor das contas e depoisfazer uma declaração 
de voto a dizer que fui vencido porque as contas eram validada

Quero referir ainda o seguinte Hoje cruzei
de quatro ou cinco funcionários que estavam em formação na CIM sobre a Lei dos 
Compromissos. Fiquei à vontade porque não me vão autorizar, ao ter formação a nível 
da Lei dos Compromissos, que faça qualquer coisa fora dos compromissos, porque a 
própria Lei tem mecanismos, como por exemplo despesas urgentes, que permite ainda 
alguma flexibilidade. Existem ainda os fundos próprios. Fundos disponíveis, posso criar 
fundos, que temos em
urgentes. Há Municípios que têm até quatro e cinco mil euros, nós aqui só temos mil e 
quinhentos euros. Isto para referir que há mecanismos ainda de flexibilidade interna nos 
Municípios no sentido d

Mas o Rui já foi meu parceiro de ombro político de outras lutas e, sabe, 
portanto, que eu não fui para a Câmara Municipal, nem como cidadão, nem como 
profissional, para sustentar despesas irregulares, absolutamente irregulares, sem 
qualquer número de compromisso e fundo disponível, contraídas nos dois meses antes 
das eleições, em cerca de oitocentos mil euros. Nãofui para a Câmara para agora pôr no 
papel obras que violam o Código da Contratação Pública e que não foram adjudicadas, 
mas que estão realizadas, como o empedramento do Largo do Arvoredo, em Nelas ou o 
cubinho da Rotunda de Moreira São obras que foram feitas, toda a gente sabe que foram 
feitas e inauguradas e, que não há procedimento nenhum a adjudicá
no papel isso, porque isso é, já disse aqui uma vez, é uma aldrabice que pessoas que 
estavam na Câmara estavam dispostas a fazer e eu não estou disposto a fazê

E outra coisa que eu não estou disposto a fazer, que também está pedido na 
sindicância à Inspeção
disponíveis e que foram feitas até maio, junho, deste ano. Isto porque o dinheiro dos 
empréstimos só veio nessa altura e a Lei dos Compromissos, a informação interna que 
tenho é que andaram a ser p
Compromissos, sem número de compromisso e sem fundo disponível.

E também não vou arcar, compreendam, como cidadão, como profissional e 
que amanhã posso sair da Câmara, e vou continuar a minha profissão com o m
escritório aberto e por querer andar de cara levantada não vou votar a favor de umas 
contas, que ainda que formalmente possam estar, com a evidencia documental que 
existe, bem elaboradas e, não ponho isso em causa, materialmente estão todas 
aldrabadas. eu não posso dizer isto, não consigo dizer isto de outra maneira, 
compreende Rui? 

E custa-me, posso dizer, ter ali um processo do cubinho da Rotunda de 
Moreira, de dois mil e poucos euros, que sei que está a prejudicar quem fez aquela obra, 
o facto de a Câmara ainda não lhe ter pago, mas, o que é certo é que ela não foi 
adjudicada pela Presidente da Câmara, nem pelo Vice
a obra está feita. 
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Só, a bem da discussão, creio eu, queria ler aqui ao Eng.º Rui Costa, nos 
termos do artigo 58.º, da Lei n.º 75/2013, que os membros do órgão podem fazer constar 
da ata o seu voto de vencido e as respetivas razões justificativas e, o
voto de vencido é que exclui o eleito da responsabilidade que eventualmente resulte da 
deliberação Face a isto não podia votar a favor das contas e depoisfazer uma declaração 
de voto a dizer que fui vencido porque as contas eram validadas. 

Quero referir ainda o seguinte Hoje cruzei-me, em Tondela, com um conjunto 
de quatro ou cinco funcionários que estavam em formação na CIM sobre a Lei dos 
Compromissos. Fiquei à vontade porque não me vão autorizar, ao ter formação a nível 

romissos, que faça qualquer coisa fora dos compromissos, porque a 
própria Lei tem mecanismos, como por exemplo despesas urgentes, que permite ainda 
alguma flexibilidade. Existem ainda os fundos próprios. Fundos disponíveis, posso criar 
fundos, que temos em mil e quinhentos euros, para pequenas despesas, despesas 
urgentes. Há Municípios que têm até quatro e cinco mil euros, nós aqui só temos mil e 
quinhentos euros. Isto para referir que há mecanismos ainda de flexibilidade interna nos 
Municípios no sentido de acorrer às questões. 

Mas o Rui já foi meu parceiro de ombro político de outras lutas e, sabe, 
portanto, que eu não fui para a Câmara Municipal, nem como cidadão, nem como 
profissional, para sustentar despesas irregulares, absolutamente irregulares, sem 

ualquer número de compromisso e fundo disponível, contraídas nos dois meses antes 
das eleições, em cerca de oitocentos mil euros. Nãofui para a Câmara para agora pôr no 
papel obras que violam o Código da Contratação Pública e que não foram adjudicadas, 

que estão realizadas, como o empedramento do Largo do Arvoredo, em Nelas ou o 
cubinho da Rotunda de Moreira São obras que foram feitas, toda a gente sabe que foram 
feitas e inauguradas e, que não há procedimento nenhum a adjudicá

pel isso, porque isso é, já disse aqui uma vez, é uma aldrabice que pessoas que 
estavam na Câmara estavam dispostas a fazer e eu não estou disposto a fazê

E outra coisa que eu não estou disposto a fazer, que também está pedido na 
sindicância à Inspeção Geral de Finançasque é o pagamento de despesas sem fundos 
disponíveis e que foram feitas até maio, junho, deste ano. Isto porque o dinheiro dos 
empréstimos só veio nessa altura e a Lei dos Compromissos, a informação interna que 
tenho é que andaram a ser pagas todas as despesas sem respeitar a Lei dos 
Compromissos, sem número de compromisso e sem fundo disponível.

E também não vou arcar, compreendam, como cidadão, como profissional e 
que amanhã posso sair da Câmara, e vou continuar a minha profissão com o m
escritório aberto e por querer andar de cara levantada não vou votar a favor de umas 
contas, que ainda que formalmente possam estar, com a evidencia documental que 
existe, bem elaboradas e, não ponho isso em causa, materialmente estão todas 

eu não posso dizer isto, não consigo dizer isto de outra maneira, 

me, posso dizer, ter ali um processo do cubinho da Rotunda de 
Moreira, de dois mil e poucos euros, que sei que está a prejudicar quem fez aquela obra, 

mara ainda não lhe ter pago, mas, o que é certo é que ela não foi 
adjudicada pela Presidente da Câmara, nem pelo Vice-Presidente de Câmara anterior e, 
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Só, a bem da discussão, creio eu, queria ler aqui ao Eng.º Rui Costa, nos 
termos do artigo 58.º, da Lei n.º 75/2013, que os membros do órgão podem fazer constar 
da ata o seu voto de vencido e as respetivas razões justificativas e, o registo na ata do 
voto de vencido é que exclui o eleito da responsabilidade que eventualmente resulte da 
deliberação Face a isto não podia votar a favor das contas e depoisfazer uma declaração 

me, em Tondela, com um conjunto 
de quatro ou cinco funcionários que estavam em formação na CIM sobre a Lei dos 
Compromissos. Fiquei à vontade porque não me vão autorizar, ao ter formação a nível 

romissos, que faça qualquer coisa fora dos compromissos, porque a 
própria Lei tem mecanismos, como por exemplo despesas urgentes, que permite ainda 
alguma flexibilidade. Existem ainda os fundos próprios. Fundos disponíveis, posso criar 

mil e quinhentos euros, para pequenas despesas, despesas 
urgentes. Há Municípios que têm até quatro e cinco mil euros, nós aqui só temos mil e 
quinhentos euros. Isto para referir que há mecanismos ainda de flexibilidade interna nos 

Mas o Rui já foi meu parceiro de ombro político de outras lutas e, sabe, 
portanto, que eu não fui para a Câmara Municipal, nem como cidadão, nem como 
profissional, para sustentar despesas irregulares, absolutamente irregulares, sem 

ualquer número de compromisso e fundo disponível, contraídas nos dois meses antes 
das eleições, em cerca de oitocentos mil euros. Nãofui para a Câmara para agora pôr no 
papel obras que violam o Código da Contratação Pública e que não foram adjudicadas, 

que estão realizadas, como o empedramento do Largo do Arvoredo, em Nelas ou o 
cubinho da Rotunda de Moreira São obras que foram feitas, toda a gente sabe que foram 
feitas e inauguradas e, que não há procedimento nenhum a adjudicá-las. Eu não vou pôr 

pel isso, porque isso é, já disse aqui uma vez, é uma aldrabice que pessoas que 
estavam na Câmara estavam dispostas a fazer e eu não estou disposto a fazê-lo. 

E outra coisa que eu não estou disposto a fazer, que também está pedido na 
Geral de Finançasque é o pagamento de despesas sem fundos 

disponíveis e que foram feitas até maio, junho, deste ano. Isto porque o dinheiro dos 
empréstimos só veio nessa altura e a Lei dos Compromissos, a informação interna que 

agas todas as despesas sem respeitar a Lei dos 
Compromissos, sem número de compromisso e sem fundo disponível. 

E também não vou arcar, compreendam, como cidadão, como profissional e 
que amanhã posso sair da Câmara, e vou continuar a minha profissão com o meu 
escritório aberto e por querer andar de cara levantada não vou votar a favor de umas 
contas, que ainda que formalmente possam estar, com a evidencia documental que 
existe, bem elaboradas e, não ponho isso em causa, materialmente estão todas 

eu não posso dizer isto, não consigo dizer isto de outra maneira, 

me, posso dizer, ter ali um processo do cubinho da Rotunda de 
Moreira, de dois mil e poucos euros, que sei que está a prejudicar quem fez aquela obra, 

mara ainda não lhe ter pago, mas, o que é certo é que ela não foi 
Presidente de Câmara anterior e, 



 

Então, adjudicá
que se vaiadjudicar aquela obra? Agora é que se vai dizer que se vai fazer aquela obra? 
Mas ela já está feita! Como  é que faço isto? Digam lá. Portanto tenho que votar contra 
as contas e esperar que a Inspeção Geral de Finanças venha dizer se aquilo deve ser 
incluído nas contas, ou se não deve.

A Lei dos Compromissos está disponível a qualquer um de vocês. A 
Em 2012 foi feita uma lei que se chama Lei dos Compromissos e tem lá 

norma, muito clara que refere que quem violar a Lei dos Compromissos, (incluindo eu), 
se hoje pagasse as despesas, podia ser responsabilizado civilmente por aquela despesa.

Então, agora, era o que me faltava, eu acho, e todos estão aqui, estão a dar o 
vosso contributo cívico e candidataram
pessoais, financeiras, ainda por cima por, por obras que não eram absolutamente 
decisivas, que poderiam ter sido planeadas com tempo O Presidente da Câmara é 
responsável pela apresentação das contas, depois trázia aqui umas contas que foram 
chumbadas,sendo que
esses oitocentos mil euros, como disse o Adelino, foi constituída uma provisão e, 
portanto, estão provisionadas, mas assim a materialidade das mesmas. 
Aresponsabilidade que incide,  porque 
gravado isto na ata, a sindicância da Inspeção Geral de Finanças, relativamente aos 
oitocentos mil euros de obras sem compromisso vai dizer que a Câmara não é obrigada 
a pagá-las porque isto está escrito na l
nulo, diz  o números dois o seguinte:�só é obrigado a pagar se o fornecedor for para 
Tribunal e a Câmara for obrigada por sentença, ou por compromisso arbitral, a pagar 
aquela despesa�, De certeza, que a In
obrigada a pagar aquelas despesas irregulares pois se assim fosse de nada serviria a 
Leidos Compromissos Para que é que ela existiria? 

A lei émesmo para barrar a ausência. Por muito que a Câmara anterior pos
justificar-se referindo, não, mas havia a perspetiva de antecipação de 5% dos Fundos 
Comunitários, havia a perspetiva de antecipar, de regularizar a despesa com Mangualde, 
a despesa da água que estava mal contada, o que é verdade é que a despesa foi fei
Hoje não está a acontecer na Câmara, dou
compromisso prévio anterior, número sequencial, fundo disponível e garantia. 

É por isso que, hoje, e podem perguntar a toda a gente, e é também uma 
grande alegria nossa
Toda a gente fornece à Câmara sem cheque à cabeça. ACâmara recuperou 
completamente o crédito. A Câmara está a pagar a 60 dias e com a possibilidade de 
fazer descontos antes dos 60 dias. Isto não a
2013isso já acontecia. Isto porque para levantar o camião, cuja reparação custou onze 
mil euros, no concessionário da Volvo, em Viseu, tivemos que levar um cheque à 
cabeça para o levantar.Portanto, não é verdade que 
recuperado o crédito porque isto é evidenciável documentalmente.

E, portanto, felizmente, queria dar esta explicação. Eu próprio fiquei    sem 
saber pois que, se eu sou responsável pelas contas, então terei que mandar invest
mas  mandei. Quem tem competência para investigar é a Inspeção Geral de Finanças, 
então que venham investigar. Eu também, mesmo do ponto de vista político não me 
sinto, mesmo politicamente, mesmo que estas razões pessoais não fossem ponderosas 
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Então, adjudicá-la eu? Dizer, agora, hoje, janeiro, fevereiro, março de 2014 é 
vaiadjudicar aquela obra? Agora é que se vai dizer que se vai fazer aquela obra? 

Mas ela já está feita! Como  é que faço isto? Digam lá. Portanto tenho que votar contra 
as contas e esperar que a Inspeção Geral de Finanças venha dizer se aquilo deve ser 

luído nas contas, ou se não deve. 
A Lei dos Compromissos está disponível a qualquer um de vocês. A 
Em 2012 foi feita uma lei que se chama Lei dos Compromissos e tem lá 

norma, muito clara que refere que quem violar a Lei dos Compromissos, (incluindo eu), 
e hoje pagasse as despesas, podia ser responsabilizado civilmente por aquela despesa.

Então, agora, era o que me faltava, eu acho, e todos estão aqui, estão a dar o 
vosso contributo cívico e candidataram-se, a vimos para aqui assumir responsabilidades 

oais, financeiras, ainda por cima por, por obras que não eram absolutamente 
decisivas, que poderiam ter sido planeadas com tempo O Presidente da Câmara é 
responsável pela apresentação das contas, depois trázia aqui umas contas que foram 
chumbadas,sendo que o que está afetado é, não é a formalidade das contas porque, para 
esses oitocentos mil euros, como disse o Adelino, foi constituída uma provisão e, 
portanto, estão provisionadas, mas assim a materialidade das mesmas. 
Aresponsabilidade que incide,  porque há responsabilidade:  E, podem escrever, e fica 
gravado isto na ata, a sindicância da Inspeção Geral de Finanças, relativamente aos 
oitocentos mil euros de obras sem compromisso vai dizer que a Câmara não é obrigada 

las porque isto está escrito na lei A lei diz que não é obrigado, que o contrato é 
nulo, diz  o números dois o seguinte:�só é obrigado a pagar se o fornecedor for para 
Tribunal e a Câmara for obrigada por sentença, ou por compromisso arbitral, a pagar 
aquela despesa�, De certeza, que a Inspeção de Finanças não vem dizer que a Câmara é 
obrigada a pagar aquelas despesas irregulares pois se assim fosse de nada serviria a 
Leidos Compromissos Para que é que ela existiria?  

A lei émesmo para barrar a ausência. Por muito que a Câmara anterior pos
se referindo, não, mas havia a perspetiva de antecipação de 5% dos Fundos 

Comunitários, havia a perspetiva de antecipar, de regularizar a despesa com Mangualde, 
a despesa da água que estava mal contada, o que é verdade é que a despesa foi fei
Hoje não está a acontecer na Câmara, dou-vos a garantia.Hoje só existe despesa com 
compromisso prévio anterior, número sequencial, fundo disponível e garantia. 

É por isso que, hoje, e podem perguntar a toda a gente, e é também uma 
grande alegria nossa, temos descontos de 30%, 40%, nos fornecimentos da Câmara. 
Toda a gente fornece à Câmara sem cheque à cabeça. ACâmara recuperou 
completamente o crédito. A Câmara está a pagar a 60 dias e com a possibilidade de 
fazer descontos antes dos 60 dias. Isto não acontecia . E, nã me venham dizer que em 
2013isso já acontecia. Isto porque para levantar o camião, cuja reparação custou onze 
mil euros, no concessionário da Volvo, em Viseu, tivemos que levar um cheque à 
cabeça para o levantar.Portanto, não é verdade que o Executivo anterior já tivesse 
recuperado o crédito porque isto é evidenciável documentalmente.

E, portanto, felizmente, queria dar esta explicação. Eu próprio fiquei    sem 
saber pois que, se eu sou responsável pelas contas, então terei que mandar invest
mas  mandei. Quem tem competência para investigar é a Inspeção Geral de Finanças, 
então que venham investigar. Eu também, mesmo do ponto de vista político não me 
sinto, mesmo politicamente, mesmo que estas razões pessoais não fossem ponderosas 
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la eu? Dizer, agora, hoje, janeiro, fevereiro, março de 2014 é 
vaiadjudicar aquela obra? Agora é que se vai dizer que se vai fazer aquela obra? 

Mas ela já está feita! Como  é que faço isto? Digam lá. Portanto tenho que votar contra 
as contas e esperar que a Inspeção Geral de Finanças venha dizer se aquilo deve ser 

A Lei dos Compromissos está disponível a qualquer um de vocês. A  
Em 2012 foi feita uma lei que se chama Lei dos Compromissos e tem lá 

norma, muito clara que refere que quem violar a Lei dos Compromissos, (incluindo eu), 
e hoje pagasse as despesas, podia ser responsabilizado civilmente por aquela despesa. 

Então, agora, era o que me faltava, eu acho, e todos estão aqui, estão a dar o 
se, a vimos para aqui assumir responsabilidades 

oais, financeiras, ainda por cima por, por obras que não eram absolutamente 
decisivas, que poderiam ter sido planeadas com tempo O Presidente da Câmara é 
responsável pela apresentação das contas, depois trázia aqui umas contas que foram 

o que está afetado é, não é a formalidade das contas porque, para 
esses oitocentos mil euros, como disse o Adelino, foi constituída uma provisão e, 
portanto, estão provisionadas, mas assim a materialidade das mesmas. 

há responsabilidade:  E, podem escrever, e fica 
gravado isto na ata, a sindicância da Inspeção Geral de Finanças, relativamente aos 
oitocentos mil euros de obras sem compromisso vai dizer que a Câmara não é obrigada 

ei A lei diz que não é obrigado, que o contrato é 
nulo, diz  o números dois o seguinte:�só é obrigado a pagar se o fornecedor for para 
Tribunal e a Câmara for obrigada por sentença, ou por compromisso arbitral, a pagar 

speção de Finanças não vem dizer que a Câmara é 
obrigada a pagar aquelas despesas irregulares pois se assim fosse de nada serviria a 

A lei émesmo para barrar a ausência. Por muito que a Câmara anterior possa 
se referindo, não, mas havia a perspetiva de antecipação de 5% dos Fundos 

Comunitários, havia a perspetiva de antecipar, de regularizar a despesa com Mangualde, 
a despesa da água que estava mal contada, o que é verdade é que a despesa foi feita. 

vos a garantia.Hoje só existe despesa com 
compromisso prévio anterior, número sequencial, fundo disponível e garantia.  

É por isso que, hoje, e podem perguntar a toda a gente, e é também uma 
, temos descontos de 30%, 40%, nos fornecimentos da Câmara. 

Toda a gente fornece à Câmara sem cheque à cabeça. ACâmara recuperou 
completamente o crédito. A Câmara está a pagar a 60 dias e com a possibilidade de 

contecia . E, nã me venham dizer que em 
2013isso já acontecia. Isto porque para levantar o camião, cuja reparação custou onze 
mil euros, no concessionário da Volvo, em Viseu, tivemos que levar um cheque à 

o Executivo anterior já tivesse 
recuperado o crédito porque isto é evidenciável documentalmente. 

E, portanto, felizmente, queria dar esta explicação. Eu próprio fiquei    sem 
saber pois que, se eu sou responsável pelas contas, então terei que mandar investigar,e, 
mas  mandei. Quem tem competência para investigar é a Inspeção Geral de Finanças, 
então que venham investigar. Eu também, mesmo do ponto de vista político não me 
sinto, mesmo politicamente, mesmo que estas razões pessoais não fossem ponderosas 



 

que o são, do ponto de vista político também não me sinto nada melindrado porque o 
Executivo a que eu também pertenci há oito anos também pediu a intervenção da 
Inspeção de Finanças e, portanto, ninguém se pode queixar disso. Acho que isso é 
legítimo, é democrático e, portanto, vamos, apurar as coisas como elas são e encarar o 
futuro com, de facto, outra seriedade e deixar de fazer na Câmara, eu vou tentar fazer 
isso, nem que isso me custe alguma boa vontade eleitoral, alguma simpatia eleitoral, 
mas não vou aldrabar nenhum papel na Câmara, nem de concursos para admissão de 
pessoal, nem de concursos de obras, nada, não vou nada, não vou fazer nada disso, sou 
contra isso  e, portanto, acho que  o primeiro passo que se deve fazer é pedir uma 
sindicância à Inspeção 

Quanto ao resto é fazer planeamento, é planearmos, trabalhar, certo? Tomou a 
palavra  Senhor Presidente da Assembleia que agardeceu as palavras do Senhor 
Presidente da câmara e de seguida deu a pa

José António que no seu uso referiu: 
 Num primwiro ponto tenho  uma proposta a fazer à Mesa, face ao adiantar da 

hora  e número de pontos ainda a discutir, os quais são de importância relevante, que 
fosse marcada nova Assembleia para a continuação dos trabalhos, 

Segundo ponto, Senhor Preside
coisa que realmente eu não consigo perceber, pois que segundo a Lei 75/2013, permita
me se eu estiver errado, porque eu de leis percebo muito pouco, o órgão executivo da 
Autarquia Local elabora e aprova os docum
apreciação do órgão deliberativo. Esse texto está lá. Nós, como órgão deliberativo, 
devemos apreciar e votar.Estamos aqui a apreciar e é importante que se apreciem as 
contas, não estou a fazer aqui nenhum, fugir d
colega de bancada, o Senhor Deputado Rui Costa já fez essa apreciação.

Portanto, daí que questione:, então, mas se as contas não estão bem, porque 
quem vai aprová-las em última estância, será o Tribunal de Contasen
chumbadas podem sair da Câmara para o Tribunal de Contas? Estou convicto que não.

Se assim for, muito honestamente, permitam
leis, não entendo essa parte da maneira como ela tem sido aqui apresentada.

 
Tomou a pal

agradeceu as palavras do senhor Deputado José António e a pedido do Sr. Presdidente 
da Câmara foi-lhe de novo dada a palavra que no seu so disse:
houve quem não entendesse ass
das contas.Houve três votos a favor das contas e quatro votos contra as contas. P, A 
competência da Câmara Câmara é de, aprovar, apreciar e aprovar, a da Assembleia é 
apreciar e votar As contas ainda  que 
Municipal e, a Assembleia Municipal é soberana relativamente ao seu entendimento 
relativamente às contas.

Trago aqui o exemplo de uma conta de 2006,  em que o que aconteceu foi o 
Tribunal de Contas devolveu as conta
aprovadas.Quando isso acontecer, seguramente já teremos o resultado do relatório da 
Inspeção de Finanças.

Eng.º José António,  já referi num outro dia a um Vereador também na 
Câmara que não gosto que vocês digam
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o são, do ponto de vista político também não me sinto nada melindrado porque o 
Executivo a que eu também pertenci há oito anos também pediu a intervenção da 
Inspeção de Finanças e, portanto, ninguém se pode queixar disso. Acho que isso é 

ático e, portanto, vamos, apurar as coisas como elas são e encarar o 
futuro com, de facto, outra seriedade e deixar de fazer na Câmara, eu vou tentar fazer 
isso, nem que isso me custe alguma boa vontade eleitoral, alguma simpatia eleitoral, 

rabar nenhum papel na Câmara, nem de concursos para admissão de 
pessoal, nem de concursos de obras, nada, não vou nada, não vou fazer nada disso, sou 
contra isso  e, portanto, acho que  o primeiro passo que se deve fazer é pedir uma 
sindicância à Inspeção de Finanças relativamente ao que consideramos que está mal.

Quanto ao resto é fazer planeamento, é planearmos, trabalhar, certo? Tomou a 
palavra  Senhor Presidente da Assembleia que agardeceu as palavras do Senhor 
Presidente da câmara e de seguida deu a palavra ao Senhor Deputado

José António que no seu uso referiu:  
Num primwiro ponto tenho  uma proposta a fazer à Mesa, face ao adiantar da 

hora  e número de pontos ainda a discutir, os quais são de importância relevante, que 
fosse marcada nova Assembleia para a continuação dos trabalhos, 

Segundo ponto, Senhor Presidente da Câmara, com o devido respeito, há uma 
coisa que realmente eu não consigo perceber, pois que segundo a Lei 75/2013, permita
me se eu estiver errado, porque eu de leis percebo muito pouco, o órgão executivo da 
Autarquia Local elabora e aprova os documentos de prestação de contas a submeter à  
apreciação do órgão deliberativo. Esse texto está lá. Nós, como órgão deliberativo, 
devemos apreciar e votar.Estamos aqui a apreciar e é importante que se apreciem as 
contas, não estou a fazer aqui nenhum, fugir da responsabilidade política, aliás, o meu 
colega de bancada, o Senhor Deputado Rui Costa já fez essa apreciação.

Portanto, daí que questione:, então, mas se as contas não estão bem, porque 
las em última estância, será o Tribunal de Contasen

chumbadas podem sair da Câmara para o Tribunal de Contas? Estou convicto que não.
Se assim for, muito honestamente, permitam-me o meu desconhecimento das 

leis, não entendo essa parte da maneira como ela tem sido aqui apresentada.

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assemblei que no seu uso 
agradeceu as palavras do senhor Deputado José António e a pedido do Sr. Presdidente 

lhe de novo dada a palavra que no seu so disse: -  Sr. Eng.º José António, 
houve quem não entendesse assim na Câmara. Na Câmara houve quem votasse a favor 
das contas.Houve três votos a favor das contas e quatro votos contra as contas. P, A 
competência da Câmara Câmara é de, aprovar, apreciar e aprovar, a da Assembleia é 
apreciar e votar As contas ainda  que reprovadas têm que vir aqui à Assembleia 
Municipal e, a Assembleia Municipal é soberana relativamente ao seu entendimento 
relativamente às contas. 

Trago aqui o exemplo de uma conta de 2006,  em que o que aconteceu foi o 
Tribunal de Contas devolveu as contas ao Município de Nelas para que elas fossem 
aprovadas.Quando isso acontecer, seguramente já teremos o resultado do relatório da 
Inspeção de Finanças. 

Eng.º José António,  já referi num outro dia a um Vereador também na 
Câmara que não gosto que vocês digam nas vossas intervenções�eu não percebo nada 
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o são, do ponto de vista político também não me sinto nada melindrado porque o 
Executivo a que eu também pertenci há oito anos também pediu a intervenção da 
Inspeção de Finanças e, portanto, ninguém se pode queixar disso. Acho que isso é 

ático e, portanto, vamos, apurar as coisas como elas são e encarar o 
futuro com, de facto, outra seriedade e deixar de fazer na Câmara, eu vou tentar fazer 
isso, nem que isso me custe alguma boa vontade eleitoral, alguma simpatia eleitoral, 

rabar nenhum papel na Câmara, nem de concursos para admissão de 
pessoal, nem de concursos de obras, nada, não vou nada, não vou fazer nada disso, sou 
contra isso  e, portanto, acho que  o primeiro passo que se deve fazer é pedir uma 

de Finanças relativamente ao que consideramos que está mal. 
Quanto ao resto é fazer planeamento, é planearmos, trabalhar, certo? Tomou a 

palavra  Senhor Presidente da Assembleia que agardeceu as palavras do Senhor 
lavra ao Senhor Deputado 

Num primwiro ponto tenho  uma proposta a fazer à Mesa, face ao adiantar da 
hora  e número de pontos ainda a discutir, os quais são de importância relevante, que 
fosse marcada nova Assembleia para a continuação dos trabalhos,  

nte da Câmara, com o devido respeito, há uma 
coisa que realmente eu não consigo perceber, pois que segundo a Lei 75/2013, permita-
me se eu estiver errado, porque eu de leis percebo muito pouco, o órgão executivo da 

entos de prestação de contas a submeter à  
apreciação do órgão deliberativo. Esse texto está lá. Nós, como órgão deliberativo, 
devemos apreciar e votar.Estamos aqui a apreciar e é importante que se apreciem as 

a responsabilidade política, aliás, o meu 
colega de bancada, o Senhor Deputado Rui Costa já fez essa apreciação. 

Portanto, daí que questione:, então, mas se as contas não estão bem, porque 
las em última estância, será o Tribunal de Contasentão as contas 

chumbadas podem sair da Câmara para o Tribunal de Contas? Estou convicto que não. 
me o meu desconhecimento das 

leis, não entendo essa parte da maneira como ela tem sido aqui apresentada. 

avra o  Senhor Presidente da Assemblei que no seu uso 
agradeceu as palavras do senhor Deputado José António e a pedido do Sr. Presdidente 

Sr. Eng.º José António, 
im na Câmara. Na Câmara houve quem votasse a favor 

das contas.Houve três votos a favor das contas e quatro votos contra as contas. P, A 
competência da Câmara Câmara é de, aprovar, apreciar e aprovar, a da Assembleia é 

reprovadas têm que vir aqui à Assembleia 
Municipal e, a Assembleia Municipal é soberana relativamente ao seu entendimento 

Trago aqui o exemplo de uma conta de 2006,  em que o que aconteceu foi o 
s ao Município de Nelas para que elas fossem 

aprovadas.Quando isso acontecer, seguramente já teremos o resultado do relatório da 

Eng.º José António,  já referi num outro dia a um Vereador também na 
nas vossas intervenções�eu não percebo nada 



 

de leis�, �não percebo nada de contas�. Se calhar por isso é que chegámos à situação em 
que chegámos. Você é obrigado, como autarca, saber que a ignorância da lei não 
beneficia ninguém e não pode isentar ninguém
vosso discurso a dizer, �não percebo nada de leis e não percebo nada de contas�, , A 
responsabilidade da Assembleia Municipal é aquela que tiverem que assumir, 
proponham o que tiverem que propor,

Tomou a palavra o O Senh
palavras do Sr. Presidente da Câmara e de imediato O Senhor Presidente da Câmara, Dr. 
José Manuel Borges da Silva pediu

autorização para o Senhor Vereador Adelino também dar um esclarecimento 
rápido. 

O Senhor Pr
Adelino requereu-lhe que fosse breve por já ser 

meia-noite e vinte e seis.contudo informou que ainda a Assembleia estávas 
nas três horas, referindo que se começou pelasnove e vinte e cinco. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral no uso da palavra que lhe foi concedida 
referiu: 

- Queria responder a algumas questões que o Senhor Deputado Rui Costa 
abordou e dizer-lhe o seguinte.

Em relação aos empréstimos, ele tem razão, de facto, houve um pagamento de 
setecentos mil euros para amortização de empréstimos em 2013, mas a contrapartida 
foram novos empréstimos de três milhões e setecentos mil. Mal feito fora se tivessem 
recebido três milhões e setecentos e não tivessem pago as amortizações dos 
empréstimos que estavam a correr.

Em relação ao saldo dos novecentos mil euros de Tesouraria. Realmente há 
um saldo de novecentos mil euros, mas então, como é que é? Uma gestão que nós 
dizemos que é uma má gestão, é mesmo uma má gestão. Então deixa novecentos mil 
euros em saldo de Tesouraria com dívidas de quinze milhões? Não estou a perceber. 
Então deviam ter pago parte dessas dívidas e amortizavam as dívidas com os 
novecentos mil euros.

O problema é que os novecentos mil euros não podem ser utilizados para 
pagamentos imediatos porque eles estão cativos. Não sei, exatamente, qual é a 
composição desse saldo, mas presumo que, pelo menos, esteja lá uma fatia importante 
para amortização. Está cativo por imposição legal , proveniente de cobrança de 
impostos para amortizar parte 
valores que se referem a Operações de Tesouraria, que é dinheiro que a Câmara retém, 
mas que não é da Câmara, tem que ser entregue, e retém a outras pessoas para entregar a 
instituições. 

Penso que esse sal
ser mobilizado ortanto, ele está cativo, senão teria que dizer que, de facto, era mesmo 
má gestão deixarem dinheiro num cofre com tantas dívidas por aí.

Em relação à questão do PAEL ter sido dinheir
éverdade. A intenção era essa e o compromisso do Executivo era que injetava esse 
dinheiro na economia, pagava aos fornecedores e a partir daí passava a pagar a tempo e 
horas a todos os fornecedores.
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de leis�, �não percebo nada de contas�. Se calhar por isso é que chegámos à situação em 
que chegámos. Você é obrigado, como autarca, saber que a ignorância da lei não 
beneficia ninguém e não pode isentar ninguém de responsabilidade. Não comecem o 
vosso discurso a dizer, �não percebo nada de leis e não percebo nada de contas�, , A 
responsabilidade da Assembleia Municipal é aquela que tiverem que assumir, 
proponham o que tiverem que propor, 

Tomou a palavra o O Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 
palavras do Sr. Presidente da Câmara e de imediato O Senhor Presidente da Câmara, Dr. 
José Manuel Borges da Silva pediu 

autorização para o Senhor Vereador Adelino também dar um esclarecimento 

O Senhor Presidente da Assembleia dando a palavra ao Senhor Vereador 
lhe que fosse breve por já ser  

noite e vinte e seis.contudo informou que ainda a Assembleia estávas 
nas três horas, referindo que se começou pelasnove e vinte e cinco. 

or Vereador Adelino Amaral no uso da palavra que lhe foi concedida 

Queria responder a algumas questões que o Senhor Deputado Rui Costa 
lhe o seguinte. 

Em relação aos empréstimos, ele tem razão, de facto, houve um pagamento de 
ecentos mil euros para amortização de empréstimos em 2013, mas a contrapartida 

foram novos empréstimos de três milhões e setecentos mil. Mal feito fora se tivessem 
recebido três milhões e setecentos e não tivessem pago as amortizações dos 

stavam a correr. 
Em relação ao saldo dos novecentos mil euros de Tesouraria. Realmente há 

um saldo de novecentos mil euros, mas então, como é que é? Uma gestão que nós 
dizemos que é uma má gestão, é mesmo uma má gestão. Então deixa novecentos mil 

saldo de Tesouraria com dívidas de quinze milhões? Não estou a perceber. 
Então deviam ter pago parte dessas dívidas e amortizavam as dívidas com os 
novecentos mil euros. 

O problema é que os novecentos mil euros não podem ser utilizados para 
iatos porque eles estão cativos. Não sei, exatamente, qual é a 

composição desse saldo, mas presumo que, pelo menos, esteja lá uma fatia importante 
para amortização. Está cativo por imposição legal , proveniente de cobrança de 
impostos para amortizar parte do empréstimo e penso que também lá estarão alguns 
valores que se referem a Operações de Tesouraria, que é dinheiro que a Câmara retém, 
mas que não é da Câmara, tem que ser entregue, e retém a outras pessoas para entregar a 

Penso que esse saldo de novecentos mil euros, de facto existe, mas não pode 
ser mobilizado ortanto, ele está cativo, senão teria que dizer que, de facto, era mesmo 
má gestão deixarem dinheiro num cofre com tantas dívidas por aí.

Em relação à questão do PAEL ter sido dinheiro para injetar na economia, 
éverdade. A intenção era essa e o compromisso do Executivo era que injetava esse 
dinheiro na economia, pagava aos fornecedores e a partir daí passava a pagar a tempo e 
horas a todos os fornecedores. 
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de leis�, �não percebo nada de contas�. Se calhar por isso é que chegámos à situação em 
que chegámos. Você é obrigado, como autarca, saber que a ignorância da lei não 

de responsabilidade. Não comecem o 
vosso discurso a dizer, �não percebo nada de leis e não percebo nada de contas�, , A 
responsabilidade da Assembleia Municipal é aquela que tiverem que assumir, 

or Presidente da Assembleia que agradeceu as 
palavras do Sr. Presidente da Câmara e de imediato O Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

autorização para o Senhor Vereador Adelino também dar um esclarecimento 

esidente da Assembleia dando a palavra ao Senhor Vereador 

noite e vinte e seis.contudo informou que ainda a Assembleia estávas 
nas três horas, referindo que se começou pelasnove e vinte e cinco.  

or Vereador Adelino Amaral no uso da palavra que lhe foi concedida 

Queria responder a algumas questões que o Senhor Deputado Rui Costa 

Em relação aos empréstimos, ele tem razão, de facto, houve um pagamento de 
ecentos mil euros para amortização de empréstimos em 2013, mas a contrapartida 

foram novos empréstimos de três milhões e setecentos mil. Mal feito fora se tivessem 
recebido três milhões e setecentos e não tivessem pago as amortizações dos 

Em relação ao saldo dos novecentos mil euros de Tesouraria. Realmente há 
um saldo de novecentos mil euros, mas então, como é que é? Uma gestão que nós 
dizemos que é uma má gestão, é mesmo uma má gestão. Então deixa novecentos mil 

saldo de Tesouraria com dívidas de quinze milhões? Não estou a perceber. 
Então deviam ter pago parte dessas dívidas e amortizavam as dívidas com os 

O problema é que os novecentos mil euros não podem ser utilizados para 
iatos porque eles estão cativos. Não sei, exatamente, qual é a 

composição desse saldo, mas presumo que, pelo menos, esteja lá uma fatia importante 
para amortização. Está cativo por imposição legal , proveniente de cobrança de 

do empréstimo e penso que também lá estarão alguns 
valores que se referem a Operações de Tesouraria, que é dinheiro que a Câmara retém, 
mas que não é da Câmara, tem que ser entregue, e retém a outras pessoas para entregar a 

do de novecentos mil euros, de facto existe, mas não pode 
ser mobilizado ortanto, ele está cativo, senão teria que dizer que, de facto, era mesmo 

 
o para injetar na economia, 

éverdade. A intenção era essa e o compromisso do Executivo era que injetava esse 
dinheiro na economia, pagava aos fornecedores e a partir daí passava a pagar a tempo e 



 

Acreditamos que esse compromi
entretanto, mudou o Executivo, pois que se continuasse lá o Executivo anterior tenho a 
certeza que esse compromisso também não era cumprido.E porquê?

Porque em 2010 também foi assumido esse compromisso com um Plano 
Saneamento Financeiro e a Câmara comprometeu
fornecedores e nunca cumpriu isso. O que aconteceu foi que de 2010 para cá, havendo 
um compromisso, um empréstimo de sete milhões e meio de euros para saneamento 
financeiro, a Câmara, em vez de fazer alguma contenção nas despesas, o que é que fez? 

Em 2010 gastou nove milhões e meio de euros em despesa corrente, em 2011 
sete milhões e quatrocentos mil, em 2012 oito milhões e oitocentos e em 2013 nove 
milhões e trezentos, s
pelos valores orçamentais deveria ser na ordem dos seis milhões, portanto, esse 
compromisso, essa ideia de que o PAEL serviu para injetar na economia local, e era 
uma coisa muito boa, se calha
Financeiro em 2010 também era e a Câmara nunca assumiu, nunca assumiu os 
compromissos, nunca cumpriu os compromissos que assumiu.

E, finalmente, em relação ao votar contra as contas, as contas é um 
documento técnico, que não tem erros, ou melhor, até pode ter, mas no caso em apreço 
nós também não detetamos esses erros, nenhum dos Senhores, nem eu, nem ninguém 
consegue detetar esses erros numa apreciação feita desta forma. Só com uma auditoria 
muito e mesmo assim às vezes há erros que escapam, portanto, nós vamos assumir que, 
tecnicamente, os documentos estão bem, são irrepreensíveis.

Então, porque é que eles são postos à votação? Eles são postos à votação em  
órgãos políticos como é a Câmara e como é a As
julgamento político e desde que eu me sentei, desde que eu me sentei a primeira vez nas 
cadeiras da Assembleia Municipal, já lá vão vinte e não sei quantos anos, sempre honrei 
aquilo que é a liberdade de exprimir a minha op
documentos que me são postos à frente e, se eu não concordo, digo que não concordo. 
voto contra e não é por ser um documento técnico que vou deixar de votar contra se eles 
Expressam, de facto, opções erradas e se têm, de fact
conteúdo, como sejam, então vou votar a favor de um documento que tem, sabendo nós 
que é necessário conter a despesa corrente Esse documento tem 106% de realização em 
despesa corrente e eu vou votar a favor? 

Desculpem,não vo
sendo que eu já critiquei o Orçamento e o Plano de Atividades por ser, por ter um valor 
exíguo para investimento e vou votar favoravelmente a execução de 72%? Claro que 
não.  

E muito menos, os Senhores,
execução orçamental de 2013 há obras que foram feitas em 2009. Em 2009, que foram 
pagas em 2013 e eu vou votar favoravelmente essa execução orçamental? Desculpem, 
mas não. 

Enquanto me for dada liberdade para votar
de acordo com a minha consciência.

Tomou apalavra o Senhor Presidente da Assembleia que agardeceu ao
Senhor Vereador e deu de seguida a palavra aoSenhor Deputado Rui Costa, 

requerendo-lje que  fosse breve.
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Acreditamos que esse compromisso, desta vez, vai ser cumprido porque, 
entretanto, mudou o Executivo, pois que se continuasse lá o Executivo anterior tenho a 
certeza que esse compromisso também não era cumprido.E porquê?

Porque em 2010 também foi assumido esse compromisso com um Plano 
Saneamento Financeiro e a Câmara comprometeu-se, a partir daí, a pagar a 60 dias a 
fornecedores e nunca cumpriu isso. O que aconteceu foi que de 2010 para cá, havendo 
um compromisso, um empréstimo de sete milhões e meio de euros para saneamento 

ro, a Câmara, em vez de fazer alguma contenção nas despesas, o que é que fez? 
Em 2010 gastou nove milhões e meio de euros em despesa corrente, em 2011 

sete milhões e quatrocentos mil, em 2012 oito milhões e oitocentos e em 2013 nove 
milhões e trezentos, sendo que o valor ideal para despesa corrente na Câmara de Nelas 
pelos valores orçamentais deveria ser na ordem dos seis milhões, portanto, esse 
compromisso, essa ideia de que o PAEL serviu para injetar na economia local, e era 
uma coisa muito boa, se calhar era, tinha essa intenção, mas o Plano de Saneamento 
Financeiro em 2010 também era e a Câmara nunca assumiu, nunca assumiu os 
compromissos, nunca cumpriu os compromissos que assumiu. 

E, finalmente, em relação ao votar contra as contas, as contas é um 
mento técnico, que não tem erros, ou melhor, até pode ter, mas no caso em apreço 

nós também não detetamos esses erros, nenhum dos Senhores, nem eu, nem ninguém 
consegue detetar esses erros numa apreciação feita desta forma. Só com uma auditoria 

mo assim às vezes há erros que escapam, portanto, nós vamos assumir que, 
tecnicamente, os documentos estão bem, são irrepreensíveis. 

Então, porque é que eles são postos à votação? Eles são postos à votação em  
órgãos políticos como é a Câmara e como é a Assembleia Municipal para terem um 
julgamento político e desde que eu me sentei, desde que eu me sentei a primeira vez nas 
cadeiras da Assembleia Municipal, já lá vão vinte e não sei quantos anos, sempre honrei 
aquilo que é a liberdade de exprimir a minha opinião e fazer a apreciação dos 
documentos que me são postos à frente e, se eu não concordo, digo que não concordo. 
voto contra e não é por ser um documento técnico que vou deixar de votar contra se eles 
Expressam, de facto, opções erradas e se têm, de facto, vícios, não na forma mas no 
conteúdo, como sejam, então vou votar a favor de um documento que tem, sabendo nós 
que é necessário conter a despesa corrente Esse documento tem 106% de realização em 
despesa corrente e eu vou votar a favor?  

Desculpem,não vou. E a realização de investimentos não passa dos 72%, 
sendo que eu já critiquei o Orçamento e o Plano de Atividades por ser, por ter um valor 
exíguo para investimento e vou votar favoravelmente a execução de 72%? Claro que 

E muito menos, os Senhores, provavelmente, terão dado conta disso, na 
execução orçamental de 2013 há obras que foram feitas em 2009. Em 2009, que foram 
pagas em 2013 e eu vou votar favoravelmente essa execução orçamental? Desculpem, 

Enquanto me for dada liberdade para votar favoravelmente, ou não, eu voto 
de acordo com a minha consciência. 

Tomou apalavra o Senhor Presidente da Assembleia que agardeceu ao
Senhor Vereador e deu de seguida a palavra aoSenhor Deputado Rui Costa, 

lje que  fosse breve. 
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sso, desta vez, vai ser cumprido porque, 
entretanto, mudou o Executivo, pois que se continuasse lá o Executivo anterior tenho a 
certeza que esse compromisso também não era cumprido.E porquê? 

Porque em 2010 também foi assumido esse compromisso com um Plano de 
se, a partir daí, a pagar a 60 dias a 

fornecedores e nunca cumpriu isso. O que aconteceu foi que de 2010 para cá, havendo 
um compromisso, um empréstimo de sete milhões e meio de euros para saneamento 

ro, a Câmara, em vez de fazer alguma contenção nas despesas, o que é que fez?  
Em 2010 gastou nove milhões e meio de euros em despesa corrente, em 2011 

sete milhões e quatrocentos mil, em 2012 oito milhões e oitocentos e em 2013 nove 
endo que o valor ideal para despesa corrente na Câmara de Nelas 

pelos valores orçamentais deveria ser na ordem dos seis milhões, portanto, esse 
compromisso, essa ideia de que o PAEL serviu para injetar na economia local, e era 

r era, tinha essa intenção, mas o Plano de Saneamento 
Financeiro em 2010 também era e a Câmara nunca assumiu, nunca assumiu os 

E, finalmente, em relação ao votar contra as contas, as contas é um 
mento técnico, que não tem erros, ou melhor, até pode ter, mas no caso em apreço 

nós também não detetamos esses erros, nenhum dos Senhores, nem eu, nem ninguém 
consegue detetar esses erros numa apreciação feita desta forma. Só com uma auditoria 

mo assim às vezes há erros que escapam, portanto, nós vamos assumir que, 

Então, porque é que eles são postos à votação? Eles são postos à votação em  
sembleia Municipal para terem um 

julgamento político e desde que eu me sentei, desde que eu me sentei a primeira vez nas 
cadeiras da Assembleia Municipal, já lá vão vinte e não sei quantos anos, sempre honrei 

inião e fazer a apreciação dos 
documentos que me são postos à frente e, se eu não concordo, digo que não concordo. 
voto contra e não é por ser um documento técnico que vou deixar de votar contra se eles 

o, vícios, não na forma mas no 
conteúdo, como sejam, então vou votar a favor de um documento que tem, sabendo nós 
que é necessário conter a despesa corrente Esse documento tem 106% de realização em 

u. E a realização de investimentos não passa dos 72%, 
sendo que eu já critiquei o Orçamento e o Plano de Atividades por ser, por ter um valor 
exíguo para investimento e vou votar favoravelmente a execução de 72%? Claro que 

provavelmente, terão dado conta disso, na 
execução orçamental de 2013 há obras que foram feitas em 2009. Em 2009, que foram 
pagas em 2013 e eu vou votar favoravelmente essa execução orçamental? Desculpem, 

favoravelmente, ou não, eu voto 

Tomou apalavra o Senhor Presidente da Assembleia que agardeceu ao 
Senhor Vereador e deu de seguida a palavra aoSenhor Deputado Rui Costa, 



 

 
- Senhor Vereador Adelino, queria relembrá

sala que, em termos de despesas correntes, e nós sabemos muito bem que muitas das 
despesas correntes são despesas de capital, porque, realmente, há despesas que entram 
nas rubricas das despe
de acordo com esta situação.

E, por isso, é que, se calhar, o aumento das despesas correntes foram aquelas 
despesas feitas em obras executadas pelos funcionários da Câmara Municipal e que 
aumentou a rubrica de despesas correntes em relação á de capitais. A percentagem das 
despesas correntes aumentou dessa forma. Ese calhar, chegará aqui durante o próximo 
ano e diz que, realmente, não conseguiu executar, não conseguiu baixar as despesas 
correntes porque, realmente, executou obra através dos funcionários da Câmara.

Portanto, isso também é um chavão que o Senhor aqui, nesta sala, também o 
aplicou várias vezes.. Por isso, daí o aumento, de um milhão, quase todos os anos, de 
despesas correntes. 

Depois,queria também comentar as palavras do Senhor Presidente da Câmara. 
Dr. Borges da Silva, como advogado que é, realmente, a lei a si é muito mais fácil, 
digamos, e percetível, do que às pessoas que estão nesta sala. É óbvio que é da 
Constituição que resulta
das pessoas conhecem

Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer
elaboração e aprovação, que é isso que diz o Decreto
Executivo e por isso é que eu aqui chamava à atenção a essa situação. 

A parte de co
da aplicação dos recursos que houve pelo Executivo anterior é outra coisa. Oque está 
aqui a ser discutido hoje 
e isso é que cria responsabilidade dessa situação.

, Portanto, da parte do Relatório de Contas, é essa parte que eu queria dizer
lhe, discordo completamente de uma reprovação da Câmara Municipal,
documento reprovado para esta casa, portanto, para esta Assembleia por parte do 
Executivo, quer dizer!Quando é reprovado na Câmara eu próprio não poderei votar.

É isso que eu lhe queria referir há bocado, honrando, concerteza, a parte 
jurídica e da responsabilidade que se quer livrar, como é óbvio. Como é óbvio também a 
parte da Lei dos Compromissos e a sindicância que a fez, já lhe disse aqui na última 
Assembleia, ou na penúltima Assembleia, , que fez bem em fazê
Executivo anterior e este fê
as há, e se as houver, as pessoas têm que ser responsabilizadas desses atos. Portanto, aí 
concordo plenamente. 

Agora não concordo é com uma aprovação de um documento que foi 
reprovado pelo Executivo.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia o qual agradeceu as 
palavras do Sr. Deputado Rui Costa e referiu:

. Se eu entendi as suas palavras e a proposta que fez, há pouco à Mesa, foi 
que eu pusesse à votação uma proposta de não vota
terem sido aprovadas pela Autarquia nos termos da alínea i), do artigo 33.º, ponto 1, é 
isso? Então, se eu entendi bem essa proposta é a que eu vou pôr à Assembleia. Vou  
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Vereador Adelino, queria relembrá-lo que disse muitas vezes nesta 
sala que, em termos de despesas correntes, e nós sabemos muito bem que muitas das 
despesas correntes são despesas de capital, porque, realmente, há despesas que entram 
nas rubricas das despesas correntes, o Senhor afirmou-o que também não estaria muito 
de acordo com esta situação. 

E, por isso, é que, se calhar, o aumento das despesas correntes foram aquelas 
despesas feitas em obras executadas pelos funcionários da Câmara Municipal e que 

tou a rubrica de despesas correntes em relação á de capitais. A percentagem das 
despesas correntes aumentou dessa forma. Ese calhar, chegará aqui durante o próximo 
ano e diz que, realmente, não conseguiu executar, não conseguiu baixar as despesas 

porque, realmente, executou obra através dos funcionários da Câmara.
Portanto, isso também é um chavão que o Senhor aqui, nesta sala, também o 

aplicou várias vezes.. Por isso, daí o aumento, de um milhão, quase todos os anos, de 

,queria também comentar as palavras do Senhor Presidente da Câmara. 
Dr. Borges da Silva, como advogado que é, realmente, a lei a si é muito mais fácil, 
digamos, e percetível, do que às pessoas que estão nesta sala. É óbvio que é da 
Constituição que resulta que nós deveremos conhecer a lei portuguesa e a maior parte 
das pessoas conhecem-na, como é óbvio. 

Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer-lhe era que em termos de 
elaboração e aprovação, que é isso que diz o Decreto-Lei, não foi feita pelo seu 

utivo e por isso é que eu aqui chamava à atenção a essa situação. 
A parte de co-responsabilidade em termos políticos, se concorda, se discorda, 

da aplicação dos recursos que houve pelo Executivo anterior é outra coisa. Oque está 
aqui a ser discutido hoje é um Relatório de Contas da responsabilidade deste Executivo 
e isso é que cria responsabilidade dessa situação. 

, Portanto, da parte do Relatório de Contas, é essa parte que eu queria dizer
lhe, discordo completamente de uma reprovação da Câmara Municipal,
documento reprovado para esta casa, portanto, para esta Assembleia por parte do 
Executivo, quer dizer!Quando é reprovado na Câmara eu próprio não poderei votar.

É isso que eu lhe queria referir há bocado, honrando, concerteza, a parte 
da responsabilidade que se quer livrar, como é óbvio. Como é óbvio também a 

parte da Lei dos Compromissos e a sindicância que a fez, já lhe disse aqui na última 
Assembleia, ou na penúltima Assembleia, , que fez bem em fazê

e este fê-lo e bem, para, realmente, apurarmos responsabilidades, se 
as há, e se as houver, as pessoas têm que ser responsabilizadas desses atos. Portanto, aí 
concordo plenamente.  

Agora não concordo é com uma aprovação de um documento que foi 
elo Executivo. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia o qual agradeceu as 
palavras do Sr. Deputado Rui Costa e referiu: 

. Se eu entendi as suas palavras e a proposta que fez, há pouco à Mesa, foi 
que eu pusesse à votação uma proposta de não votarmos as contas porque elas não 
terem sido aprovadas pela Autarquia nos termos da alínea i), do artigo 33.º, ponto 1, é 
isso? Então, se eu entendi bem essa proposta é a que eu vou pôr à Assembleia. Vou  
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lo que disse muitas vezes nesta 
sala que, em termos de despesas correntes, e nós sabemos muito bem que muitas das 
despesas correntes são despesas de capital, porque, realmente, há despesas que entram 

o que também não estaria muito 

E, por isso, é que, se calhar, o aumento das despesas correntes foram aquelas 
despesas feitas em obras executadas pelos funcionários da Câmara Municipal e que 

tou a rubrica de despesas correntes em relação á de capitais. A percentagem das 
despesas correntes aumentou dessa forma. Ese calhar, chegará aqui durante o próximo 
ano e diz que, realmente, não conseguiu executar, não conseguiu baixar as despesas 

porque, realmente, executou obra através dos funcionários da Câmara. 
Portanto, isso também é um chavão que o Senhor aqui, nesta sala, também o 

aplicou várias vezes.. Por isso, daí o aumento, de um milhão, quase todos os anos, de 

,queria também comentar as palavras do Senhor Presidente da Câmara. 
Dr. Borges da Silva, como advogado que é, realmente, a lei a si é muito mais fácil, 
digamos, e percetível, do que às pessoas que estão nesta sala. É óbvio que é da 

que nós deveremos conhecer a lei portuguesa e a maior parte 

lhe era que em termos de 
Lei, não foi feita pelo seu 

utivo e por isso é que eu aqui chamava à atenção a essa situação.  
responsabilidade em termos políticos, se concorda, se discorda, 

da aplicação dos recursos que houve pelo Executivo anterior é outra coisa. Oque está 
é um Relatório de Contas da responsabilidade deste Executivo 

, Portanto, da parte do Relatório de Contas, é essa parte que eu queria dizer-
lhe, discordo completamente de uma reprovação da Câmara Municipal, e vir um 
documento reprovado para esta casa, portanto, para esta Assembleia por parte do 
Executivo, quer dizer!Quando é reprovado na Câmara eu próprio não poderei votar. 

É isso que eu lhe queria referir há bocado, honrando, concerteza, a parte 
da responsabilidade que se quer livrar, como é óbvio. Como é óbvio também a 

parte da Lei dos Compromissos e a sindicância que a fez, já lhe disse aqui na última 
Assembleia, ou na penúltima Assembleia, , que fez bem em fazê-la.J á o fez o 

lo e bem, para, realmente, apurarmos responsabilidades, se 
as há, e se as houver, as pessoas têm que ser responsabilizadas desses atos. Portanto, aí 

Agora não concordo é com uma aprovação de um documento que foi 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia o qual agradeceu as 

. Se eu entendi as suas palavras e a proposta que fez, há pouco à Mesa, foi 
rmos as contas porque elas não 

terem sido aprovadas pela Autarquia nos termos da alínea i), do artigo 33.º, ponto 1, é 
isso? Então, se eu entendi bem essa proposta é a que eu vou pôr à Assembleia. Vou  



 

assim propor à Assembleia a proposta do Senhor Deputad
PSD-CDS, nos seguintes termos:

Não votar as contas por elas não terem sido aprovadas na Câmara e por isso 
não respeitarem o ponto, a alínea i), do ponto 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013.

Questionou se todos perceberamo que é 
questionou?, Quem vota contra a proposta do Senhor Deputado Rui Costa? Quem se 
abstém? A mesma foi aprovada, por unanimidade. Então referiu o Sr. Presidente da 
Assembleia que a Assembleia não vai, apreciou, mas não vai votar as
não terem sido aprovadas pela Câmara Municipal.

Referiu que naquele momento eram zero horas e trinta e oito minutos, e que 
já tinha havido uma proposta do Senhor Deputado José António no sentido de se adiar, 
ou se efetuar nova reunião dest
, tendo sido agendada a continuação para o dia 9 de maio. Mais referiu o Sr. Presidente 
da Assembleia que não haveria qualquer outra convocatória para esse dia, devendo o Sr. 
Deputado hernani ser inf
motivos de saúde relacionados com o seu pai o Sr. Vereador Manuel Marques.

Agenda-se para as 09:00 horas do dia 09 de maio a continuação dos trabalhos 
da Assembleia Municipal. 

O sr. Presidente da As
                         
          Segunda reunião, realizada em 09 de maio de 2014
 
Tomou  a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que se dirgiu aos 

Senhores Deputados Municipais,
Ex.m.º Público, Muito
Referiu que se ia dar continuidade à sessão anterior ou seja, a segunda reunião 

da sessão de abril, uma vez que não se acabou  em tempo útil. Referiu que se havia 
ficado no ponto 2.3, contudo e antes de se começar foi referido que os Grupos 
Parlamentares queriam apresentar um voto de pesar pela morte do Professor Veiga 
Simão, que é um Cidadão Honorário de Nelas, tendo sido ele quem criou a Escola de 
Nelas como Secção do Liceu. Deu de seguida a palavra ao Sr. Deputado Sousa que no 
seu uso referiu: 

 
Referiu que o que fazia era em nome de todos e relativamente a tal referiu:Foi 

um Homem que teve uma visão de futuro em termos de ensino, logo em 1971 quando 
foi Ministro da Educação e foi ele que criou a Secção Liceal de Nelas, penso que em 
1972.  

Nelas tem uma rua, uma praceta com o nome dele. Foi lá que vi que ele era 
Cidadão Honorário do Concelho e por isso acho que devíamos aqui votar um Voto de 
Pesar e depois pedia à Mesa que junto da Família desse conhecimento disso e os 
pêsames. 

Em cumpriment
(Foi feito um minuto de silêncio)
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

do Sr. Deputado Sousa  e de seguida deu a palavra ao Sr. Deputado josé António que no 
seu uso referiu: 
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assim propor à Assembleia a proposta do Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do 
CDS, nos seguintes termos: 

Não votar as contas por elas não terem sido aprovadas na Câmara e por isso 
não respeitarem o ponto, a alínea i), do ponto 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013.

Questionou se todos perceberamo que é que iria colocar à votação e 
questionou?, Quem vota contra a proposta do Senhor Deputado Rui Costa? Quem se 
abstém? A mesma foi aprovada, por unanimidade. Então referiu o Sr. Presidente da 
Assembleia que a Assembleia não vai, apreciou, mas não vai votar as
não terem sido aprovadas pela Câmara Municipal. 

Referiu que naquele momento eram zero horas e trinta e oito minutos, e que 
já tinha havido uma proposta do Senhor Deputado José António no sentido de se adiar, 
ou se efetuar nova reunião desta sessão, tendo proposto por acordo combinar
, tendo sido agendada a continuação para o dia 9 de maio. Mais referiu o Sr. Presidente 
da Assembleia que não haveria qualquer outra convocatória para esse dia, devendo o Sr. 
Deputado hernani ser informado, porque o mesmo havia saído pouco tempo antes por 
motivos de saúde relacionados com o seu pai o Sr. Vereador Manuel Marques.

se para as 09:00 horas do dia 09 de maio a continuação dos trabalhos 
da Assembleia Municipal.  

O sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos. 
                          

Segunda reunião, realizada em 09 de maio de 2014

Tomou  a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que se dirgiu aos 
Senhores Deputados Municipais, 
Ex.m.º Público, Muito boa noite. 
Referiu que se ia dar continuidade à sessão anterior ou seja, a segunda reunião 

da sessão de abril, uma vez que não se acabou  em tempo útil. Referiu que se havia 
ficado no ponto 2.3, contudo e antes de se começar foi referido que os Grupos 

lamentares queriam apresentar um voto de pesar pela morte do Professor Veiga 
Simão, que é um Cidadão Honorário de Nelas, tendo sido ele quem criou a Escola de 
Nelas como Secção do Liceu. Deu de seguida a palavra ao Sr. Deputado Sousa que no 

Referiu que o que fazia era em nome de todos e relativamente a tal referiu:Foi 
um Homem que teve uma visão de futuro em termos de ensino, logo em 1971 quando 
foi Ministro da Educação e foi ele que criou a Secção Liceal de Nelas, penso que em 

Nelas tem uma rua, uma praceta com o nome dele. Foi lá que vi que ele era 
Cidadão Honorário do Concelho e por isso acho que devíamos aqui votar um Voto de 
Pesar e depois pedia à Mesa que junto da Família desse conhecimento disso e os 

Em cumprimento do Voto de Pesar, um minuto de silêncio. 
(Foi feito um minuto de silêncio) 
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

do Sr. Deputado Sousa  e de seguida deu a palavra ao Sr. Deputado josé António que no 
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o do Grupo Parlamentar do 

Não votar as contas por elas não terem sido aprovadas na Câmara e por isso 
não respeitarem o ponto, a alínea i), do ponto 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013. 

que iria colocar à votação e 
questionou?, Quem vota contra a proposta do Senhor Deputado Rui Costa? Quem se 
abstém? A mesma foi aprovada, por unanimidade. Então referiu o Sr. Presidente da 
Assembleia que a Assembleia não vai, apreciou, mas não vai votar as contas por elas 

Referiu que naquele momento eram zero horas e trinta e oito minutos, e que 
já tinha havido uma proposta do Senhor Deputado José António no sentido de se adiar, 

a sessão, tendo proposto por acordo combinar-se a data., 
, tendo sido agendada a continuação para o dia 9 de maio. Mais referiu o Sr. Presidente 
da Assembleia que não haveria qualquer outra convocatória para esse dia, devendo o Sr. 

ormado, porque o mesmo havia saído pouco tempo antes por 
motivos de saúde relacionados com o seu pai o Sr. Vereador Manuel Marques. 

se para as 09:00 horas do dia 09 de maio a continuação dos trabalhos 

sembleia agradeceu a presença de todos.  

Segunda reunião, realizada em 09 de maio de 2014 

Tomou  a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que se dirgiu aos  

Referiu que se ia dar continuidade à sessão anterior ou seja, a segunda reunião 
da sessão de abril, uma vez que não se acabou  em tempo útil. Referiu que se havia 
ficado no ponto 2.3, contudo e antes de se começar foi referido que os Grupos 

lamentares queriam apresentar um voto de pesar pela morte do Professor Veiga 
Simão, que é um Cidadão Honorário de Nelas, tendo sido ele quem criou a Escola de 
Nelas como Secção do Liceu. Deu de seguida a palavra ao Sr. Deputado Sousa que no 

Referiu que o que fazia era em nome de todos e relativamente a tal referiu:Foi 
um Homem que teve uma visão de futuro em termos de ensino, logo em 1971 quando 
foi Ministro da Educação e foi ele que criou a Secção Liceal de Nelas, penso que em 

Nelas tem uma rua, uma praceta com o nome dele. Foi lá que vi que ele era 
Cidadão Honorário do Concelho e por isso acho que devíamos aqui votar um Voto de 
Pesar e depois pedia à Mesa que junto da Família desse conhecimento disso e os 

o do Voto de Pesar, um minuto de silêncio.  

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 
do Sr. Deputado Sousa  e de seguida deu a palavra ao Sr. Deputado josé António que no 



 

- Senhor Presidente da Assembleia,
Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,
Senhoras Secretárias,
Senhoras e Senhores Deputados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Muito boa noite a todos.
O Grupo Parlamentar que eu represento 

intrinsecamente também a esse Voto de Pesar a um Cidadão que é um exemplo para 
todos nós, um Cidadão que desenvolveu, ao longo da vida, trabalhos que ainda hoje lhe 
são reconhecidos e que foi uma perda para o País e para todos n

Associamo-nos, integralmente, ao Voto de Pesar apresentado pelo Senhor 
Deputado Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. 

Muito obrigado.
Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu ao Sr. 

Deputado josé António, referindo que agora se pa
ao início desta sessão com a chamada dos Senhores Deputados.
(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi efetuada pela Senhora 

Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves) 
A Senhora Segunda Secretária, Dr.ª Isabel Cristina do

referiu que estava a faltar
A Liliana Silva Pinto Alexandra Sofia da Costa Pinto, Carla Maria de Almeida 

Pereira Francisco, Pedro António Figueiredo Moreira e Manuel José Fonseca.
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que assim 
estão presentes 23 Senhores Deputados. Referiu ainda que a Senhora Deputada 

Alexandra Pinto mandou um e
estar presente e pede para justificar a falta, o que eu, desde já, considero justificada.

Deu-se então
havia ficado na ultima reunião que foi o ponto 2.3 
Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao ano de 2013 

Questionou o Senhor Presidente se este qu
mesmo referido que sim e então o Sr. Presidente da Assembleia deu
o mesmo no uso da mesma referido::

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Membros da Mesa,
Senhores Vereadores,
Membros da 
Munícipes presentes.
Queria justificar, em primeiro lugar, a ausência dos Senhores Vereadores 

Alexandre Borges,o qual se encontra numa ação relacionada com um exercício de 
Proteção Civil, onde estão também os técnicos da Câmara Munici
ausência do Senhor Vereador Adelino Amaral que por razões profissionais não pode 
estar connosco hoje. 

Quero também,  e  já o fiz hoje, também na Câmara Municipal, felicitar, deixar 
um voto repetido de felicitação ao Sport Lisboa e Nelas po
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Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhoras Secretárias, 
Senhoras e Senhores Deputados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
Muito boa noite a todos. 
O Grupo Parlamentar que eu represento nesta Assembleia associa

intrinsecamente também a esse Voto de Pesar a um Cidadão que é um exemplo para 
todos nós, um Cidadão que desenvolveu, ao longo da vida, trabalhos que ainda hoje lhe 
são reconhecidos e que foi uma perda para o País e para todos nós.

nos, integralmente, ao Voto de Pesar apresentado pelo Senhor 
Deputado Sousa, do Grupo Parlamentar do PS.  

Muito obrigado. 
Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu ao Sr. 

Deputado josé António, referindo que agora se passaria  
ao início desta sessão com a chamada dos Senhores Deputados.
(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi efetuada pela Senhora 

Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves)  
A Senhora Segunda Secretária, Dr.ª Isabel Cristina do

referiu que estava a faltar 
A Liliana Silva Pinto Alexandra Sofia da Costa Pinto, Carla Maria de Almeida 

Pereira Francisco, Pedro António Figueiredo Moreira e Manuel José Fonseca.
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que assim  

o presentes 23 Senhores Deputados. Referiu ainda que a Senhora Deputada 
Alexandra Pinto mandou um e-mail a dizer que por assuntos de última hora não pode 
estar presente e pede para justificar a falta, o que eu, desde já, considero justificada.

se então inicio tendo começado peloponto da ordem de trabalhos que se 
havia ficado na ultima reunião que foi o ponto 2.3 � Relatório de acompanhamento do 
Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao ano de 2013 � Aprovação.

Questionou o Senhor Presidente se este queria dizer alguma coisa? Tendo o 
mesmo referido que sim e então o Sr. Presidente da Assembleia deu
o mesmo no uso da mesma referido:: 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Membros da Mesa, 
Senhores Vereadores, 
Membros da Assembleia Municipal, 
Munícipes presentes. 
Queria justificar, em primeiro lugar, a ausência dos Senhores Vereadores 

Alexandre Borges,o qual se encontra numa ação relacionada com um exercício de 
Proteção Civil, onde estão também os técnicos da Câmara Munici
ausência do Senhor Vereador Adelino Amaral que por razões profissionais não pode 

 
Quero também,  e  já o fiz hoje, também na Câmara Municipal, felicitar, deixar 

um voto repetido de felicitação ao Sport Lisboa e Nelas por ter subido de Divisão, da 
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nesta Assembleia associa-se 
intrinsecamente também a esse Voto de Pesar a um Cidadão que é um exemplo para 
todos nós, um Cidadão que desenvolveu, ao longo da vida, trabalhos que ainda hoje lhe 

ós. 
nos, integralmente, ao Voto de Pesar apresentado pelo Senhor 

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu ao Sr. 

ao início desta sessão com a chamada dos Senhores Deputados. 
(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi efetuada pela Senhora 

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

A Liliana Silva Pinto Alexandra Sofia da Costa Pinto, Carla Maria de Almeida 
Pereira Francisco, Pedro António Figueiredo Moreira e Manuel José Fonseca. 

o presentes 23 Senhores Deputados. Referiu ainda que a Senhora Deputada 
mail a dizer que por assuntos de última hora não pode 

estar presente e pede para justificar a falta, o que eu, desde já, considero justificada. 
inicio tendo começado peloponto da ordem de trabalhos que se 

Relatório de acompanhamento do 
Aprovação. 

eria dizer alguma coisa? Tendo o 
mesmo referido que sim e então o Sr. Presidente da Assembleia deu-lhe a palavra, tendo 

Queria justificar, em primeiro lugar, a ausência dos Senhores Vereadores 
Alexandre Borges,o qual se encontra numa ação relacionada com um exercício de 
Proteção Civil, onde estão também os técnicos da Câmara Municipal, bem como  a 
ausência do Senhor Vereador Adelino Amaral que por razões profissionais não pode 

Quero também,  e  já o fiz hoje, também na Câmara Municipal, felicitar, deixar 
r ter subido de Divisão, da 



 

Primeira Divisão Distrital para a Divisão de Honra e, portanto, acho que neste ano em 
que o Sport Lisboa e Nelas comemora, no próximo dia 1 de setembro 75 anos de 
existência, penso que foi um bom prémio e um bom indício, que esp
em termos de prática do desporto, especialmente, naquilo que todos e que é a vocação 
primeira dos recursos públicos, que é o futebol juvenil e a prática do desporto.Estão de 
parabéns. Não queria deixar passar esta nota.

Quero deixar uma 
receita do IMI, que foi apurada no ano de 2013 e que foi paga, com a fixação das taxas 
em 2012, já atingiu um milhão quinhentos e trinta e oito mil euros. É uma receita de 
2013. 

Quero que fique regist
com a taxa no máximo, resulta das obrigações do Plano de Reestruturação Financeira a 
que a Câmara se vinculou em outubro de 2012 e que foi aprovado pelo Governo, pela 
DGAL, pela entidade tutelar já em 201
máxima, gerou já esta receita e, para as contas da Câmara, naturalmente aumenta 
receitas próprias, mas um bocadinho com esforço das famílias e das empresas, 
proprietárias de imóveis.

Queria deixar, também, o re
verificar durante estes quatro anos, para além da redução com a contratação de pessoal, 
que tem vindo nos vários Orçamentos de Estado, existe também a particular imposição 
ao Município de Nelas para reduzir a
esforço nesse sentido e, houve cessões de contrato de trabalho a termo certo e, também 
está isso evidenciado.

Sentiu-se já, em 2013, o peso da dívida, especialmente o peso das comissões 
bancárias associadas aos 
2014, e informar que já solicitámos às entidades credoras do Município de Nelas, o 
BCP e a Caixa Geral de Depósitos, uma reunião e estamos já a dotar
técnicas de consultoria. Para i
ano de 2014, a ter um Gabinete de Revisores Oficiais de Contas, decorreu já o 
procedimento d recrutamento
especialistas também nesta questão do e
renegociação relativamente ao peso excessivo das comissões e das taxas de juro, dos 
spreads dos empréstimos que, de facto, para uma Câmara Municipal com a segurança, a 
garantia do pagamento que existe relativam
incompreensível que haja taxas de juro de 9, 10%, e, portanto, próxima daquilo que se 
praticam quase hoje nos mercados particulares.Acho que é uma situação com um risco 
muito maior, que é inadmissível, vamos tentar 

O endividamento a médio e longo prazo, que era no início do ano, no final de 
2012, de onze milhões quinhentos e sete mil euros passou para catorze milhões cento e 
quarenta e dois mil euros. Houve a amortização, no final do ano, dos d
cinquenta mil euros, também fruto do Plano de Reestruturação.

, Os Serviços Municipais, durante o ano de 2013, cumpriram, nesta parte, as 
obrigações assumidas e não estão refletidas, naturalmente, nas contas os cerca de 
oitocentos mil euros que n
considerados despesas irregulares e as faturas todas devolvidas aos fornecedores, que é 
a tal situação que está para sindicância na Inspeção Geral de Finanças.
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Primeira Divisão Distrital para a Divisão de Honra e, portanto, acho que neste ano em 
que o Sport Lisboa e Nelas comemora, no próximo dia 1 de setembro 75 anos de 
existência, penso que foi um bom prémio e um bom indício, que esp
em termos de prática do desporto, especialmente, naquilo que todos e que é a vocação 
primeira dos recursos públicos, que é o futebol juvenil e a prática do desporto.Estão de 
parabéns. Não queria deixar passar esta nota. 

Quero deixar uma nota, que é uma nota importante paratodos ,que  é que a 
receita do IMI, que foi apurada no ano de 2013 e que foi paga, com a fixação das taxas 
em 2012, já atingiu um milhão quinhentos e trinta e oito mil euros. É uma receita de 

Quero que fique registado historicamente que o aumento da receita do IMI, 
com a taxa no máximo, resulta das obrigações do Plano de Reestruturação Financeira a 
que a Câmara se vinculou em outubro de 2012 e que foi aprovado pelo Governo, pela 
DGAL, pela entidade tutelar já em 2013 e, portanto, essa taxa, de ponto 5, que é a 
máxima, gerou já esta receita e, para as contas da Câmara, naturalmente aumenta 
receitas próprias, mas um bocadinho com esforço das famílias e das empresas, 
proprietárias de imóveis. 

Queria deixar, também, o registo de que, e é um constrangimento que se vai 
verificar durante estes quatro anos, para além da redução com a contratação de pessoal, 
que tem vindo nos vários Orçamentos de Estado, existe também a particular imposição 
ao Município de Nelas para reduzir as despesas com Pessoal., Já em 2013 houve um 
esforço nesse sentido e, houve cessões de contrato de trabalho a termo certo e, também 
está isso evidenciado. 

se já, em 2013, o peso da dívida, especialmente o peso das comissões 
bancárias associadas aos empréstimos. Queria dar essa nota também para este ano de 
2014, e informar que já solicitámos às entidades credoras do Município de Nelas, o 
BCP e a Caixa Geral de Depósitos, uma reunião e estamos já a dotar
técnicas de consultoria. Para isso, uma vez que é obrigada a Câmara Municipal, neste 
ano de 2014, a ter um Gabinete de Revisores Oficiais de Contas, decorreu já o 
procedimento d recrutamento-. eVamos estar dotados a partir de junhode um gabinet de 
especialistas também nesta questão do endividamento e vamos ver se é possível alguma 
renegociação relativamente ao peso excessivo das comissões e das taxas de juro, dos 
spreads dos empréstimos que, de facto, para uma Câmara Municipal com a segurança, a 
garantia do pagamento que existe relativamente a uma instituição desta natureza, é 
incompreensível que haja taxas de juro de 9, 10%, e, portanto, próxima daquilo que se 
praticam quase hoje nos mercados particulares.Acho que é uma situação com um risco 
muito maior, que é inadmissível, vamos tentar alterar essa situação.

O endividamento a médio e longo prazo, que era no início do ano, no final de 
2012, de onze milhões quinhentos e sete mil euros passou para catorze milhões cento e 
quarenta e dois mil euros. Houve a amortização, no final do ano, dos d
cinquenta mil euros, também fruto do Plano de Reestruturação. 

, Os Serviços Municipais, durante o ano de 2013, cumpriram, nesta parte, as 
obrigações assumidas e não estão refletidas, naturalmente, nas contas os cerca de 
oitocentos mil euros que não estão contabilizados por se considerar, terem sido 
considerados despesas irregulares e as faturas todas devolvidas aos fornecedores, que é 
a tal situação que está para sindicância na Inspeção Geral de Finanças.
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Primeira Divisão Distrital para a Divisão de Honra e, portanto, acho que neste ano em 
que o Sport Lisboa e Nelas comemora, no próximo dia 1 de setembro 75 anos de 
existência, penso que foi um bom prémio e um bom indício, que esperemos, frutifique 
em termos de prática do desporto, especialmente, naquilo que todos e que é a vocação 
primeira dos recursos públicos, que é o futebol juvenil e a prática do desporto.Estão de 

nota, que é uma nota importante paratodos ,que  é que a 
receita do IMI, que foi apurada no ano de 2013 e que foi paga, com a fixação das taxas 
em 2012, já atingiu um milhão quinhentos e trinta e oito mil euros. É uma receita de 

ado historicamente que o aumento da receita do IMI, 
com a taxa no máximo, resulta das obrigações do Plano de Reestruturação Financeira a 
que a Câmara se vinculou em outubro de 2012 e que foi aprovado pelo Governo, pela 

3 e, portanto, essa taxa, de ponto 5, que é a 
máxima, gerou já esta receita e, para as contas da Câmara, naturalmente aumenta 
receitas próprias, mas um bocadinho com esforço das famílias e das empresas, 

gisto de que, e é um constrangimento que se vai 
verificar durante estes quatro anos, para além da redução com a contratação de pessoal, 
que tem vindo nos vários Orçamentos de Estado, existe também a particular imposição 

s despesas com Pessoal., Já em 2013 houve um 
esforço nesse sentido e, houve cessões de contrato de trabalho a termo certo e, também 

se já, em 2013, o peso da dívida, especialmente o peso das comissões 
empréstimos. Queria dar essa nota também para este ano de 

2014, e informar que já solicitámos às entidades credoras do Município de Nelas, o 
BCP e a Caixa Geral de Depósitos, uma reunião e estamos já a dotar-nos de condições 

sso, uma vez que é obrigada a Câmara Municipal, neste 
ano de 2014, a ter um Gabinete de Revisores Oficiais de Contas, decorreu já o 

. eVamos estar dotados a partir de junhode um gabinet de 
ndividamento e vamos ver se é possível alguma 

renegociação relativamente ao peso excessivo das comissões e das taxas de juro, dos 
spreads dos empréstimos que, de facto, para uma Câmara Municipal com a segurança, a 

ente a uma instituição desta natureza, é 
incompreensível que haja taxas de juro de 9, 10%, e, portanto, próxima daquilo que se 
praticam quase hoje nos mercados particulares.Acho que é uma situação com um risco 

alterar essa situação. 
O endividamento a médio e longo prazo, que era no início do ano, no final de 

2012, de onze milhões quinhentos e sete mil euros passou para catorze milhões cento e 
quarenta e dois mil euros. Houve a amortização, no final do ano, dos duzentos e 

, Os Serviços Municipais, durante o ano de 2013, cumpriram, nesta parte, as 
obrigações assumidas e não estão refletidas, naturalmente, nas contas os cerca de 

ão estão contabilizados por se considerar, terem sido 
considerados despesas irregulares e as faturas todas devolvidas aos fornecedores, que é 
a tal situação que está para sindicância na Inspeção Geral de Finanças. 



 

Eu queria que tomassem também nota disto, 
importante para os próximos quatro anos. De acordo com as regras em vigor em 2013, 
houve durante esse ano uma redução do endividamento líquido do Município, fruto da 
tal amortização extraordinária e da consolidação da dívida.

Queria que tomassem nota que em 31/12/2013 a dívida do Município era de 
catorze milhões oitocentos e quatro mil trezentos e quarenta e seis euros e havia um 
excesso relativamente ao limite de endividamento de três milhões quatrocentos e 
cinquenta e nove mil euro
mais aprofundados, nestes quatro anos, se o endividamento do Município, podendo 
corresponder ao QREN, ao novo QREN, Portugal 2020, se fizer à razão de um milhão 
de euros de redução do endividament
anos e no próximo mandato, qualquer que seja a Câmara Municipal, eventualmente, 
proceder a uma reestruturação mais alargada da dívida e libertar aquele que é o 
condicionamento neste momento do Município.

A consequência da pré
consequência de perda de autonomia, que foi aquilo que se verificou no país e foi aquilo 
que se verifica, atualmente no Município de Nelas. Queria ver também se daqui a quatro 
anos havia condições para que o Município recuperasse, completamente, a sua 
autonomia administrativa e financeira e pudesse deliberar nesta Assembleia a taxa de 
IMI, a taxa de derrama e outros impostos e taxas.Pportanto, é este, grande esforço que 
vamos tentar fazer n
catorze milhões e oitocentos e quatro mil euros, com um excesso, relativamente ao novo 
limite, de três milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil euros que, em quatro anos, 
tem qu se sair do limite do endividamento para ver se se recupera a nossa autonomia, a 
nossa auto-estima, no essencial. 

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que no uso da mesma 
agradeceu as plavras doSenhor Presidente e questionou se alguém queria usar da pal
neste ponto, tendo-se inscrito o Senhor José António, Deputado José António e o 
Senhor Deputado Sousa. De imediato deu a palavra ao senhor deputado José António, 
que no uso da mesma referiu:.

- Muito boa noite a todos mais uma vez. Dispenso cumpriment
Ouvi, atentamente, a explicação feita pelo Senhor Presidente da Câmara. 

Efetivamente, há um endividamento de catorze milhões, como está retratado na última 
página. Houve, de , de2012, o tal incremento de onze milhões duzentos e quarenta e 
quatro para catorze milhões, isso é um facto irrefutável, não vamos estar a escamotear 
essas coisas. 

Mas apraz-nos a dizer também que no quadro quatro e no quadro cinco vê
também que já foi feito algum trabalho de forma a tentar melhorar, ou minorar, se assim 
quisermos dizer. 

Como se pode ler, , o mapa de análise traduz uma grande melhoria na dívida a 
curto prazo, que reduziu muito, sendo apenas de seiscentos e sessenta e dois milhões Se 
aumenta de um lado, realmente, reduz do outro. Deduzidos da dívida exigível a cu
prazo, em Operações de Tesouraria, no montante de cento e cinquenta e três.

Portanto, há, efetivamente, aqui também uma melhoria que está retratada neste 
Relatório que interessa também focalizar e também apresentar. Assim como no quadro 
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Eu queria que tomassem também nota disto, que é um elemento muito 
importante para os próximos quatro anos. De acordo com as regras em vigor em 2013, 
houve durante esse ano uma redução do endividamento líquido do Município, fruto da 
tal amortização extraordinária e da consolidação da dívida. 

que tomassem nota que em 31/12/2013 a dívida do Município era de 
catorze milhões oitocentos e quatro mil trezentos e quarenta e seis euros e havia um 
excesso relativamente ao limite de endividamento de três milhões quatrocentos e 
cinquenta e nove mil euros, o que significa que, sem prejuízo de estudos financeiros 
mais aprofundados, nestes quatro anos, se o endividamento do Município, podendo 
corresponder ao QREN, ao novo QREN, Portugal 2020, se fizer à razão de um milhão 
de euros de redução do endividamento por ano, temos condições no prazo de quatro 
anos e no próximo mandato, qualquer que seja a Câmara Municipal, eventualmente, 
proceder a uma reestruturação mais alargada da dívida e libertar aquele que é o 
condicionamento neste momento do Município. 

equência da pré-falência é, não uma consequência financeira mas uma 
consequência de perda de autonomia, que foi aquilo que se verificou no país e foi aquilo 
que se verifica, atualmente no Município de Nelas. Queria ver também se daqui a quatro 

ondições para que o Município recuperasse, completamente, a sua 
autonomia administrativa e financeira e pudesse deliberar nesta Assembleia a taxa de 
IMI, a taxa de derrama e outros impostos e taxas.Pportanto, é este, grande esforço que 
vamos tentar fazer nestes quatro anos. Em 31/12/2013 a dívida, do Município, foi de 
catorze milhões e oitocentos e quatro mil euros, com um excesso, relativamente ao novo 
limite, de três milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil euros que, em quatro anos, 

limite do endividamento para ver se se recupera a nossa autonomia, a 
estima, no essencial.  

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que no uso da mesma 
agradeceu as plavras doSenhor Presidente e questionou se alguém queria usar da pal

se inscrito o Senhor José António, Deputado José António e o 
Senhor Deputado Sousa. De imediato deu a palavra ao senhor deputado José António, 
que no uso da mesma referiu:. 

Muito boa noite a todos mais uma vez. Dispenso cumpriment
Ouvi, atentamente, a explicação feita pelo Senhor Presidente da Câmara. 

Efetivamente, há um endividamento de catorze milhões, como está retratado na última 
página. Houve, de , de2012, o tal incremento de onze milhões duzentos e quarenta e 

atorze milhões, isso é um facto irrefutável, não vamos estar a escamotear 

nos a dizer também que no quadro quatro e no quadro cinco vê
também que já foi feito algum trabalho de forma a tentar melhorar, ou minorar, se assim 

Como se pode ler, , o mapa de análise traduz uma grande melhoria na dívida a 
curto prazo, que reduziu muito, sendo apenas de seiscentos e sessenta e dois milhões Se 
aumenta de um lado, realmente, reduz do outro. Deduzidos da dívida exigível a cu
prazo, em Operações de Tesouraria, no montante de cento e cinquenta e três.

Portanto, há, efetivamente, aqui também uma melhoria que está retratada neste 
Relatório que interessa também focalizar e também apresentar. Assim como no quadro 
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que é um elemento muito 
importante para os próximos quatro anos. De acordo com as regras em vigor em 2013, 
houve durante esse ano uma redução do endividamento líquido do Município, fruto da 

que tomassem nota que em 31/12/2013 a dívida do Município era de 
catorze milhões oitocentos e quatro mil trezentos e quarenta e seis euros e havia um 
excesso relativamente ao limite de endividamento de três milhões quatrocentos e 

s, o que significa que, sem prejuízo de estudos financeiros 
mais aprofundados, nestes quatro anos, se o endividamento do Município, podendo 
corresponder ao QREN, ao novo QREN, Portugal 2020, se fizer à razão de um milhão 

o por ano, temos condições no prazo de quatro 
anos e no próximo mandato, qualquer que seja a Câmara Municipal, eventualmente, 
proceder a uma reestruturação mais alargada da dívida e libertar aquele que é o 

falência é, não uma consequência financeira mas uma 
consequência de perda de autonomia, que foi aquilo que se verificou no país e foi aquilo 
que se verifica, atualmente no Município de Nelas. Queria ver também se daqui a quatro 

ondições para que o Município recuperasse, completamente, a sua 
autonomia administrativa e financeira e pudesse deliberar nesta Assembleia a taxa de 
IMI, a taxa de derrama e outros impostos e taxas.Pportanto, é este, grande esforço que 

estes quatro anos. Em 31/12/2013 a dívida, do Município, foi de 
catorze milhões e oitocentos e quatro mil euros, com um excesso, relativamente ao novo 
limite, de três milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil euros que, em quatro anos, 

limite do endividamento para ver se se recupera a nossa autonomia, a 

Tomou a palavra o  Senhor Presidente da Assembleia que no uso da mesma 
agradeceu as plavras doSenhor Presidente e questionou se alguém queria usar da palavra 

se inscrito o Senhor José António, Deputado José António e o 
Senhor Deputado Sousa. De imediato deu a palavra ao senhor deputado José António, 

Muito boa noite a todos mais uma vez. Dispenso cumprimentos. 
Ouvi, atentamente, a explicação feita pelo Senhor Presidente da Câmara. 

Efetivamente, há um endividamento de catorze milhões, como está retratado na última 
página. Houve, de , de2012, o tal incremento de onze milhões duzentos e quarenta e 

atorze milhões, isso é um facto irrefutável, não vamos estar a escamotear 

nos a dizer também que no quadro quatro e no quadro cinco vê-se 
também que já foi feito algum trabalho de forma a tentar melhorar, ou minorar, se assim 

Como se pode ler, , o mapa de análise traduz uma grande melhoria na dívida a 
curto prazo, que reduziu muito, sendo apenas de seiscentos e sessenta e dois milhões Se 
aumenta de um lado, realmente, reduz do outro. Deduzidos da dívida exigível a curto 
prazo, em Operações de Tesouraria, no montante de cento e cinquenta e três. 

Portanto, há, efetivamente, aqui também uma melhoria que está retratada neste 
Relatório que interessa também focalizar e também apresentar. Assim como no quadro 



 

cinco também nos é dito que o Município cumpriu as regras impostas para além do 
exigido, foi muito além do exigido.

A redução de pagamentos em atraso na totalidade da redução de despesas 
certas e permanentes pagou duzentos e cinquenta mil euros quando apenas era obrigada
a pagar cinquenta e três mil euros, portanto, também aqui houve já uma tentativa de 
colmatar deficiências dessas.

Eram estes registos que eu queria aqui também deixar porque acho que é 
importante também vermos o que é que de positivo houve, independenteme
dados que estão nos quadros á frente, que como já foi referido, são irrefutáveis e estão 
cá. 

Muito obrigado.
Tomou de novo a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

palavras do Senhor Deputado e deu a palvra ao 
Senhor Deputado S
 
 
Senhores Deputados.
Eu gostava de concordar com o orador que me antecedeu, quando refere que 

houve melhorias , bem como relativamente aos números que disse. Por exemplo, da 
dívida a curto prazo, efetivamente, foi muito reduzida a dívida a curto 
aumentou a dívida a médio e longo prazo e o problema é que a dívida a médio e longo 
prazo paga juros, muitos juros e essa transferência desses, três milhões de euros, mais 
ou menos da dívida a curto prazo para a dívida a longo prazo, foi paga
por cima foi com aquele empréstimo do PAEL à Caixa Geral de Depósitos, à qual se 
está a pagar juros loucos, de 9%, nove virgula tal por cento com as comissões..

Isto é uma maneira de ver os números, mas a realidade é aquela que eu estou a 
dizer, e, isto para futuro vai trazer muito mais despesas.  O  total do endividamento 
líquido a considerar baixou, porque já foram pagos algumas tranches de empréstimos, 
uma delas os tais duzentos e cinquenta mil, foram pagos em dezembro mas, baixou de 
catorze milhões seiscentos mil para treze milhões setecentos e tal mil, mas não estão 
aqui os tais oitocentos e tal mil euros, pois que se tivessem sido considerados 
praticamente não tinha reduzido nada.

E não podemos estar a dourar a pílula, não podemos esta
porque as pessoas têm que entender exatamente as condições em que está o Concelho e 
as finanças do Concelho.

E, realmente, nesse aspeto, eu tenho que dizer, o CDS tem sido, o CDS
Nelas tem sido bastante irresponsável. Eu, ainda na
por isso no dia 29 de abril, fiz aqui um apelo para que se acabasse com estes discursos 
de que deixámos lá muito dinheiro, de que deixámos uma situação muito boa, uma 
situação boa. 

Então, uma Câmara em que o limite de endi
quase quatro milhões de euros é uma situação boa? Por amor de Deus. Está ultrapassado 
o limite de endividamento. Pedi para que pusessem a mão na consciência e que se 
deixassem, pelo menos, deste tipo de discurso. Pois logo do
um comunicado em que aproveita a situação de na reunião de Câmara ter sido proposto 
um protocolo com os Bombeiros de Canas e com os Bombeiros de Nelas para 
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s é dito que o Município cumpriu as regras impostas para além do 
exigido, foi muito além do exigido. 

A redução de pagamentos em atraso na totalidade da redução de despesas 
certas e permanentes pagou duzentos e cinquenta mil euros quando apenas era obrigada
a pagar cinquenta e três mil euros, portanto, também aqui houve já uma tentativa de 
colmatar deficiências dessas. 

Eram estes registos que eu queria aqui também deixar porque acho que é 
importante também vermos o que é que de positivo houve, independenteme
dados que estão nos quadros á frente, que como já foi referido, são irrefutáveis e estão 

Muito obrigado. 
Tomou de novo a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

palavras do Senhor Deputado e deu a palvra ao  
Senhor Deputado Sousa. 

Senhores Deputados. 
Eu gostava de concordar com o orador que me antecedeu, quando refere que 

houve melhorias , bem como relativamente aos números que disse. Por exemplo, da 
dívida a curto prazo, efetivamente, foi muito reduzida a dívida a curto 
aumentou a dívida a médio e longo prazo e o problema é que a dívida a médio e longo 
prazo paga juros, muitos juros e essa transferência desses, três milhões de euros, mais 
ou menos da dívida a curto prazo para a dívida a longo prazo, foi paga
por cima foi com aquele empréstimo do PAEL à Caixa Geral de Depósitos, à qual se 
está a pagar juros loucos, de 9%, nove virgula tal por cento com as comissões..

Isto é uma maneira de ver os números, mas a realidade é aquela que eu estou a 
dizer, e, isto para futuro vai trazer muito mais despesas.  O  total do endividamento 
líquido a considerar baixou, porque já foram pagos algumas tranches de empréstimos, 
uma delas os tais duzentos e cinquenta mil, foram pagos em dezembro mas, baixou de 

orze milhões seiscentos mil para treze milhões setecentos e tal mil, mas não estão 
aqui os tais oitocentos e tal mil euros, pois que se tivessem sido considerados 
praticamente não tinha reduzido nada. 

E não podemos estar a dourar a pílula, não podemos esta
porque as pessoas têm que entender exatamente as condições em que está o Concelho e 
as finanças do Concelho. 

E, realmente, nesse aspeto, eu tenho que dizer, o CDS tem sido, o CDS
Nelas tem sido bastante irresponsável. Eu, ainda na última reunião desta Assembleia, 
por isso no dia 29 de abril, fiz aqui um apelo para que se acabasse com estes discursos 
de que deixámos lá muito dinheiro, de que deixámos uma situação muito boa, uma 

Então, uma Câmara em que o limite de endividamento está ultrapassado em 
quase quatro milhões de euros é uma situação boa? Por amor de Deus. Está ultrapassado 
o limite de endividamento. Pedi para que pusessem a mão na consciência e que se 
deixassem, pelo menos, deste tipo de discurso. Pois logo dois dias depois, o CDS
um comunicado em que aproveita a situação de na reunião de Câmara ter sido proposto 
um protocolo com os Bombeiros de Canas e com os Bombeiros de Nelas para 
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s é dito que o Município cumpriu as regras impostas para além do 

A redução de pagamentos em atraso na totalidade da redução de despesas 
certas e permanentes pagou duzentos e cinquenta mil euros quando apenas era obrigada 
a pagar cinquenta e três mil euros, portanto, também aqui houve já uma tentativa de 

Eram estes registos que eu queria aqui também deixar porque acho que é 
importante também vermos o que é que de positivo houve, independentemente dos 
dados que estão nos quadros á frente, que como já foi referido, são irrefutáveis e estão 

Tomou de novo a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

Eu gostava de concordar com o orador que me antecedeu, quando refere que 
houve melhorias , bem como relativamente aos números que disse. Por exemplo, da 
dívida a curto prazo, efetivamente, foi muito reduzida a dívida a curto prazo, só que 
aumentou a dívida a médio e longo prazo e o problema é que a dívida a médio e longo 
prazo paga juros, muitos juros e essa transferência desses, três milhões de euros, mais 
ou menos da dívida a curto prazo para a dívida a longo prazo, foi pagar juros, e ainda 
por cima foi com aquele empréstimo do PAEL à Caixa Geral de Depósitos, à qual se 
está a pagar juros loucos, de 9%, nove virgula tal por cento com as comissões.. 

Isto é uma maneira de ver os números, mas a realidade é aquela que eu estou a 
dizer, e, isto para futuro vai trazer muito mais despesas.  O  total do endividamento 
líquido a considerar baixou, porque já foram pagos algumas tranches de empréstimos, 
uma delas os tais duzentos e cinquenta mil, foram pagos em dezembro mas, baixou de 

orze milhões seiscentos mil para treze milhões setecentos e tal mil, mas não estão 
aqui os tais oitocentos e tal mil euros, pois que se tivessem sido considerados 

E não podemos estar a dourar a pílula, não podemos estar a dourar a pílula 
porque as pessoas têm que entender exatamente as condições em que está o Concelho e 

E, realmente, nesse aspeto, eu tenho que dizer, o CDS tem sido, o CDS-PP de 
última reunião desta Assembleia, 

por isso no dia 29 de abril, fiz aqui um apelo para que se acabasse com estes discursos 
de que deixámos lá muito dinheiro, de que deixámos uma situação muito boa, uma 

vidamento está ultrapassado em 
quase quatro milhões de euros é uma situação boa? Por amor de Deus. Está ultrapassado 
o limite de endividamento. Pedi para que pusessem a mão na consciência e que se 

is dias depois, o CDS-PP fez 
um comunicado em que aproveita a situação de na reunião de Câmara ter sido proposto 
um protocolo com os Bombeiros de Canas e com os Bombeiros de Nelas para 



 

manutenção de três Bombeiros, a tempo inteiro, em Nelas e em Canas, em 
Câmara se propõe a pagar sete mil e quinhentos euros a cada Associação, dividido, 
mensalmente, para conseguir pagar isto, vejam lá, sete mil e quinhentos euros, quinze 
mil euros por ano tem que pagar mensalmente e, aproveitam isso para fazer mais uma
vez um comunicado em que diz que, sim senhor, se congratula porque tal e que se 
congratula pela situação financeira da Autarquia por poder dar sete mil e quinhentos 
euros aos Bombeiros.

Então, mas estamos a brincar, ou quê? Temos que ser sérios e nisto o 
está a ser irresponsável, está a ser hipócrita, está a ser cínico, está a ser impostor, está a 
ser fingido. Isto não se pode admitir a um partido político que teve responsabilidades na 
governação, que deixou a situação financeira como deixou, com um
endividamento ultrapassado em quase quatro milhões de euros e depois faz 
comunicados destes como foi ainda há pouco tempo a dizer que a situação das contas da 
Câmara estavam, está consolidada e controlada, e que tudo o que o Presidente fez foi 
para não pagar aos fornecedores.

Isto é que é uma grande lata e eu continuo a adjetivar aquilo que vinha a dizer, 
a posição de leviandade, que é ridícula, do CDS
intolerável, incompreensível e se quiserem ainda tenho aqui ma
para continuar porque isto não cabe na cabeça de ninguém estarem a aproveitar, estarem 
sempre a dizer, �deixámos lá dinheiro�., Têm uma grande situação?, não tEm, isto é a 
penúria e estamos todos a pagar durante vários anos, isto e se
este Relatório, estamos aqui, vamos pagar durante vários anos. O que deixaram escrito 
no PAEL é, otimizar e racionalizar as taxas cobradas pela reapreciação de tabelas e 
taxas e preços em vigor, o que quer dizer que é para aumentar 
impostos a lançar, a cobrar pela Administração Tributária, IMI e derrama, taxas 
máximas, taxa máxima de participação no IRS, redução, contenção e racionalização da 
despesa que tem impacto nos custos de funcionamento.

Isto foi o qu
Munícipes deste Concelho, durante vários anos, vão ter que andar a pagar esta 
leviandade, por isso, por favor, deixem
claro que tem algum dinheiro, 
vocacionada para ser uma entidade que vai cobrar impostos e taxas para entregar a 
bancos, que é o que agora faz. 

Não é essa a vocação de uma Câmara, de uma Autarquia. A vocação de uma 
Autarquia é investir no desenvolvimento do Concelho, é ter dinheiro para os esgotos, 
para as estradas, para as escolas, é para isso e para essas obras essenciais, as tais obras 
estruturantes. Esta Autarquia não tem dinheiro e porque dão um subsídio de sete mil e 
quinhentos euros aos Bombeiros já acham que há dinheiro para tudo?

Então não estamos a falar de coisas destas, uma etar, por mais pequena que 
seja, custa um milhão de euros e é neste aspeto que o CDS tem estado a ser altamente 
irresponsável. 

Eu sei que, possivelmente
presentes não têm responsabilidade nenhuma nestes textos, mas, infelizmente, têm que 
ouvir porque esta é a verdade dos factos e eu, de cada vez que estas coisas saírem na 
imprensa, estas notas continuarem a ten
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manutenção de três Bombeiros, a tempo inteiro, em Nelas e em Canas, em 
Câmara se propõe a pagar sete mil e quinhentos euros a cada Associação, dividido, 
mensalmente, para conseguir pagar isto, vejam lá, sete mil e quinhentos euros, quinze 
mil euros por ano tem que pagar mensalmente e, aproveitam isso para fazer mais uma
vez um comunicado em que diz que, sim senhor, se congratula porque tal e que se 
congratula pela situação financeira da Autarquia por poder dar sete mil e quinhentos 
euros aos Bombeiros. 

Então, mas estamos a brincar, ou quê? Temos que ser sérios e nisto o 
está a ser irresponsável, está a ser hipócrita, está a ser cínico, está a ser impostor, está a 
ser fingido. Isto não se pode admitir a um partido político que teve responsabilidades na 
governação, que deixou a situação financeira como deixou, com um
endividamento ultrapassado em quase quatro milhões de euros e depois faz 
comunicados destes como foi ainda há pouco tempo a dizer que a situação das contas da 
Câmara estavam, está consolidada e controlada, e que tudo o que o Presidente fez foi 

ara não pagar aos fornecedores. 
Isto é que é uma grande lata e eu continuo a adjetivar aquilo que vinha a dizer, 

a posição de leviandade, que é ridícula, do CDS-PP, é inaceitável, inadmissível, 
intolerável, incompreensível e se quiserem ainda tenho aqui ma
para continuar porque isto não cabe na cabeça de ninguém estarem a aproveitar, estarem 
sempre a dizer, �deixámos lá dinheiro�., Têm uma grande situação?, não tEm, isto é a 
penúria e estamos todos a pagar durante vários anos, isto e se ler aqui bem o que diz 
este Relatório, estamos aqui, vamos pagar durante vários anos. O que deixaram escrito 
no PAEL é, otimizar e racionalizar as taxas cobradas pela reapreciação de tabelas e 
taxas e preços em vigor, o que quer dizer que é para aumentar taxas, taxas máximas para 
impostos a lançar, a cobrar pela Administração Tributária, IMI e derrama, taxas 
máximas, taxa máxima de participação no IRS, redução, contenção e racionalização da 
despesa que tem impacto nos custos de funcionamento. 

Isto foi o que os Senhores deixaram escrito, deixaram contratado e todos os 
Munícipes deste Concelho, durante vários anos, vão ter que andar a pagar esta 
leviandade, por isso, por favor, deixem-se deste discurso populista porque a Câmara, 
claro que tem algum dinheiro, tem dinheiro para o dia-a-dia, mas a Câmara não está 
vocacionada para ser uma entidade que vai cobrar impostos e taxas para entregar a 
bancos, que é o que agora faz.  

Não é essa a vocação de uma Câmara, de uma Autarquia. A vocação de uma 
ir no desenvolvimento do Concelho, é ter dinheiro para os esgotos, 

para as estradas, para as escolas, é para isso e para essas obras essenciais, as tais obras 
estruturantes. Esta Autarquia não tem dinheiro e porque dão um subsídio de sete mil e 

euros aos Bombeiros já acham que há dinheiro para tudo?
Então não estamos a falar de coisas destas, uma etar, por mais pequena que 

seja, custa um milhão de euros e é neste aspeto que o CDS tem estado a ser altamente 

Eu sei que, possivelmente, os Senhores Deputados do CDS que estão aqui 
presentes não têm responsabilidade nenhuma nestes textos, mas, infelizmente, têm que 
ouvir porque esta é a verdade dos factos e eu, de cada vez que estas coisas saírem na 
imprensa, estas notas continuarem a tentar branquear a situação, eu virei aqui denunciar 
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manutenção de três Bombeiros, a tempo inteiro, em Nelas e em Canas, em que a 
Câmara se propõe a pagar sete mil e quinhentos euros a cada Associação, dividido, 
mensalmente, para conseguir pagar isto, vejam lá, sete mil e quinhentos euros, quinze 
mil euros por ano tem que pagar mensalmente e, aproveitam isso para fazer mais uma 
vez um comunicado em que diz que, sim senhor, se congratula porque tal e que se 
congratula pela situação financeira da Autarquia por poder dar sete mil e quinhentos 

Então, mas estamos a brincar, ou quê? Temos que ser sérios e nisto o CDS-PP 
está a ser irresponsável, está a ser hipócrita, está a ser cínico, está a ser impostor, está a 
ser fingido. Isto não se pode admitir a um partido político que teve responsabilidades na 
governação, que deixou a situação financeira como deixou, com um limite de 
endividamento ultrapassado em quase quatro milhões de euros e depois faz 
comunicados destes como foi ainda há pouco tempo a dizer que a situação das contas da 
Câmara estavam, está consolidada e controlada, e que tudo o que o Presidente fez foi 

Isto é que é uma grande lata e eu continuo a adjetivar aquilo que vinha a dizer, 
PP, é inaceitável, inadmissível, 

intolerável, incompreensível e se quiserem ainda tenho aqui mais duzentos adjetivos 
para continuar porque isto não cabe na cabeça de ninguém estarem a aproveitar, estarem 
sempre a dizer, �deixámos lá dinheiro�., Têm uma grande situação?, não tEm, isto é a 

ler aqui bem o que diz 
este Relatório, estamos aqui, vamos pagar durante vários anos. O que deixaram escrito 
no PAEL é, otimizar e racionalizar as taxas cobradas pela reapreciação de tabelas e 

taxas, taxas máximas para 
impostos a lançar, a cobrar pela Administração Tributária, IMI e derrama, taxas 
máximas, taxa máxima de participação no IRS, redução, contenção e racionalização da 

e os Senhores deixaram escrito, deixaram contratado e todos os 
Munícipes deste Concelho, durante vários anos, vão ter que andar a pagar esta 

se deste discurso populista porque a Câmara, 
dia, mas a Câmara não está 

vocacionada para ser uma entidade que vai cobrar impostos e taxas para entregar a 

Não é essa a vocação de uma Câmara, de uma Autarquia. A vocação de uma 
ir no desenvolvimento do Concelho, é ter dinheiro para os esgotos, 

para as estradas, para as escolas, é para isso e para essas obras essenciais, as tais obras 
estruturantes. Esta Autarquia não tem dinheiro e porque dão um subsídio de sete mil e 

euros aos Bombeiros já acham que há dinheiro para tudo? 
Então não estamos a falar de coisas destas, uma etar, por mais pequena que 

seja, custa um milhão de euros e é neste aspeto que o CDS tem estado a ser altamente 

, os Senhores Deputados do CDS que estão aqui 
presentes não têm responsabilidade nenhuma nestes textos, mas, infelizmente, têm que 
ouvir porque esta é a verdade dos factos e eu, de cada vez que estas coisas saírem na 

tar branquear a situação, eu virei aqui denunciar 



 

sempre isso, até que a voz me doa e isto doa a quem doer, mas é doa a quem doer tudo 
pegado, não é dou tracinho a, como um politiqueiro da nossa praça uma vez escreveu. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente 
do  

Senhor Deputado e questionou o Senhor Presidente se queria usar da 
palavra?Tendo o mesmo respondido que sim.Poremo Senhor Deputado Rui Costa havia 
solicitado intervir e o Senhor Presidente da Assembleia deu
referiu:  

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia,
Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados.
Relatório de Acompanhamento de Ajustamento Financeiro 
É óbvio que os dados estão aí, são catorze milh

cabeça na areia. Estivemos aqui, eu próprio estive aqui, portanto, assumo aqui perante 
todos que também fiz parte das Assembleias anteriores.

Mas estarei aqui para tentar ajudar naquilo que seja necessário para que, 
realmente, as palavras do Senhor Presidente, que aqui nesta sala prometeu que daqui a 
quatro anos a situação de pré

Estarei aqui para o ajudar naquilo que seja necessário, Senhor Presidente e 
acho que todos os que estão nesta sala

Meus Senhores.
Acho que devemos acabar com a dívida, a dívida, estou farto, desculpem, 

deixem-me desabafar. A dívida já cheira mal, desculpem o termo, nesta sala, vamos 
erguer braços e vamos trabalhar para que isto, ao fim e ao cabo, daqui a doi
a três anos deixemos de ter as taxas de IMI no máximo e todas aquelas situações que 
nós sabemos que somos obrigados a ter.

Portanto, acho que todos o devem fazer e associo
Socialista, a todos vocês, para ajudar neste p

Muito obrigado.
Tonou a palavra 0 Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

do 
Senhor Deputado Rui Costa e questionou se. mais alguém queria usar da 

palavra antes do Senhor Presidente?Não se tendo ninguém prontificado o Senhor 
Presidente da assembleia deu a palavra ao  Senhor Presidente, para encerrar este ponto.

Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia. 
Só dizer, com todo o respeito que, ao Senhor Eng.º José António, com dados 

concretos que o que você disse e qualquer elogio 
passado não tem nenhuma razão.

Eu vou-lhe eu vou
Assembleia Municipal conseguiu ver ainda que no mapa, para aí alguma virtude de 
vontade do anterior Executivo relativa
demonstrar que não houve vontade nenhuma nesse sentido.

Senhor Eng.º José António, deixe
que a verdade, a verdade, depois poderá ter oportunidade de refutar os dado
dou mas é o meu contributo para a verdade e também para a elevação do debate. 
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sempre isso, até que a voz me doa e isto doa a quem doer, mas é doa a quem doer tudo 
pegado, não é dou tracinho a, como um politiqueiro da nossa praça uma vez escreveu. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

Senhor Deputado e questionou o Senhor Presidente se queria usar da 
palavra?Tendo o mesmo respondido que sim.Poremo Senhor Deputado Rui Costa havia 
solicitado intervir e o Senhor Presidente da Assembleia deu-lhe a

Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados. 
Relatório de Acompanhamento de Ajustamento Financeiro 
É óbvio que os dados estão aí, são catorze milhões e não podemos enterrar a 

cabeça na areia. Estivemos aqui, eu próprio estive aqui, portanto, assumo aqui perante 
todos que também fiz parte das Assembleias anteriores. 

Mas estarei aqui para tentar ajudar naquilo que seja necessário para que, 
as palavras do Senhor Presidente, que aqui nesta sala prometeu que daqui a 

quatro anos a situação de pré-falência desta Câmara estava sanada.
Estarei aqui para o ajudar naquilo que seja necessário, Senhor Presidente e 

acho que todos os que estão nesta sala o farão.  
Meus Senhores. 
Acho que devemos acabar com a dívida, a dívida, estou farto, desculpem, 

me desabafar. A dívida já cheira mal, desculpem o termo, nesta sala, vamos 
erguer braços e vamos trabalhar para que isto, ao fim e ao cabo, daqui a doi
a três anos deixemos de ter as taxas de IMI no máximo e todas aquelas situações que 
nós sabemos que somos obrigados a ter. 

Portanto, acho que todos o devem fazer e associo-me à Câmara, ao Partido 
Socialista, a todos vocês, para ajudar neste ponto. 

Muito obrigado. 
Tonou a palavra 0 Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

Senhor Deputado Rui Costa e questionou se. mais alguém queria usar da 
palavra antes do Senhor Presidente?Não se tendo ninguém prontificado o Senhor 

nte da assembleia deu a palavra ao  Senhor Presidente, para encerrar este ponto.
Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia.  
Só dizer, com todo o respeito que, ao Senhor Eng.º José António, com dados 

concretos que o que você disse e qualquer elogio que faça à gestão da Câmara do ano 
passado não tem nenhuma razão. 

lhe eu vou-lhe dar dados para isso, mas o que o Senhor Membro da 
Assembleia Municipal conseguiu ver ainda que no mapa, para aí alguma virtude de 
vontade do anterior Executivo relativamente à dívida, eu vou-lhe dar só dados para lhe 
demonstrar que não houve vontade nenhuma nesse sentido. 

Senhor Eng.º José António, deixe-me dar os dados, não seja impaciente, olhe 
que a verdade, a verdade, depois poderá ter oportunidade de refutar os dado
dou mas é o meu contributo para a verdade e também para a elevação do debate. 
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sempre isso, até que a voz me doa e isto doa a quem doer, mas é doa a quem doer tudo 
pegado, não é dou tracinho a, como um politiqueiro da nossa praça uma vez escreveu.  

da Assembleia que agradeceu as palavras 

Senhor Deputado e questionou o Senhor Presidente se queria usar da 
palavra?Tendo o mesmo respondido que sim.Poremo Senhor Deputado Rui Costa havia 

lhe a palavra e no seu uso 

Relatório de Acompanhamento de Ajustamento Financeiro � 2013. 
ões e não podemos enterrar a 

cabeça na areia. Estivemos aqui, eu próprio estive aqui, portanto, assumo aqui perante 

Mas estarei aqui para tentar ajudar naquilo que seja necessário para que, 
as palavras do Senhor Presidente, que aqui nesta sala prometeu que daqui a 

falência desta Câmara estava sanada. 
Estarei aqui para o ajudar naquilo que seja necessário, Senhor Presidente e 

Acho que devemos acabar com a dívida, a dívida, estou farto, desculpem, 
me desabafar. A dívida já cheira mal, desculpem o termo, nesta sala, vamos 

erguer braços e vamos trabalhar para que isto, ao fim e ao cabo, daqui a dois anos, daqui 
a três anos deixemos de ter as taxas de IMI no máximo e todas aquelas situações que 

me à Câmara, ao Partido 

Tonou a palavra 0 Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

Senhor Deputado Rui Costa e questionou se. mais alguém queria usar da 
palavra antes do Senhor Presidente?Não se tendo ninguém prontificado o Senhor 

nte da assembleia deu a palavra ao  Senhor Presidente, para encerrar este ponto. 

Só dizer, com todo o respeito que, ao Senhor Eng.º José António, com dados 
que faça à gestão da Câmara do ano 

lhe dar dados para isso, mas o que o Senhor Membro da 
Assembleia Municipal conseguiu ver ainda que no mapa, para aí alguma virtude de 

lhe dar só dados para lhe 

me dar os dados, não seja impaciente, olhe 
que a verdade, a verdade, depois poderá ter oportunidade de refutar os dados que eu lhe 
dou mas é o meu contributo para a verdade e também para a elevação do debate.  



 

E eu vou-lhe dar um dado, a Câmara anterior, a Câmara da Coligação não fez 
nenhum, voluntariamente, nenhum esforço para reduzir a dívida.

Em 2011 teve um Plano de S
tinha mais quatro milhões de euros de dívida a curto prazo a fornecedores em cima e foi 
obrigada a fazer uma reestruturação financeira e, sabe porque é que a dívida, nos meses 
de julho, agosto e setembro, a Câma
Financeiro e um Plano de Reestruturação Financeira, que é a medida mais grave da Lei 
de Finanças Locais, fez oitocentos mil euros, que não estão aqui refletidos, de despesas 
irregulares?, portanto, preparava
Reestruturação que tinha assinado com as entidades credoras, incluindo com o Governo, 
e começou logo a fazer endividamento com despesas que não estavam com fundo 
disponível. 

E depois, sabe porque é que não fez 
de vista financeiro? Sabe quando é que veio, o Plano de Reestruturação Financeira, 
aquele que a Câmara foi obrigada a fazer por estar numa situação de pré
está no Relatório de Gestão que foi aprovado n
setembro de 2012 e de 03 de outubro de 2012.

Desde esta data até meados de 2013 a Câmara não tinha crédito nenhum a 
fornecedores, mesmo que quisesse contrair dívida ninguém lhe fornecia um saco de 
cimento. Sabe porquê? 

Porque se vir na página seguinte do Relatório de Gestão, o Estado Português 
apenas injetou o valor de um milhão seiscentos e trinta e cinco mil euros do PAEL em 
30 de abril de 2013, em 13 de junho de 2013 e em 29 de julho de 2013.

E sabe quando é que a Caix
que fez com o BCP, disponibilizou o dinheiro à Câmara Municipal de um milhão 
novecentos e sessenta e dois mil euros para além dos sete milhões e meio? No dia 15 de 
julho de 2013. 

, Sabe porque é que, não se 
porque a Coligação e, recorda
contabilístico e financeiro, está escrito nos papéis, com a Dr.ª Célia em particular, 
literalmente à bulha porque os Serviços da Câma
outra vez a preparar.. 

E, portanto, como não tiveram crédito até julho, porque o dinheiro que veio da 
reestruturação financeira estava consignado ao pagamento a fornecedores, não puderam 
gastar mais e, de julho a setembr
daquilo que veio dos bancos, em termos irregulares.

Portanto,  Eng.º José António, estão os dados, estão no Relatório de Gestão. 
Não veja em nenhum mapa nestas contas nenhum elogio e reafirmo
com toda a convicção de Munícipe e de gente que gosta de Nelas e do Concelho de 
Nelas e do Sport Lisboa e Nelas e do Desportivo de Canas e do ABC, que amanhã pode 
subir também para a Segunda Divisão Nacional, ainda bem que a Coligação saiu da 
Câmara Municipal porque se preparava para derreter qualquer Plano de Reestruturação 
Financeira que houvesse e muito do que aqui está escrito já resulta da poupança que foi 
feita em termos de pessoal político a partir de novembro e dezembro e restrição nas 
compras e nos fornecimentos e serviços externos, que foram reduzidos ao mínimo e que 
nos permite hoje, como eu já disse aqui várias vezes ter uma situação de lançamento de 
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lhe dar um dado, a Câmara anterior, a Câmara da Coligação não fez 
nenhum, voluntariamente, nenhum esforço para reduzir a dívida. 

Em 2011 teve um Plano de Saneamento Financeiro que, passado um ano, já 
tinha mais quatro milhões de euros de dívida a curto prazo a fornecedores em cima e foi 
obrigada a fazer uma reestruturação financeira e, sabe porque é que a dívida, nos meses 
de julho, agosto e setembro, a Câmara que tinha feito um Plano de Saneamento 
Financeiro e um Plano de Reestruturação Financeira, que é a medida mais grave da Lei 
de Finanças Locais, fez oitocentos mil euros, que não estão aqui refletidos, de despesas 
irregulares?, portanto, preparava-se, neste mandato, para mandar às malvas o Plano de 
Reestruturação que tinha assinado com as entidades credoras, incluindo com o Governo, 
e começou logo a fazer endividamento com despesas que não estavam com fundo 

E depois, sabe porque é que não fez em 2013 nada que mereça elogio do ponto 
de vista financeiro? Sabe quando é que veio, o Plano de Reestruturação Financeira, 
aquele que a Câmara foi obrigada a fazer por estar numa situação de pré
está no Relatório de Gestão que foi aprovado nas Assembleias Municipais de 29 de 
setembro de 2012 e de 03 de outubro de 2012. 

Desde esta data até meados de 2013 a Câmara não tinha crédito nenhum a 
fornecedores, mesmo que quisesse contrair dívida ninguém lhe fornecia um saco de 
cimento. Sabe porquê?  

orque se vir na página seguinte do Relatório de Gestão, o Estado Português 
apenas injetou o valor de um milhão seiscentos e trinta e cinco mil euros do PAEL em 
30 de abril de 2013, em 13 de junho de 2013 e em 29 de julho de 2013.

E sabe quando é que a Caixa Geral de Depósitos, juntamente com o sindicato 
que fez com o BCP, disponibilizou o dinheiro à Câmara Municipal de um milhão 
novecentos e sessenta e dois mil euros para além dos sete milhões e meio? No dia 15 de 

, Sabe porque é que, não se justificam por vontade nenhuma da Coligação 
porque a Coligação e, recorda-se muito bem, saiu da Câmara à bulha com o setor 
contabilístico e financeiro, está escrito nos papéis, com a Dr.ª Célia em particular, 
literalmente à bulha porque os Serviços da Câmara sabiam do descalabro que estavam 

 
E, portanto, como não tiveram crédito até julho, porque o dinheiro que veio da 

reestruturação financeira estava consignado ao pagamento a fornecedores, não puderam 
gastar mais e, de julho a setembro gastaram oitocentos mil euros para além do que, 
daquilo que veio dos bancos, em termos irregulares. 

Portanto,  Eng.º José António, estão os dados, estão no Relatório de Gestão. 
Não veja em nenhum mapa nestas contas nenhum elogio e reafirmo
com toda a convicção de Munícipe e de gente que gosta de Nelas e do Concelho de 
Nelas e do Sport Lisboa e Nelas e do Desportivo de Canas e do ABC, que amanhã pode 
subir também para a Segunda Divisão Nacional, ainda bem que a Coligação saiu da 

Municipal porque se preparava para derreter qualquer Plano de Reestruturação 
Financeira que houvesse e muito do que aqui está escrito já resulta da poupança que foi 
feita em termos de pessoal político a partir de novembro e dezembro e restrição nas 

e nos fornecimentos e serviços externos, que foram reduzidos ao mínimo e que 
nos permite hoje, como eu já disse aqui várias vezes ter uma situação de lançamento de 
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lhe dar um dado, a Câmara anterior, a Câmara da Coligação não fez 

aneamento Financeiro que, passado um ano, já 
tinha mais quatro milhões de euros de dívida a curto prazo a fornecedores em cima e foi 
obrigada a fazer uma reestruturação financeira e, sabe porque é que a dívida, nos meses 

ra que tinha feito um Plano de Saneamento 
Financeiro e um Plano de Reestruturação Financeira, que é a medida mais grave da Lei 
de Finanças Locais, fez oitocentos mil euros, que não estão aqui refletidos, de despesas 

ste mandato, para mandar às malvas o Plano de 
Reestruturação que tinha assinado com as entidades credoras, incluindo com o Governo, 
e começou logo a fazer endividamento com despesas que não estavam com fundo 

em 2013 nada que mereça elogio do ponto 
de vista financeiro? Sabe quando é que veio, o Plano de Reestruturação Financeira, 
aquele que a Câmara foi obrigada a fazer por estar numa situação de pré-falência, como 

as Assembleias Municipais de 29 de 

Desde esta data até meados de 2013 a Câmara não tinha crédito nenhum a 
fornecedores, mesmo que quisesse contrair dívida ninguém lhe fornecia um saco de 

orque se vir na página seguinte do Relatório de Gestão, o Estado Português 
apenas injetou o valor de um milhão seiscentos e trinta e cinco mil euros do PAEL em 
30 de abril de 2013, em 13 de junho de 2013 e em 29 de julho de 2013. 

a Geral de Depósitos, juntamente com o sindicato 
que fez com o BCP, disponibilizou o dinheiro à Câmara Municipal de um milhão 
novecentos e sessenta e dois mil euros para além dos sete milhões e meio? No dia 15 de 

justificam por vontade nenhuma da Coligação 
se muito bem, saiu da Câmara à bulha com o setor 

contabilístico e financeiro, está escrito nos papéis, com a Dr.ª Célia em particular, 
ra sabiam do descalabro que estavam 

E, portanto, como não tiveram crédito até julho, porque o dinheiro que veio da 
reestruturação financeira estava consignado ao pagamento a fornecedores, não puderam 

o gastaram oitocentos mil euros para além do que, 

Portanto,  Eng.º José António, estão os dados, estão no Relatório de Gestão. 
Não veja em nenhum mapa nestas contas nenhum elogio e reafirmo-lhe hoje outra vez, 
com toda a convicção de Munícipe e de gente que gosta de Nelas e do Concelho de 
Nelas e do Sport Lisboa e Nelas e do Desportivo de Canas e do ABC, que amanhã pode 
subir também para a Segunda Divisão Nacional, ainda bem que a Coligação saiu da 

Municipal porque se preparava para derreter qualquer Plano de Reestruturação 
Financeira que houvesse e muito do que aqui está escrito já resulta da poupança que foi 
feita em termos de pessoal político a partir de novembro e dezembro e restrição nas 

e nos fornecimentos e serviços externos, que foram reduzidos ao mínimo e que 
nos permite hoje, como eu já disse aqui várias vezes ter uma situação de lançamento de 



 

concursos para fornecimentos contínuos e haver várias entidades a concorrer e toda a 
gente está a dar crédito à Câmara Municipal.

Se o dinheiro tem vindo em janeiro, ou ainda em 2012, não eram oitocentos mil 
euros irregulares que estavam, era, se calhar, hoje uma situação muito mais aflitiva do 
que aquela que está. 

Portanto, eu não comungo de ne
financeira que foi deixada e elogio a responsabilidade, não vale a pena esticar, elogio a 
responsabilidade do PSD, do Rui Costa, é um esforço que vamos fazer. Há um novo 
Quadro Comunitário que temos que acompanhar e, po
comparticipação municipal que é preciso acompanhar porque não financiam a 100%.

Por exemplo, a candidatura para limpeza da rede primária de incêndios e da 
rede ripícola dos rios, de setecentos e cinquenta mil euros, que já apresentámo
o pagamento de cinquenta mil euros de IVA, ou o atual POVT, de uma etar de um 
milhão de euros, se for financiada a 75% implica acompanhar isso.

Portanto, vamos fazer um esforço para que durante estes quatro anos haja a 
obra que é essencial, que 
tirar os efluentes da Zona Industrial do Chão do Pisco para a Rotunda da Vinha para a 
levar para a etar 2. Isso vai custar, no mínimo, cento e cinquenta mil euros, porque 
custa, só os tubos custam trinta mil euros, os motores para pôr a funcionar a etar 2 
setenta e cinco mil euros e o concurso já está a decorrer.

Quer dizer, vamos fazendo aquilo que é obrigatório que o Município faça, 
nomeadamente em termos ambientais e acompanhando os concurs
também a nossa cultura, o nosso desporto, a atividade turística.

Eng.º José António, digo
você, com estes dados, devia ser o primeiro a dizer, nós, CDS, e em particular o Senhor 
Vereador do CDS que esteve na Câmara Municipal a representar o CDS, com grande 
responsabilidade, deviam, por causa da situação financeira, era pedir desculpa ao 
Concelho de Nelas e à perda de autonomia que ocorreu.

Era o que faltava agora, não há situação pior d
falência. Portanto, o que está a decorrer este ano e o que permite dar o dinheiro aos 
Bombeiros, como pagar subsídios ao Nelas, ou ao ABC, realizar obras, pagar os 
salários, pagar os serviços postal para chegarem as cartas aos Mun
de 2014.  

Era agora o que faltava, as transferências do Estado vêm dos impostos que 
foram cobrados aos portugueses e que em, pelo menos, 15%, estão amputados da nossa 
gestão corrente para os próximos 15, 20 anos.

Portanto, não há, reaf
pena de cair do ponto de vista financeiro e do rigor na maior demagogia que pode haver.

Por razões políticas, peça desculpa é ao Concelho de Nelas e à autonomia que 
nós perdemos. 

Tomou a palavra o Sen
as plavras do  

-Senhor Presidente e de seguida deu a palavra ao Deputado José António, 
requerendo-lheque fosse breve. O Senhor Membro da Assembleia José António tomou a 
palavra e no su uso disse:

- Muito obrigado Senhor Presidente.
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concursos para fornecimentos contínuos e haver várias entidades a concorrer e toda a 
está a dar crédito à Câmara Municipal. 

Se o dinheiro tem vindo em janeiro, ou ainda em 2012, não eram oitocentos mil 
euros irregulares que estavam, era, se calhar, hoje uma situação muito mais aflitiva do 

 
Portanto, eu não comungo de nenhum elogio relativamente à situação 

financeira que foi deixada e elogio a responsabilidade, não vale a pena esticar, elogio a 
responsabilidade do PSD, do Rui Costa, é um esforço que vamos fazer. Há um novo 
Quadro Comunitário que temos que acompanhar e, portanto, há sempre uma 
comparticipação municipal que é preciso acompanhar porque não financiam a 100%.

Por exemplo, a candidatura para limpeza da rede primária de incêndios e da 
rede ripícola dos rios, de setecentos e cinquenta mil euros, que já apresentámo
o pagamento de cinquenta mil euros de IVA, ou o atual POVT, de uma etar de um 
milhão de euros, se for financiada a 75% implica acompanhar isso.

Portanto, vamos fazer um esforço para que durante estes quatro anos haja a 
obra que é essencial, que é necessária, e que está a decorrer nesta altura. Rui, estamos a 
tirar os efluentes da Zona Industrial do Chão do Pisco para a Rotunda da Vinha para a 
levar para a etar 2. Isso vai custar, no mínimo, cento e cinquenta mil euros, porque 

ustam trinta mil euros, os motores para pôr a funcionar a etar 2 
setenta e cinco mil euros e o concurso já está a decorrer. 

Quer dizer, vamos fazendo aquilo que é obrigatório que o Município faça, 
nomeadamente em termos ambientais e acompanhando os concurs
também a nossa cultura, o nosso desporto, a atividade turística. 

Eng.º José António, digo-lhe com toda a humildade, não veja elogio nenhum, 
você, com estes dados, devia ser o primeiro a dizer, nós, CDS, e em particular o Senhor 

or do CDS que esteve na Câmara Municipal a representar o CDS, com grande 
responsabilidade, deviam, por causa da situação financeira, era pedir desculpa ao 
Concelho de Nelas e à perda de autonomia que ocorreu. 

Era o que faltava agora, não há situação pior do que uma situação de pré
falência. Portanto, o que está a decorrer este ano e o que permite dar o dinheiro aos 
Bombeiros, como pagar subsídios ao Nelas, ou ao ABC, realizar obras, pagar os 
salários, pagar os serviços postal para chegarem as cartas aos Mun

Era agora o que faltava, as transferências do Estado vêm dos impostos que 
foram cobrados aos portugueses e que em, pelo menos, 15%, estão amputados da nossa 
gestão corrente para os próximos 15, 20 anos. 

Portanto, não há, reafirmo, não veja nenhum elogio, não faça esse esforço sob 
pena de cair do ponto de vista financeiro e do rigor na maior demagogia que pode haver.

Por razões políticas, peça desculpa é ao Concelho de Nelas e à autonomia que 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que no seuuso agradeceu 

Senhor Presidente e de seguida deu a palavra ao Deputado José António, 
lheque fosse breve. O Senhor Membro da Assembleia José António tomou a 

palavra e no su uso disse: 
obrigado Senhor Presidente. 

54

concursos para fornecimentos contínuos e haver várias entidades a concorrer e toda a 

Se o dinheiro tem vindo em janeiro, ou ainda em 2012, não eram oitocentos mil 
euros irregulares que estavam, era, se calhar, hoje uma situação muito mais aflitiva do 

nhum elogio relativamente à situação 
financeira que foi deixada e elogio a responsabilidade, não vale a pena esticar, elogio a 
responsabilidade do PSD, do Rui Costa, é um esforço que vamos fazer. Há um novo 

rtanto, há sempre uma 
comparticipação municipal que é preciso acompanhar porque não financiam a 100%. 

Por exemplo, a candidatura para limpeza da rede primária de incêndios e da 
rede ripícola dos rios, de setecentos e cinquenta mil euros, que já apresentámos, implica 
o pagamento de cinquenta mil euros de IVA, ou o atual POVT, de uma etar de um 
milhão de euros, se for financiada a 75% implica acompanhar isso. 

Portanto, vamos fazer um esforço para que durante estes quatro anos haja a 
é necessária, e que está a decorrer nesta altura. Rui, estamos a 

tirar os efluentes da Zona Industrial do Chão do Pisco para a Rotunda da Vinha para a 
levar para a etar 2. Isso vai custar, no mínimo, cento e cinquenta mil euros, porque 

ustam trinta mil euros, os motores para pôr a funcionar a etar 2 

Quer dizer, vamos fazendo aquilo que é obrigatório que o Município faça, 
nomeadamente em termos ambientais e acompanhando os concursos, não deixando cair 

lhe com toda a humildade, não veja elogio nenhum, 
você, com estes dados, devia ser o primeiro a dizer, nós, CDS, e em particular o Senhor 

or do CDS que esteve na Câmara Municipal a representar o CDS, com grande 
responsabilidade, deviam, por causa da situação financeira, era pedir desculpa ao 

o que uma situação de pré-
falência. Portanto, o que está a decorrer este ano e o que permite dar o dinheiro aos 
Bombeiros, como pagar subsídios ao Nelas, ou ao ABC, realizar obras, pagar os 
salários, pagar os serviços postal para chegarem as cartas aos Munícipes é o Orçamento 

Era agora o que faltava, as transferências do Estado vêm dos impostos que 
foram cobrados aos portugueses e que em, pelo menos, 15%, estão amputados da nossa 

irmo, não veja nenhum elogio, não faça esse esforço sob 
pena de cair do ponto de vista financeiro e do rigor na maior demagogia que pode haver. 

Por razões políticas, peça desculpa é ao Concelho de Nelas e à autonomia que 

hor Presidente da Assembleia que no seuuso agradeceu 

Senhor Presidente e de seguida deu a palavra ao Deputado José António, 
lheque fosse breve. O Senhor Membro da Assembleia José António tomou a 



 

Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu apenas me limitei a ler o que está no 
Relatório, ponto número um.

Segundo, eu represento uma Coligação, não represento, nem o CDS, nem o 
PSD, é uma Coligação.

Terceiro, não me viu aqui t
política que se fala, esta Assembleia é para discutir coisas políticas, viu
está transcrito no Relatório, que foi abordado pelo Senhor Presidente noutra perspetiva 
política, como é lógico, t
Senhor disse sobre a dívida, não me ouviu falar disso, portanto, é bom que se entenda.

Eu não estou aqui a defender o que não é defensável, estou apenas e 
politicamente, e volto a referir, 
Coligação, transcrever, ou a ler em voz alta o que está transcrito no Relatório.

Agora, se é uma frase que está lá no meio, que não corresponde àquilo que o 
Senhor diz? Até, pode ser, não ponho isso em qu
intenção. 

Portanto, não gostei, de forma alguma, que ponha na minha boca palavras que 
eu não digo. 

Segundo ponto, sempre fui, serei e defenderei os interesses deste Concelho. O 
Senhor não é mais nelense do que eu. Po
divisionismos, ou dizer que eu sou melhor que aquele, eu não quero isso.

A nossa atitude aqui deve ser uma atitude de luta, como disse o Senhor 
Deputado Rui Costa, todos juntos, como eu proferi no meu discurso 
Assembleia, disposto também a colaborar para a melhoria deste Concelho. Está escrito. 
E não volto atrás com essas palavras, que eu assumo o que digo.

Portanto, era isso que eu, efetivamente, queria aqui dizer.
Muito obrigado.
O Senhor Preside

do Senhor Deputado e deu a palavra ao Senhor Deputado Sousa que referiu:
- Senhor Deputado.
O Senhor está aqui, é porta

partidos, e que eu saiba, são compl
referir é àquilo que o CDS, pode dizer aqui uma coisa, mas depois lá fora diz outra 
completamente diferente. Agora têm é que se entender e isso os Senhores é que têm que 
se entender uns com os outros e dentro 

Agora, , uma coisa, as Comissões Políticas têm posições políticas e os 
Senhores representam aqui, nesta Assembleia, as posições políticas das respetivas 
Comissões Políticas. 

É para isso que estão mandatados e não queiram agora bara
novo. Há aí Deputados que foram eleitos pela quota do CDS e há Deputados eleitos pela 
quota do PSD. 

Não estejamos a tentar embrulhar as coisas que é para enfiar todos no mesmo 
saco, não, as posições públicas que têm sido tomadas têm sido p
do CDS-PP e é a essas que eu me estou a referir.

Se o Senhor está eleito na quota do CDS, ou do PSD, não sei, nem me 
interessa. Interessa porque é preciso que as pessoas lá fora e quem nos está aqui a ouvir 
saiba, exatamente, quem são
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Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu apenas me limitei a ler o que está no 
Relatório, ponto número um. 

Segundo, eu represento uma Coligação, não represento, nem o CDS, nem o 
PSD, é uma Coligação. 

Terceiro, não me viu aqui tecer elogios, viu-me aqui politicamente, porque é de 
política que se fala, esta Assembleia é para discutir coisas políticas, viu
está transcrito no Relatório, que foi abordado pelo Senhor Presidente noutra perspetiva 
política, como é lógico, terá que o ser, mas não refutei, de forma alguma, aquilo que o 
Senhor disse sobre a dívida, não me ouviu falar disso, portanto, é bom que se entenda.

Eu não estou aqui a defender o que não é defensável, estou apenas e 
politicamente, e volto a referir, atitude política e não é do CDS, nem é do PSD, é da 
Coligação, transcrever, ou a ler em voz alta o que está transcrito no Relatório.

Agora, se é uma frase que está lá no meio, que não corresponde àquilo que o 
Senhor diz? Até, pode ser, não ponho isso em questão, agora não é isso, não foi essa a 

Portanto, não gostei, de forma alguma, que ponha na minha boca palavras que 

Segundo ponto, sempre fui, serei e defenderei os interesses deste Concelho. O 
Senhor não é mais nelense do que eu. Portanto, não vamos cá agora estar aqui a criar 
divisionismos, ou dizer que eu sou melhor que aquele, eu não quero isso.

A nossa atitude aqui deve ser uma atitude de luta, como disse o Senhor 
Deputado Rui Costa, todos juntos, como eu proferi no meu discurso 
Assembleia, disposto também a colaborar para a melhoria deste Concelho. Está escrito. 
E não volto atrás com essas palavras, que eu assumo o que digo. 

Portanto, era isso que eu, efetivamente, queria aqui dizer.
Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia tomou a palavra e agradeceu as palavras 

do Senhor Deputado e deu a palavra ao Senhor Deputado Sousa que referiu:
Senhor Deputado. 

O Senhor está aqui, é porta-voz da Coligação, mas a Coligação tem dois 
partidos, e que eu saiba, são completamente autónomos e aquilo que eu me vim aqui 
referir é àquilo que o CDS, pode dizer aqui uma coisa, mas depois lá fora diz outra 
completamente diferente. Agora têm é que se entender e isso os Senhores é que têm que 
se entender uns com os outros e dentro do CDS e dentro do PSD. 

Agora, , uma coisa, as Comissões Políticas têm posições políticas e os 
Senhores representam aqui, nesta Assembleia, as posições políticas das respetivas 
Comissões Políticas.  

É para isso que estão mandatados e não queiram agora bara
novo. Há aí Deputados que foram eleitos pela quota do CDS e há Deputados eleitos pela 

Não estejamos a tentar embrulhar as coisas que é para enfiar todos no mesmo 
saco, não, as posições públicas que têm sido tomadas têm sido p

PP e é a essas que eu me estou a referir. 
Se o Senhor está eleito na quota do CDS, ou do PSD, não sei, nem me 

interessa. Interessa porque é preciso que as pessoas lá fora e quem nos está aqui a ouvir 
saiba, exatamente, quem são os responsáveis e quem são os irresponsáveis, pois é isso 
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Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu apenas me limitei a ler o que está no 

Segundo, eu represento uma Coligação, não represento, nem o CDS, nem o 

me aqui politicamente, porque é de 
política que se fala, esta Assembleia é para discutir coisas políticas, viu-me ler o que 
está transcrito no Relatório, que foi abordado pelo Senhor Presidente noutra perspetiva 

erá que o ser, mas não refutei, de forma alguma, aquilo que o 
Senhor disse sobre a dívida, não me ouviu falar disso, portanto, é bom que se entenda. 

Eu não estou aqui a defender o que não é defensável, estou apenas e 
atitude política e não é do CDS, nem é do PSD, é da 

Coligação, transcrever, ou a ler em voz alta o que está transcrito no Relatório. 
Agora, se é uma frase que está lá no meio, que não corresponde àquilo que o 

estão, agora não é isso, não foi essa a 

Portanto, não gostei, de forma alguma, que ponha na minha boca palavras que 

Segundo ponto, sempre fui, serei e defenderei os interesses deste Concelho. O 
rtanto, não vamos cá agora estar aqui a criar 

divisionismos, ou dizer que eu sou melhor que aquele, eu não quero isso. 
A nossa atitude aqui deve ser uma atitude de luta, como disse o Senhor 

Deputado Rui Costa, todos juntos, como eu proferi no meu discurso inicial nesta 
Assembleia, disposto também a colaborar para a melhoria deste Concelho. Está escrito. 

Portanto, era isso que eu, efetivamente, queria aqui dizer. 

nte da Assembleia tomou a palavra e agradeceu as palavras 
do Senhor Deputado e deu a palavra ao Senhor Deputado Sousa que referiu: 

voz da Coligação, mas a Coligação tem dois 
etamente autónomos e aquilo que eu me vim aqui 

referir é àquilo que o CDS, pode dizer aqui uma coisa, mas depois lá fora diz outra 
completamente diferente. Agora têm é que se entender e isso os Senhores é que têm que 

 
Agora, , uma coisa, as Comissões Políticas têm posições políticas e os 

Senhores representam aqui, nesta Assembleia, as posições políticas das respetivas 

É para isso que estão mandatados e não queiram agora baralhar para dar de 
novo. Há aí Deputados que foram eleitos pela quota do CDS e há Deputados eleitos pela 

Não estejamos a tentar embrulhar as coisas que é para enfiar todos no mesmo 
saco, não, as posições públicas que têm sido tomadas têm sido pela Comissão Política 

Se o Senhor está eleito na quota do CDS, ou do PSD, não sei, nem me 
interessa. Interessa porque é preciso que as pessoas lá fora e quem nos está aqui a ouvir 

os responsáveis e quem são os irresponsáveis, pois é isso 



 

que o Senhor não quer, que esteja tudo baralhado para que esteja tudo dentro do mesmo 
saco. 

Temos que dividir aqui bem águas e o CDS
nestes comunicados de imprensa
política e um discurso de embuste político. É o que o CDS

E, aqui, já agora, um alerta em relação a este Relatório, que foi uma coisa que o 
Senhor, por exemplo, não leu, que é aquilo que ac
pagamento de algumas despesas foi conseguida pelo recurso às receitas de capital, o que 
quer dizer que as receitas correntes não chegaram para pagar as despesas correntes. Isto 
é um péssimo ato de gestão. 

Mas depois também
pode acontecer porque a lei não o permite. Claro que estavam habituados a saltar por 
cima das leis, as leis não interessavam nada.E em 2014, diz aqui, impostas para 2014, 
decorrentes da Lei n.º 73/
igual à despesa corrente, acrescida das amortizações de médio e longo prazo, quer isto 
dizer que na execução da despesa do Orçamento de 2014, o saldo corrente não pode ser 
negativo, ao contrário 

Em 2014, se for negativo está a ir contra a lei. E para que isto seja possível é 
preciso acautelar uma não realização de despesa, por isso, uma poupança, relativamente 
a 2014 de um milhão e quarenta e dois mil euros, para além daqu

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 
do Senhor Deputado Sousa, tendo de seguida colocado á votação e perguntou:

. quem vota contra? Quem se abstém? sendo aprovado por unanimidade. 
A Senhora Pr
Referiu que, entretanto, chegou a Senhora Deputada Liliana, portanto, somos 

24 e não 23 a votar.       
A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

a 

O ponto 2.3 
Financeiro relativo ao ano de 2013 
aprovado, com 24 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, ou seja, por unanimidade.

O Senhor Presidente da Assembleia
- Quem vota contra

unanimidade. 
A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes referiu
- 24 votos a favor, o votos contra, 0 abstenções.
Tomou a palavra oSenhor Presidente da Assembleiaque a

passagem ao ponto 2.4.
- Ponto 2.4 �

75/2013, de 12 de setembro, a Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de 
Espaço Público e Publicidade

Questionou  o Senho
pontoOu colocáva-o à discussão.
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que o Senhor não quer, que esteja tudo baralhado para que esteja tudo dentro do mesmo 

Temos que dividir aqui bem águas e o CDS-PP tem estado a ser irresponsável 
nestes comunicados de imprensa que tem feito, completamente a insinuar, isto é uma 
política e um discurso de embuste político. É o que o CDS-PP tem feito.

E, aqui, já agora, um alerta em relação a este Relatório, que foi uma coisa que o 
Senhor, por exemplo, não leu, que é aquilo que aconteceu em 2013, a capacidade de 
pagamento de algumas despesas foi conseguida pelo recurso às receitas de capital, o que 
quer dizer que as receitas correntes não chegaram para pagar as despesas correntes. Isto 
é um péssimo ato de gestão.  

Mas depois também diz logo no parágrafo a seguir, que para 2014 isto já não 
pode acontecer porque a lei não o permite. Claro que estavam habituados a saltar por 
cima das leis, as leis não interessavam nada.E em 2014, diz aqui, impostas para 2014, 
decorrentes da Lei n.º 73/2013, a receita corrente cobrada bruta deve ser, pelo menos, 
igual à despesa corrente, acrescida das amortizações de médio e longo prazo, quer isto 
dizer que na execução da despesa do Orçamento de 2014, o saldo corrente não pode ser 
negativo, ao contrário daquilo que foi em 2013. 

Em 2014, se for negativo está a ir contra a lei. E para que isto seja possível é 
preciso acautelar uma não realização de despesa, por isso, uma poupança, relativamente 
a 2014 de um milhão e quarenta e dois mil euros, para além daquela que tem sido feita.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 
do Senhor Deputado Sousa, tendo de seguida colocado á votação e perguntou:

. quem vota contra? Quem se abstém? sendo aprovado por unanimidade. 
A Senhora Primeira Secretária, leu a minuta. 
Referiu que, entretanto, chegou a Senhora Deputada Liliana, portanto, somos 

24 e não 23 a votar.        
a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

MINUTA DA ATA 
2.3 � Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento 

Financeiro relativo ao ano de 2013 � Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado, com 24 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, ou seja, por unanimidade.

O Senhor Presidente da Assembleia questionou: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi a mesma a

a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes referiu
24 votos a favor, o votos contra, 0 abstenções. 

Tomou a palavra oSenhor Presidente da Assembleiaque a
passagem ao ponto 2.4. 

� Aprovar, nos termos da alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de 
Espaço Público e Publicidade. 

Questionou  o Senhor Presidente se pretende dizer alguma coisa neste quer 
o à discussão. 
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que o Senhor não quer, que esteja tudo baralhado para que esteja tudo dentro do mesmo 

PP tem estado a ser irresponsável 
que tem feito, completamente a insinuar, isto é uma 

PP tem feito. 
E, aqui, já agora, um alerta em relação a este Relatório, que foi uma coisa que o 

onteceu em 2013, a capacidade de 
pagamento de algumas despesas foi conseguida pelo recurso às receitas de capital, o que 
quer dizer que as receitas correntes não chegaram para pagar as despesas correntes. Isto 

diz logo no parágrafo a seguir, que para 2014 isto já não 
pode acontecer porque a lei não o permite. Claro que estavam habituados a saltar por 
cima das leis, as leis não interessavam nada.E em 2014, diz aqui, impostas para 2014, 

2013, a receita corrente cobrada bruta deve ser, pelo menos, 
igual à despesa corrente, acrescida das amortizações de médio e longo prazo, quer isto 
dizer que na execução da despesa do Orçamento de 2014, o saldo corrente não pode ser 

Em 2014, se for negativo está a ir contra a lei. E para que isto seja possível é 
preciso acautelar uma não realização de despesa, por isso, uma poupança, relativamente 

ela que tem sido feita. 
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

do Senhor Deputado Sousa, tendo de seguida colocado á votação e perguntou: 
. quem vota contra? Quem se abstém? sendo aprovado por unanimidade.  

Referiu que, entretanto, chegou a Senhora Deputada Liliana, portanto, somos 

a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

acompanhamento do Plano de Ajustamento 
foi posto à discussão, tendo sido 

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

a minuta? Quem se abstém? Foi a mesma aprovada por 

a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes referiu 

Tomou a palavra oSenhor Presidente da Assembleiaque agradeceu e ordenou a 

Aprovar, nos termos da alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de 

r Presidente se pretende dizer alguma coisa neste quer 



 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva refriu 
pretender dar alguns esclarecimentos e nesse sentido foi
mesma disse: 

- Queria referenciar, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que todo este 
trabalho, no âmbito, enquadrado em termos supramunicipal, da Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, era um processo de modernização administrativa no 
âmbito do SAM, do Pro
concluir a efetuação deste Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e 
Publicidade do Município.

E, como está no Preâmbulo evidenciado, é no âmbito da legislação que impõe 
o Licenciamento Zero e o Balcão do Empreendedor .Era trabalho que já vinha sendo 
executado no âmbito do QREN em que havia estas alterações que visam a 
desmaterialização das operações administrativas entre a Câmara Municipal e os 
Munícipes e, portanto, estaremos à disposiç
que quer isto, que as taxas, são propostas, portanto, intermunicipais, dos 14 Municípios.

E, portanto, quer os regulamentos, quer depois as taxas, são taxas semelhantes, 
portanto, para haver uma uniformidade, q
aplicação da taxa, haver aqui uma harmonização deste espaço Dão Lafões e é isso que 
está em causa.  

Tomou de novo a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 
palavras do Senhor Presidente da Câmara
neste ponto, tendo-se para o efeito inscrito o Senhor Deputado José António a quem foi 
dada a palavra e no seu uso referiu:

- Muito obrigado Senhor Presidente.
Apenas um pedido de esclarecimento, que no artigo 68

lendo as alíneas todas chegamos ao segundo ponto e algo está diferente, ou seja, o valor 
mínimo para singular e para coletivo está igual, quando nas outras está sempre superior. 

Sendo o Regime Geral das Contra Ordenações, previsto 
433/82, de 27 de outubro, prevê que o valor mínimo igual para singular e coletivo e só o 
máximo é que é diferente, sempre maior para os coletivos. 

O que nós nos deparamos aqui é que todas as alíneas do ponto um, o singular 
tem o valor mínimo inferior ao coletivo, e o valor máximo também, e quando chegamos 
ao ponto dois temos o singular e o coletivo com valores mínimos iguais, só diferencia 
no valor máximo. 

Não sei se isto é uma falha, não sei se isto é mesmo assim, uma vez que isto é 
supramunicipal.  

Era um pedido de esclarecimento que eu gostaria de ver no ponto dois, , 
trezentos e cinquenta, quatro mil e quinhentos, vinte e cinco mil, valor máximo, não é? 
Que temos em baixo. 

Em todos os outros pontos para cima, se virmos na alínea a) o
quinhentos para singular, mil e quinhentos para coletivo, na alínea b) trezentos e 
cinquenta para singular, mil para coletivo, na alínea c) duzentos para quinhentos e 
assim, sucessivamente. 

Portanto, como chegámos ao ponto dois e eu vejo e
questão. 

Muito obrigado.
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O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva refriu 
pretender dar alguns esclarecimentos e nesse sentido foi-lhe dada a palvra e no uso da 

Queria referenciar, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que todo este 
trabalho, no âmbito, enquadrado em termos supramunicipal, da Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, era um processo de modernização administrativa no 
âmbito do SAM, do Programa de Modernização Administrativa e, portanto, faltava 
concluir a efetuação deste Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e 
Publicidade do Município. 

E, como está no Preâmbulo evidenciado, é no âmbito da legislação que impõe 
Zero e o Balcão do Empreendedor .Era trabalho que já vinha sendo 

executado no âmbito do QREN em que havia estas alterações que visam a 
desmaterialização das operações administrativas entre a Câmara Municipal e os 
Munícipes e, portanto, estaremos à disposição para esclarecer, sendo que, só acrescentar 
que quer isto, que as taxas, são propostas, portanto, intermunicipais, dos 14 Municípios.

E, portanto, quer os regulamentos, quer depois as taxas, são taxas semelhantes, 
portanto, para haver uma uniformidade, quer de documentos regulamentares, quer da 
aplicação da taxa, haver aqui uma harmonização deste espaço Dão Lafões e é isso que 

Tomou de novo a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 
palavras do Senhor Presidente da Câmara e perguntou quem pretendia usar da palavra 

se para o efeito inscrito o Senhor Deputado José António a quem foi 
dada a palavra e no seu uso referiu: 

Muito obrigado Senhor Presidente. 
Apenas um pedido de esclarecimento, que no artigo 68.º 

lendo as alíneas todas chegamos ao segundo ponto e algo está diferente, ou seja, o valor 
mínimo para singular e para coletivo está igual, quando nas outras está sempre superior. 

Sendo o Regime Geral das Contra Ordenações, previsto 
433/82, de 27 de outubro, prevê que o valor mínimo igual para singular e coletivo e só o 
máximo é que é diferente, sempre maior para os coletivos.  

O que nós nos deparamos aqui é que todas as alíneas do ponto um, o singular 
ínimo inferior ao coletivo, e o valor máximo também, e quando chegamos 

ao ponto dois temos o singular e o coletivo com valores mínimos iguais, só diferencia 

Não sei se isto é uma falha, não sei se isto é mesmo assim, uma vez que isto é 

Era um pedido de esclarecimento que eu gostaria de ver no ponto dois, , 
trezentos e cinquenta, quatro mil e quinhentos, vinte e cinco mil, valor máximo, não é? 
Que temos em baixo.  

Em todos os outros pontos para cima, se virmos na alínea a) o
quinhentos para singular, mil e quinhentos para coletivo, na alínea b) trezentos e 
cinquenta para singular, mil para coletivo, na alínea c) duzentos para quinhentos e 
assim, sucessivamente.  

Portanto, como chegámos ao ponto dois e eu vejo esta parte igual, daí a minha 

Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva refriu 
lhe dada a palvra e no uso da 

Queria referenciar, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que todo este 
trabalho, no âmbito, enquadrado em termos supramunicipal, da Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, era um processo de modernização administrativa no 

grama de Modernização Administrativa e, portanto, faltava 
concluir a efetuação deste Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e 

E, como está no Preâmbulo evidenciado, é no âmbito da legislação que impõe 
Zero e o Balcão do Empreendedor .Era trabalho que já vinha sendo 

executado no âmbito do QREN em que havia estas alterações que visam a 
desmaterialização das operações administrativas entre a Câmara Municipal e os 

ão para esclarecer, sendo que, só acrescentar 
que quer isto, que as taxas, são propostas, portanto, intermunicipais, dos 14 Municípios. 

E, portanto, quer os regulamentos, quer depois as taxas, são taxas semelhantes, 
uer de documentos regulamentares, quer da 

aplicação da taxa, haver aqui uma harmonização deste espaço Dão Lafões e é isso que 

Tomou de novo a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 
e perguntou quem pretendia usar da palavra 

se para o efeito inscrito o Senhor Deputado José António a quem foi 

.º - Contra Ordenações, 
lendo as alíneas todas chegamos ao segundo ponto e algo está diferente, ou seja, o valor 
mínimo para singular e para coletivo está igual, quando nas outras está sempre superior.  

Sendo o Regime Geral das Contra Ordenações, previsto no Decreto-Lei n.º 
433/82, de 27 de outubro, prevê que o valor mínimo igual para singular e coletivo e só o 

O que nós nos deparamos aqui é que todas as alíneas do ponto um, o singular 
ínimo inferior ao coletivo, e o valor máximo também, e quando chegamos 

ao ponto dois temos o singular e o coletivo com valores mínimos iguais, só diferencia 

Não sei se isto é uma falha, não sei se isto é mesmo assim, uma vez que isto é 

Era um pedido de esclarecimento que eu gostaria de ver no ponto dois, , 
trezentos e cinquenta, quatro mil e quinhentos, vinte e cinco mil, valor máximo, não é? 

Em todos os outros pontos para cima, se virmos na alínea a) o valor mínimo é 
quinhentos para singular, mil e quinhentos para coletivo, na alínea b) trezentos e 
cinquenta para singular, mil para coletivo, na alínea c) duzentos para quinhentos e 

sta parte igual, daí a minha 



 

 Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 
palavras do  

Senhor Deputado O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
Silva tomou a palvra e referiu:
uma legislação harmonizada em termos do espaço CIM Viseu Dão Lafões e, portanto, 
esta regra do número dois é supletiva relativamente ao número um e, noutras quaisquer 
situações, não expressamente clausuladas no número um
se entendeu, será uma regra excecional e, portanto, a variação da coima aplicável entre 
pessoa singular, que vai de trezentos e cinquenta a quatro mil e quinhentos euros e em 
pessoa coletiva, que vai de trezentos e cinquen
a ilicitude e a culpa  

De facto, é uma constatação que quando é o mínimo de pessoa singular é 
sempre inferior, mas, seguramente, aqui, como é uma norma absolutamente residual, 
entenderam os Serviços da CIM Dão L
particular, não foi, na Câmara, ponderada e, portanto, é uma matéria absolutamente 
residual que permite a ponderação do julgador, da pessoa, do instrutor do processo de 
contra-ordenação e do decisor majorar a c
diferença está lá estabelecida.

(O Senhor Membro da Assembleia José António, falou longe do microfone e 
não se percebe) 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
- Sejam iguais, ou diferentes? Mas
Também não excluo essa possibilidade, vou tomar nota, mas não, não foi 

levantada nenhuma questão relativamente a isso, também, confesso, que não estive a 
verificar alínea por alínea o Decreto
Lafões, quer os Serviços Jurídicos e Administrativos da Câmara Municipal, aliás está lá 
o Dr. Luis Costa, que é um técnico muito, competente 

No acompanhamento desta questão e o Eng.º João Luís.
Portanto, não sei precisar a questão que me coloca, mas terei todo o gosto em, 

depois dar-lhe explicação relativamente à inclusão desta matéria desta maneira, está 
bem?    

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que referiu
- Com o compromisso do

levantada pelo Senhor Deputado José António, se mais ninguém quer usar da palavra, 
vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Tendo sido 
aprovado por unanimidade. 

A Senhora Primeira Secre
a 

O ponto 2.4 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de 
Espaço Público e Publicid
a favor, 0 votos contra, 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contr
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Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

Senhor Deputado O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
Silva tomou a palvra e referiu: Como disse, Senhor Presidente da Assembleia, isto é 
uma legislação harmonizada em termos do espaço CIM Viseu Dão Lafões e, portanto, 
esta regra do número dois é supletiva relativamente ao número um e, noutras quaisquer 
situações, não expressamente clausuladas no número um aplicar-se
se entendeu, será uma regra excecional e, portanto, a variação da coima aplicável entre 
pessoa singular, que vai de trezentos e cinquenta a quatro mil e quinhentos euros e em 
pessoa coletiva, que vai de trezentos e cinquenta a vinte e cinco mil euros, já deixa pesar 

De facto, é uma constatação que quando é o mínimo de pessoa singular é 
sempre inferior, mas, seguramente, aqui, como é uma norma absolutamente residual, 
entenderam os Serviços da CIM Dão Lafões e também, confesso que esta matéria, em 
particular, não foi, na Câmara, ponderada e, portanto, é uma matéria absolutamente 
residual que permite a ponderação do julgador, da pessoa, do instrutor do processo de 

ordenação e do decisor majorar a coima entre o mínimo e o máximo e aí a 
diferença está lá estabelecida. 

(O Senhor Membro da Assembleia José António, falou longe do microfone e 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
Sejam iguais, ou diferentes? Mas é isso que está cá. Pois está. 

Também não excluo essa possibilidade, vou tomar nota, mas não, não foi 
levantada nenhuma questão relativamente a isso, também, confesso, que não estive a 
verificar alínea por alínea o Decreto-Lei e, portanto, os Serviços da
Lafões, quer os Serviços Jurídicos e Administrativos da Câmara Municipal, aliás está lá 
o Dr. Luis Costa, que é um técnico muito, competente  

No acompanhamento desta questão e o Eng.º João Luís. 
Portanto, não sei precisar a questão que me coloca, mas terei todo o gosto em, 

lhe explicação relativamente à inclusão desta matéria desta maneira, está 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que referiu
Com o compromisso do Senhor Presidente verificar a questão que foi 

levantada pelo Senhor Deputado José António, se mais ninguém quer usar da palavra, 
vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Tendo sido 
aprovado por unanimidade.  

a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.4 � Aprovar, nos termos da alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de 
Espaço Público e Publicidade, foi posto à discussão, tendo sido aprovado

votos contra, 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
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Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

Senhor Deputado O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
or Presidente da Assembleia, isto é 

uma legislação harmonizada em termos do espaço CIM Viseu Dão Lafões e, portanto, 
esta regra do número dois é supletiva relativamente ao número um e, noutras quaisquer 

se-á aqui esta regra que 
se entendeu, será uma regra excecional e, portanto, a variação da coima aplicável entre 
pessoa singular, que vai de trezentos e cinquenta a quatro mil e quinhentos euros e em 

ta a vinte e cinco mil euros, já deixa pesar 

De facto, é uma constatação que quando é o mínimo de pessoa singular é 
sempre inferior, mas, seguramente, aqui, como é uma norma absolutamente residual, 

afões e também, confesso que esta matéria, em 
particular, não foi, na Câmara, ponderada e, portanto, é uma matéria absolutamente 
residual que permite a ponderação do julgador, da pessoa, do instrutor do processo de 

oima entre o mínimo e o máximo e aí a 

(O Senhor Membro da Assembleia José António, falou longe do microfone e 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 
é isso que está cá. Pois está.  

Também não excluo essa possibilidade, vou tomar nota, mas não, não foi 
levantada nenhuma questão relativamente a isso, também, confesso, que não estive a 

Lei e, portanto, os Serviços da, quer da CIM Dão 
Lafões, quer os Serviços Jurídicos e Administrativos da Câmara Municipal, aliás está lá 

Portanto, não sei precisar a questão que me coloca, mas terei todo o gosto em, 
lhe explicação relativamente à inclusão desta matéria desta maneira, está 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que referiu 
Senhor Presidente verificar a questão que foi 

levantada pelo Senhor Deputado José António, se mais ninguém quer usar da palavra, 
vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Tendo sido 

tária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

Aprovar, nos termos da alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de 

aprovado, com 24 votos 

provada por unanimidade. 



 

Então, passamos, agora 
1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
Tabela de Taxas Municipais, com fu

O Senhor Presidente quer usar da palavra? Resp
pelo facto de este pomto já estar esclarecido. 

Questionou o Senhor Presidente da Assembleia se alguém quer usar da palavra 
neste ponto? Não se tendo inscrito ninguém foi colocado á votação e questionou, Quem 
vota contra? Quem se

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 
a  

O ponto 2.5 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
Municipais, com fundamentação económica financeira, 
aprovado, com 24 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, por unanimidade.

O Senhor President
- Quem vota contra

também. 
Então, passamos ao ponto 2.6 

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

O Senhor Presidente que usar da palavra neste ponto?
Também está claro, portanto, é verdade. Alguém quer usar da palavra? 
Então, se ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 

Quem se abstém? Aprovado, por unanimidade. 
A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

a 
 

O ponto 2.6
assunção de compromissos plurianuais, nos termos
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
24 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, por unanimidade.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Então, passamos, agora ao ponto 2

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança.
Como sabem, o Conselho Municipal de Segurança, o Regulamento é elaborado pela 
Assembleia Municipal, é aprovado em primeira sessão pela Assembleia Municipal, vai 
colher o parecer do Conselho e depois volta à Assembleia Municipal para aprovação 
final.  

Portanto, a Mesa, usando o Regulamento que já estava a ser utilizado pelos 
anos anteriores, porque a lei não alterou e, apenas foram feitos ajustes considerados 
necessários, põe à discussão e aprovação este Regulamento. Como disse, depois de 
aprovado aqui, vai a seguir ao Conselho e volta aqui.
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Então, passamos, agora ao ponto 2.5 � Aprovar, nos termos da alínea b), do n.º 
1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a alteração ao Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais, com fundamentação económica financeira.

O Senhor Presidente quer usar da palavra? Respondeu que entendia que não 
pelo facto de este pomto já estar esclarecido.  

Questionou o Senhor Presidente da Assembleia se alguém quer usar da palavra 
neste ponto? Não se tendo inscrito ninguém foi colocado á votação e questionou, Quem 
vota contra? Quem se abstém?Tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. 

a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

MINUTA DA ATA 
2.5 � Aprovar, nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, a alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas 
ndamentação económica financeira, foi posto à discussão, tendo sido 

aprovado, com 24 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, por unanimidade.
O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então, passamos ao ponto 2.6 � 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. 

O Senhor Presidente que usar da palavra neste ponto? 
Também está claro, portanto, é verdade. Alguém quer usar da palavra? 
Então, se ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 

uem se abstém? Aprovado, por unanimidade.  
a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

MINUTA DA ATA 
ponto 2.6 � Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 
24 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, por unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

Então, passamos, agora ao ponto 2.7 e último - Aprovar a proposta de 
Conselho Municipal de Segurança. 

Como sabem, o Conselho Municipal de Segurança, o Regulamento é elaborado pela 
ia Municipal, é aprovado em primeira sessão pela Assembleia Municipal, vai 

colher o parecer do Conselho e depois volta à Assembleia Municipal para aprovação 

Portanto, a Mesa, usando o Regulamento que já estava a ser utilizado pelos 
porque a lei não alterou e, apenas foram feitos ajustes considerados 

necessários, põe à discussão e aprovação este Regulamento. Como disse, depois de 
aprovado aqui, vai a seguir ao Conselho e volta aqui. 

59

rmos da alínea b), do n.º 
lteração ao Regulamento e 

ndamentação económica financeira. 
ondeu que entendia que não 

Questionou o Senhor Presidente da Assembleia se alguém quer usar da palavra 
neste ponto? Não se tendo inscrito ninguém foi colocado á votação e questionou, Quem 

abstém?Tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.  
a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

.º 1, do art.º 25.º, da Lei 
lteração ao Regulamento e Tabela de Taxas 

foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado, com 24 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, por unanimidade. 

a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade 

Autorização prévia da Assembleia Municipal 
de Nelas, para assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, 

Também está claro, portanto, é verdade. Alguém quer usar da palavra?  
Então, se ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 

a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes passou a ler 

Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 
da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 

foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 

provada por unanimidade. 
Aprovar a proposta de 

Como sabem, o Conselho Municipal de Segurança, o Regulamento é elaborado pela 
ia Municipal, é aprovado em primeira sessão pela Assembleia Municipal, vai 

colher o parecer do Conselho e depois volta à Assembleia Municipal para aprovação 

Portanto, a Mesa, usando o Regulamento que já estava a ser utilizado pelos 
porque a lei não alterou e, apenas foram feitos ajustes considerados 

necessários, põe à discussão e aprovação este Regulamento. Como disse, depois de 



 

Quem é que se quer pronunciar sobre este ponto? O S
palavra, tendo-lhe a mesma sido concedida e no seu uso referiu:

Só uma informação também lateral que acho que é importante para a 
Assembleia Municipal.

Além desses Conselhos, , nestes seis meses, de facto, os órgãos consultivos e 
multidisciplinares e com muitas entidades que cabe e que são importantes para a 
definição da política municipal e acompanhamento da atividade do Executivo, estão, 
praticamente, todos a ser constituídos, e, , temos ainda esta semana, para além do 
Conselho Municipal de Segurança, do Conselho Municipal de Proteção Civil, da 
reunião do próprio CLAS, que já se verificou e está marcado outra vez para maio, para o 
dia 21 de maio, vai vir uma proposta em junho relativamente à composição do Conselho 
Municipal de Educação, que não reunia desde 2010 e tinham obrigatoriedade de reunir 
quatro vezes por ano, no início do ano letivo e depois no final de cada um dos períodos 
e deixaram de o fazer desde 2010. Além de ter sido já constituído esta semana e há
vir na próxima reunião da Assembleia Municipal a proposta da Câmara, relativamente 
também à constituição do Conselho Municipal de Juventude que, também, por diploma 
de 2009 tinha que ser constituído no prazo de seis meses e também nunca foi 
constituído. 

Portanto, creio q
consultivos pluridisciplinares, que serão muito importantes para o futuro próximo da 
nossa ação política e de gestão.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 
do  

Senhor Presidente e questionou Se mais ninguém quer usar da palavra, eu 
ponho à votação. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado 
por unanimidade. A 
passou a ler a 

O ponto 2.7 
Segurança, foi posto à discussão, tendo sido 
contra, 0 abstenções, por unanimidade.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota
O Deputado Rui Costa pretende fazer uma declaração de voto e o Senhor 

Presidente da Assembleia deu
- Como foi dito nesta sala e bem, passado que é já meio ano 

atual Executivo chegou a altura de também demonstrar que não estamos aqui para 
obstaculizar o trabalho desenvolvido e que é proposto a desenvolvimento pelo atual 
Executivo e, por isso, eu resguardei e, , a declaração de voto para ser, para
fazê-la parcialmente em todas as outras e para que as pessoas não se chateassem que eu 
tivesse cá todas as votações, e queria demonstrar que, realmente, esta votação foi 
também um sinal de que a bancada está na Oposição está aqui também para a
Executivo. 

Muito obrigado.
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

do  
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Quem é que se quer pronunciar sobre este ponto? O Senhor Presidente pediu a 
lhe a mesma sido concedida e no seu uso referiu: 

Só uma informação também lateral que acho que é importante para a 
Assembleia Municipal. 

Além desses Conselhos, , nestes seis meses, de facto, os órgãos consultivos e 
ultidisciplinares e com muitas entidades que cabe e que são importantes para a 

definição da política municipal e acompanhamento da atividade do Executivo, estão, 
praticamente, todos a ser constituídos, e, , temos ainda esta semana, para além do 

nicipal de Segurança, do Conselho Municipal de Proteção Civil, da 
reunião do próprio CLAS, que já se verificou e está marcado outra vez para maio, para o 
dia 21 de maio, vai vir uma proposta em junho relativamente à composição do Conselho 

ação, que não reunia desde 2010 e tinham obrigatoriedade de reunir 
quatro vezes por ano, no início do ano letivo e depois no final de cada um dos períodos 
e deixaram de o fazer desde 2010. Além de ter sido já constituído esta semana e há

reunião da Assembleia Municipal a proposta da Câmara, relativamente 
também à constituição do Conselho Municipal de Juventude que, também, por diploma 
de 2009 tinha que ser constituído no prazo de seis meses e também nunca foi 

Portanto, creio que com esses dois órgãos ficarão constituídos todos os órgãos 
consultivos pluridisciplinares, que serão muito importantes para o futuro próximo da 
nossa ação política e de gestão. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

Senhor Presidente e questionou Se mais ninguém quer usar da palavra, eu 
ponho à votação. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado 

 Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes 

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.7 - Aprovar a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança, foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 24 votos a favor, 
abstenções, por unanimidade. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
O Deputado Rui Costa pretende fazer uma declaração de voto e o Senhor 

Presidente da Assembleia deu-lhe a palavra, que no seu uso disse: 
Como foi dito nesta sala e bem, passado que é já meio ano 

atual Executivo chegou a altura de também demonstrar que não estamos aqui para 
obstaculizar o trabalho desenvolvido e que é proposto a desenvolvimento pelo atual 
Executivo e, por isso, eu resguardei e, , a declaração de voto para ser, para

la parcialmente em todas as outras e para que as pessoas não se chateassem que eu 
tivesse cá todas as votações, e queria demonstrar que, realmente, esta votação foi 
também um sinal de que a bancada está na Oposição está aqui também para a

Muito obrigado. 
Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 
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enhor Presidente pediu a 

Só uma informação também lateral que acho que é importante para a 

Além desses Conselhos, , nestes seis meses, de facto, os órgãos consultivos e 
ultidisciplinares e com muitas entidades que cabe e que são importantes para a 

definição da política municipal e acompanhamento da atividade do Executivo, estão, 
praticamente, todos a ser constituídos, e, , temos ainda esta semana, para além do 

nicipal de Segurança, do Conselho Municipal de Proteção Civil, da 
reunião do próprio CLAS, que já se verificou e está marcado outra vez para maio, para o 
dia 21 de maio, vai vir uma proposta em junho relativamente à composição do Conselho 

ação, que não reunia desde 2010 e tinham obrigatoriedade de reunir 
quatro vezes por ano, no início do ano letivo e depois no final de cada um dos períodos 
e deixaram de o fazer desde 2010. Além de ter sido já constituído esta semana e há-de 

reunião da Assembleia Municipal a proposta da Câmara, relativamente 
também à constituição do Conselho Municipal de Juventude que, também, por diploma 
de 2009 tinha que ser constituído no prazo de seis meses e também nunca foi 

ue com esses dois órgãos ficarão constituídos todos os órgãos 
consultivos pluridisciplinares, que serão muito importantes para o futuro próximo da 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

Senhor Presidente e questionou Se mais ninguém quer usar da palavra, eu 
ponho à votação. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado 

a Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes 

Aprovar a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 
votos a favor, 0 votos 

provada por unanimidade. 
O Deputado Rui Costa pretende fazer uma declaração de voto e o Senhor 

 
Como foi dito nesta sala e bem, passado que é já meio ano de governação do 

atual Executivo chegou a altura de também demonstrar que não estamos aqui para 
obstaculizar o trabalho desenvolvido e que é proposto a desenvolvimento pelo atual 
Executivo e, por isso, eu resguardei e, , a declaração de voto para ser, para não estar a 

la parcialmente em todas as outras e para que as pessoas não se chateassem que eu 
tivesse cá todas as votações, e queria demonstrar que, realmente, esta votação foi 
também um sinal de que a bancada está na Oposição está aqui também para ajudar o 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 



 

Senhor Deputado.Após e considerou o Senhor Presidente da assembleia aberta 
ao Público esta sessão, 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
Silva que referiu: 

Queria deixar aqui um convite, eu queria convidar todos os presentes, em 
particular os Membros da Assembleia Municipal a acompanhar as atividades que s
desenvolver durante este mês de maio, que estão no site da Câmara, nos cartazes que 
estão a ser publicitados.

Há atividades importantes, como por exemplo, de hoje a oito dias, neste 
mesmo espaço, creio que é aqui que há uma intervenção sobre os forai
anos dos forais manuelinos, os forais novos, que foram outorgados por D. Manuel ao 
Concelho de Canas de Senhorim, ao Concelho de Senhorim e ao Concelho da Aguieira. 
Existem na Torre do Tombo, porque na altura eram feitos três exemplares do
um entregue no Município, outro que ficava na Torre do Tombo e outro que ficava no 
Executivo e, portanto, o de Nelas ainda existe e está na Câmara Municipal, está lá um 
documento com quinhentos anos, assim um bocadinho degradado mas ainda em esta

Durante este mês vão também acontecer atividades nas Caldas da Felgueira 
com o envolvimento das Associações do Concelho, uma passagem de modelos de 
vestidos utilizados nos carnavais e uma exposição fotográfica, também. 

Sofia, recorde
A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas:
- Posso? 
É que tenho aqui o programa à frente.
Boa noite a todos.
Pese embora todas as iniciativas sejam importantes, permitam

sem desprestígio para qualquer uma outra, destacar a importância que seria a p
de todos no dia 20 de maio, às três da tarde, para a apresentação do estudo de turismo, 
realizado para os cinco Municípios da ADD 
vamos ter nesta sala os cinco Presidentes, de Nelas, naturalmente, Penalva do 
Aguiar da Beira, Sátão e Mangualde, numa mesa redonda, em público, com a empresa 
SPI, que foi a empresa que realizou o estudo e todo um conjunto de intervenientes dos 
quais destaco o Vice-
Aveiro, a Dr.ª Fátima Eusébio, para além de todo um conjunto de interlocutores que 
fizeram parte do trabalho de diagnóstico deste Plano de Desenvolvimento Turístico. No 
fundo, é um plano estratégico para os cinco Municípios, dos quais nós nos incluímos

Depois, vamos ter, como todos sabem, no dia 24 de maio o Teatro de Rua 
Romeu e Julieta, com um pré
que todos estão minimamente por dentro do impacto local que isto está a provocar em 
ambas as comunidades.

No dia 25 de maio vamos apresentar aquele que consideramos que seja um dos 
eventos que vai envolver toda a restauração, panificação, bares, cafés, vamos lançar um 
concurso gastronómico no Concelho, do Concelho e para o Concelho, vai ser 
apresentado no dia 25, que é um domingo, às sete da tarde, numa Unidade, não vai ser 
no Edifício Multiusos, vai ser numa Unidade de Restauração Hoteleira do Concelho, 
que ainda não está definida, mas vocês saberão.
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Senhor Deputado.Após e considerou o Senhor Presidente da assembleia aberta 
ao Público esta sessão,  questionando o mesmo se alguém quer usar 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 

Queria deixar aqui um convite, eu queria convidar todos os presentes, em 
particular os Membros da Assembleia Municipal a acompanhar as atividades que s
desenvolver durante este mês de maio, que estão no site da Câmara, nos cartazes que 
estão a ser publicitados. 

Há atividades importantes, como por exemplo, de hoje a oito dias, neste 
mesmo espaço, creio que é aqui que há uma intervenção sobre os forai
anos dos forais manuelinos, os forais novos, que foram outorgados por D. Manuel ao 
Concelho de Canas de Senhorim, ao Concelho de Senhorim e ao Concelho da Aguieira. 
Existem na Torre do Tombo, porque na altura eram feitos três exemplares do
um entregue no Município, outro que ficava na Torre do Tombo e outro que ficava no 
Executivo e, portanto, o de Nelas ainda existe e está na Câmara Municipal, está lá um 
documento com quinhentos anos, assim um bocadinho degradado mas ainda em esta

Durante este mês vão também acontecer atividades nas Caldas da Felgueira 
com o envolvimento das Associações do Concelho, uma passagem de modelos de 
vestidos utilizados nos carnavais e uma exposição fotográfica, também. 

Sofia, recorde-me lá mais. 
Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas: 

É que tenho aqui o programa à frente. 
Boa noite a todos. 
Pese embora todas as iniciativas sejam importantes, permitam

sem desprestígio para qualquer uma outra, destacar a importância que seria a p
de todos no dia 20 de maio, às três da tarde, para a apresentação do estudo de turismo, 
realizado para os cinco Municípios da ADD � Associação de Desenvolvimento do Dão, 
vamos ter nesta sala os cinco Presidentes, de Nelas, naturalmente, Penalva do 
Aguiar da Beira, Sátão e Mangualde, numa mesa redonda, em público, com a empresa 
SPI, que foi a empresa que realizou o estudo e todo um conjunto de intervenientes dos 

-Presidente da CCDR, o Professor Rosa Pires, da Universidade
Aveiro, a Dr.ª Fátima Eusébio, para além de todo um conjunto de interlocutores que 
fizeram parte do trabalho de diagnóstico deste Plano de Desenvolvimento Turístico. No 
fundo, é um plano estratégico para os cinco Municípios, dos quais nós nos incluímos

Depois, vamos ter, como todos sabem, no dia 24 de maio o Teatro de Rua 
Romeu e Julieta, com um pré-espetáculo no dia 23 à noite. É uma iniciativa que penso 
que todos estão minimamente por dentro do impacto local que isto está a provocar em 

unidades. 
No dia 25 de maio vamos apresentar aquele que consideramos que seja um dos 

eventos que vai envolver toda a restauração, panificação, bares, cafés, vamos lançar um 
concurso gastronómico no Concelho, do Concelho e para o Concelho, vai ser 

do no dia 25, que é um domingo, às sete da tarde, numa Unidade, não vai ser 
no Edifício Multiusos, vai ser numa Unidade de Restauração Hoteleira do Concelho, 
que ainda não está definida, mas vocês saberão. 
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Senhor Deputado.Após e considerou o Senhor Presidente da assembleia aberta 
questionando o mesmo se alguém quer usar da palavra?  

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 

Queria deixar aqui um convite, eu queria convidar todos os presentes, em 
particular os Membros da Assembleia Municipal a acompanhar as atividades que se vão 
desenvolver durante este mês de maio, que estão no site da Câmara, nos cartazes que 

Há atividades importantes, como por exemplo, de hoje a oito dias, neste 
mesmo espaço, creio que é aqui que há uma intervenção sobre os forais, os quinhentos 
anos dos forais manuelinos, os forais novos, que foram outorgados por D. Manuel ao 
Concelho de Canas de Senhorim, ao Concelho de Senhorim e ao Concelho da Aguieira. 
Existem na Torre do Tombo, porque na altura eram feitos três exemplares dos forais, 
um entregue no Município, outro que ficava na Torre do Tombo e outro que ficava no 
Executivo e, portanto, o de Nelas ainda existe e está na Câmara Municipal, está lá um 
documento com quinhentos anos, assim um bocadinho degradado mas ainda em estado. 

Durante este mês vão também acontecer atividades nas Caldas da Felgueira 
com o envolvimento das Associações do Concelho, uma passagem de modelos de 
vestidos utilizados nos carnavais e uma exposição fotográfica, também.  

Pese embora todas as iniciativas sejam importantes, permitam-me, de facto, 
sem desprestígio para qualquer uma outra, destacar a importância que seria a presença 
de todos no dia 20 de maio, às três da tarde, para a apresentação do estudo de turismo, 

Associação de Desenvolvimento do Dão, 
vamos ter nesta sala os cinco Presidentes, de Nelas, naturalmente, Penalva do Castelo, 
Aguiar da Beira, Sátão e Mangualde, numa mesa redonda, em público, com a empresa 
SPI, que foi a empresa que realizou o estudo e todo um conjunto de intervenientes dos 

Presidente da CCDR, o Professor Rosa Pires, da Universidade de 
Aveiro, a Dr.ª Fátima Eusébio, para além de todo um conjunto de interlocutores que 
fizeram parte do trabalho de diagnóstico deste Plano de Desenvolvimento Turístico. No 
fundo, é um plano estratégico para os cinco Municípios, dos quais nós nos incluímos. 

Depois, vamos ter, como todos sabem, no dia 24 de maio o Teatro de Rua � 
espetáculo no dia 23 à noite. É uma iniciativa que penso 

que todos estão minimamente por dentro do impacto local que isto está a provocar em 

No dia 25 de maio vamos apresentar aquele que consideramos que seja um dos 
eventos que vai envolver toda a restauração, panificação, bares, cafés, vamos lançar um 
concurso gastronómico no Concelho, do Concelho e para o Concelho, vai ser 

do no dia 25, que é um domingo, às sete da tarde, numa Unidade, não vai ser 
no Edifício Multiusos, vai ser numa Unidade de Restauração Hoteleira do Concelho, 



 

Gostaríamos muito, muito, que estivessem presentes
trabalhado com o nosso amigo e vizinho e Chefe conterrâneo Diogo Rocha, que todos 
devem conhecer, natural da Urgeiriça, já passou por vários grupos importantes de 
Restauração, Turismo e Enoturismo, neste momento é o Chefe Executi
Lemos, em Silgueiros.

No dia 29 de maio vamos fazer a apresentação formal do projeto da 
Universidade Sénior, neste dia nós vamos receber, na parte da manhã, um grupo 
alargado de docentes que fazem parte Professores reformados do Distrito da
vamos recebê-los aqui no Multiusos, condignamente, vamos fazer uma visita com eles 
às Termas da Felgueira, vamos apresentar
Universidade Sénior, repito, no dia 29 de maio e no final da tarde faremos uma nova 
apresentação, já não apenas vocacionada a estes amigos que vamos receber da parte da 
manhã, mas à população em geral.

No dia 31 de maio, sábado, faremos, então, uma festa
Felgueira, em toda a área envolvente do Grande Hotel e o Balneário
Felgueira. Nesta festa
envolvidas durante todo o mês da saúde nos rastreios gratuitos que foram desenvolvidos 
no âmbito daquela parceria de entidades privadas, que todos saberão, no Clín
Dentário e todos os outros parceiros privados.

Nesta tarde, para além dessa festa
esses parceiros, vamos então dinamizar dois recursos, ou melhor, peço desculpa, três 
recursos que nós consideramos, de facto, c
nosso Concelho, por um lado, obviamente o termalismo, a saúde e o bem
associado a esse contexto. Por isso, o local ser, de facto, nas Termas da Felgueira, nas 
Caldas da Felgueira. 

Vamos dar o destaque ao
cultural e turística e que, de facto, nos distingue perante os Concelhos vizinhos. É um 
investimento tão importante e tão grande que apenas tem um retorno em dois dias e nós 
queríamos, de facto, alimentar esta r
vamos conseguir trabalhar em conjunto no mesmo desafio, no mesmo objetivo as quatro 
associações do Carnaval, as duas de Nelas e as duas de Canas de Senhorim.

Foi-lhes lançado o desafio, que elas aceitara
forma bastante entusiástica, vai ser feita uma exposição de fotografia do Carnaval, 
exposição que vamos tentar ser concretizada num modelo o mais amovível, o mais 
transportável possível, e para quê? Para que essa exposição
etnográfico de qualquer entidade que necessite dele para acompanhar uma iniciativa da 
sua associação, para acompanhar uma reunião especial que exista na sua casa, no seu 
hotel e, portanto, nós estaremos dispostos a emprestar essa me
a quem precisar dele para reforçar o que de bom tem o Concelho de Nelas. 

Simultaneamente à exposição, vai ser feita uma passagem de modelos com 
fatos de Carnaval, cinco vestidos de Rainha do Cimo do Povo, cinco vestidos de Rainha 
do Bairro da Igreja, cinco fatos escolhidos pela Associação do Paço e cinco fatos 
escolhidos pela Associação do Rossio.

No final deste dia será apresentada, eu dizia que temos três grandes recursos 
turísticos, termas, saúde e bem
contamos, de facto, no dia 31 de maio apresentar a todos a imagem que vai ser iniciada 
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Gostaríamos muito, muito, que estivessem presentes. Este concurso está a ser 
trabalhado com o nosso amigo e vizinho e Chefe conterrâneo Diogo Rocha, que todos 
devem conhecer, natural da Urgeiriça, já passou por vários grupos importantes de 
Restauração, Turismo e Enoturismo, neste momento é o Chefe Executi
Lemos, em Silgueiros. 

No dia 29 de maio vamos fazer a apresentação formal do projeto da 
Universidade Sénior, neste dia nós vamos receber, na parte da manhã, um grupo 
alargado de docentes que fazem parte Professores reformados do Distrito da

los aqui no Multiusos, condignamente, vamos fazer uma visita com eles 
às Termas da Felgueira, vamos apresentar-lhes a eles também o nosso projeto da 
Universidade Sénior, repito, no dia 29 de maio e no final da tarde faremos uma nova 
presentação, já não apenas vocacionada a estes amigos que vamos receber da parte da 

manhã, mas à população em geral. 
No dia 31 de maio, sábado, faremos, então, uma festa-

Felgueira, em toda a área envolvente do Grande Hotel e o Balneário
Felgueira. Nesta festa-convívio vamos tentar reunir o maior número de pessoas 
envolvidas durante todo o mês da saúde nos rastreios gratuitos que foram desenvolvidos 
no âmbito daquela parceria de entidades privadas, que todos saberão, no Clín
Dentário e todos os outros parceiros privados. 

Nesta tarde, para além dessa festa-convívio, também organizada, no fundo, por 
esses parceiros, vamos então dinamizar dois recursos, ou melhor, peço desculpa, três 
recursos que nós consideramos, de facto, como os três recursos turísticos mais fortes do 
nosso Concelho, por um lado, obviamente o termalismo, a saúde e o bem
associado a esse contexto. Por isso, o local ser, de facto, nas Termas da Felgueira, nas 

 
Vamos dar o destaque ao Carnaval, como elemento da nossa identidade 

cultural e turística e que, de facto, nos distingue perante os Concelhos vizinhos. É um 
investimento tão importante e tão grande que apenas tem um retorno em dois dias e nós 
queríamos, de facto, alimentar esta riqueza turística ao longo do ano e pela primeira vez 
vamos conseguir trabalhar em conjunto no mesmo desafio, no mesmo objetivo as quatro 
associações do Carnaval, as duas de Nelas e as duas de Canas de Senhorim.

lhes lançado o desafio, que elas aceitaram, penso que até bastante, de uma 
forma bastante entusiástica, vai ser feita uma exposição de fotografia do Carnaval, 
exposição que vamos tentar ser concretizada num modelo o mais amovível, o mais 
transportável possível, e para quê? Para que essa exposição passe a ser um recurso 
etnográfico de qualquer entidade que necessite dele para acompanhar uma iniciativa da 
sua associação, para acompanhar uma reunião especial que exista na sua casa, no seu 
hotel e, portanto, nós estaremos dispostos a emprestar essa mesma, esse mesmo recurso 
a quem precisar dele para reforçar o que de bom tem o Concelho de Nelas. 

Simultaneamente à exposição, vai ser feita uma passagem de modelos com 
fatos de Carnaval, cinco vestidos de Rainha do Cimo do Povo, cinco vestidos de Rainha 

o Bairro da Igreja, cinco fatos escolhidos pela Associação do Paço e cinco fatos 
escolhidos pela Associação do Rossio. 

No final deste dia será apresentada, eu dizia que temos três grandes recursos 
turísticos, termas, saúde e bem-estar, carnaval e obviamente, a Feira do Vinho e 
contamos, de facto, no dia 31 de maio apresentar a todos a imagem que vai ser iniciada 
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. Este concurso está a ser 
trabalhado com o nosso amigo e vizinho e Chefe conterrâneo Diogo Rocha, que todos 
devem conhecer, natural da Urgeiriça, já passou por vários grupos importantes de 
Restauração, Turismo e Enoturismo, neste momento é o Chefe Executivo da Quinta de 

No dia 29 de maio vamos fazer a apresentação formal do projeto da 
Universidade Sénior, neste dia nós vamos receber, na parte da manhã, um grupo 
alargado de docentes que fazem parte Professores reformados do Distrito da Guarda, 

los aqui no Multiusos, condignamente, vamos fazer uma visita com eles 
lhes a eles também o nosso projeto da 

Universidade Sénior, repito, no dia 29 de maio e no final da tarde faremos uma nova 
presentação, já não apenas vocacionada a estes amigos que vamos receber da parte da 

-convívio, também na 
Felgueira, em toda a área envolvente do Grande Hotel e o Balneário das Termas da 

convívio vamos tentar reunir o maior número de pessoas 
envolvidas durante todo o mês da saúde nos rastreios gratuitos que foram desenvolvidos 
no âmbito daquela parceria de entidades privadas, que todos saberão, no Clínico 

convívio, também organizada, no fundo, por 
esses parceiros, vamos então dinamizar dois recursos, ou melhor, peço desculpa, três 

omo os três recursos turísticos mais fortes do 
nosso Concelho, por um lado, obviamente o termalismo, a saúde e o bem-estar 
associado a esse contexto. Por isso, o local ser, de facto, nas Termas da Felgueira, nas 

Carnaval, como elemento da nossa identidade 
cultural e turística e que, de facto, nos distingue perante os Concelhos vizinhos. É um 
investimento tão importante e tão grande que apenas tem um retorno em dois dias e nós 

iqueza turística ao longo do ano e pela primeira vez 
vamos conseguir trabalhar em conjunto no mesmo desafio, no mesmo objetivo as quatro 
associações do Carnaval, as duas de Nelas e as duas de Canas de Senhorim. 

m, penso que até bastante, de uma 
forma bastante entusiástica, vai ser feita uma exposição de fotografia do Carnaval, 
exposição que vamos tentar ser concretizada num modelo o mais amovível, o mais 

passe a ser um recurso 
etnográfico de qualquer entidade que necessite dele para acompanhar uma iniciativa da 
sua associação, para acompanhar uma reunião especial que exista na sua casa, no seu 

sma, esse mesmo recurso 
a quem precisar dele para reforçar o que de bom tem o Concelho de Nelas.  

Simultaneamente à exposição, vai ser feita uma passagem de modelos com 
fatos de Carnaval, cinco vestidos de Rainha do Cimo do Povo, cinco vestidos de Rainha 

o Bairro da Igreja, cinco fatos escolhidos pela Associação do Paço e cinco fatos 

No final deste dia será apresentada, eu dizia que temos três grandes recursos 
e, a Feira do Vinho e 

contamos, de facto, no dia 31 de maio apresentar a todos a imagem que vai ser iniciada 



 

a publicidade da Feira do Vinho 2014. E, portanto, estão, obviamente convidados, com 
muito gosto o fazemos neste momento.

Não esquecer que o dia 31
Criança e começa outro mês e começam outras atividades e particularmente nesse dia 
esperamos fazer uma festa também para as crianças aqui na Praça do Município, 
integrando um projeto da Unidade de Desport
de Animação e das Associações que têm vindo ter connosco para colaborar também em 
mais esse evento. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 
da  

Senhora Vereadora, 
O Senhor Presi
- Sem abusar da paciência dos Senhores, dos presentes, eu queria também 

recordar que, incitar a participar também nas iniciativas culturais em que o mês de 
junho é rico há muitos anos, quer nas Marchas de N
São Pedro, quer no Canas em Movimento, com grande envolvimento da Junta de 
Freguesia, quer nas Marchas da Lapa do Lobo, também nessa altura e seguramente 
outras iniciativas. 

E dizer também que vamos ter, a Câmara, vamos ter
mereceu ontem até a apresentação em Tondela, em termos distritais, que é a peça A 
Viagem do Elefante, de uma das últimas obras do Saramago, em que a Pilar del Rio 
esteve ontem em Tondela a apresentá
Lafões, da CIM, e no dia 14 estará em Canas de Senhorim. Hoje já estiveram, uma série 
de associações e instituições envolvidas, reunidas na Câmara Municipal.

Temos na Câmara Municipal, a Unidade mais frequentada neste momento que 
é a Unidade Empreende que a Câmara já está com dificuldade em dar resposta a todo 
um conjunto de solicitações e, portanto, o emprego, o progresso económico, não tem 
Partido Político.Portanto, o nosso Partido, dos Membros da Assembleia Municipal e da 
Câmara é o Concelho de Nelas, o nosso desenvolvimento.

Referir ainda que há muita procura na Câmara Municipal, há muita oferta de 
emprego, seja ao nível de costureiras para além da Unidade que se vai instalar agora em 
junho, da grande Unidade Aquinos, há também procura de c
COVERCAR, motoristas para empresas de transporte, a Mota Engil. A administração 
da Mota Engil esteve ontem na Câmara Municipal, que vai, nos próximos tempos 
duplicar a produção da Unidade de Nelas da antiga Maprel e, portanto, vão iniciar
projeto para uma empresa espanhola, para uma empresa francesa, que implica, no 
próximo ano, a duplicação da capacidade produtiva e também dos postos de trabalho 
aqui em Nelas. 

Incitar-vos a todos a que amigos, familiares, pessoas desempregadas, 
desencantadas, que procurem a nossa Unidade Empreende na Câmara Municipal 
porque, de facto, nesta altura, há muita oferta de emprego, muita expetativa, muita 
confiança no futuro e eu queria transmitir
regozijar-nos com isso.

Eu fico muito contente porque ao fim destes seis meses vejo, por exemplo, 
quando vou, de manhã, ao Café da Estação, já dois autocarros da Marques a transportar 
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a publicidade da Feira do Vinho 2014. E, portanto, estão, obviamente convidados, com 
muito gosto o fazemos neste momento. 

Não esquecer que o dia 31 de maio é um sábado e no dia 1 de junho é o Dia da 
Criança e começa outro mês e começam outras atividades e particularmente nesse dia 
esperamos fazer uma festa também para as crianças aqui na Praça do Município, 
integrando um projeto da Unidade de Desporto, dos Serviços de Desporto, dos Serviços 
de Animação e das Associações que têm vindo ter connosco para colaborar também em 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

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

Sem abusar da paciência dos Senhores, dos presentes, eu queria também 
recordar que, incitar a participar também nas iniciativas culturais em que o mês de 
junho é rico há muitos anos, quer nas Marchas de Nelas e de Canas, Santo António e 
São Pedro, quer no Canas em Movimento, com grande envolvimento da Junta de 
Freguesia, quer nas Marchas da Lapa do Lobo, também nessa altura e seguramente 

E dizer também que vamos ter, a Câmara, vamos ter um grande evento que 
mereceu ontem até a apresentação em Tondela, em termos distritais, que é a peça A 
Viagem do Elefante, de uma das últimas obras do Saramago, em que a Pilar del Rio 
esteve ontem em Tondela a apresentá-la e vai correr todos os Municípios
Lafões, da CIM, e no dia 14 estará em Canas de Senhorim. Hoje já estiveram, uma série 
de associações e instituições envolvidas, reunidas na Câmara Municipal.

Temos na Câmara Municipal, a Unidade mais frequentada neste momento que 
Empreende que a Câmara já está com dificuldade em dar resposta a todo 

um conjunto de solicitações e, portanto, o emprego, o progresso económico, não tem 
Partido Político.Portanto, o nosso Partido, dos Membros da Assembleia Municipal e da 

o de Nelas, o nosso desenvolvimento. 
Referir ainda que há muita procura na Câmara Municipal, há muita oferta de 

emprego, seja ao nível de costureiras para além da Unidade que se vai instalar agora em 
junho, da grande Unidade Aquinos, há também procura de c
COVERCAR, motoristas para empresas de transporte, a Mota Engil. A administração 
da Mota Engil esteve ontem na Câmara Municipal, que vai, nos próximos tempos 
duplicar a produção da Unidade de Nelas da antiga Maprel e, portanto, vão iniciar
projeto para uma empresa espanhola, para uma empresa francesa, que implica, no 
próximo ano, a duplicação da capacidade produtiva e também dos postos de trabalho 

vos a todos a que amigos, familiares, pessoas desempregadas, 
ntadas, que procurem a nossa Unidade Empreende na Câmara Municipal 

porque, de facto, nesta altura, há muita oferta de emprego, muita expetativa, muita 
confiança no futuro e eu queria transmitir-vos também isso e acho que todos temos que 

sso. 
Eu fico muito contente porque ao fim destes seis meses vejo, por exemplo, 

quando vou, de manhã, ao Café da Estação, já dois autocarros da Marques a transportar 
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a publicidade da Feira do Vinho 2014. E, portanto, estão, obviamente convidados, com 

de maio é um sábado e no dia 1 de junho é o Dia da 
Criança e começa outro mês e começam outras atividades e particularmente nesse dia 
esperamos fazer uma festa também para as crianças aqui na Praça do Município, 

o, dos Serviços de Desporto, dos Serviços 
de Animação e das Associações que têm vindo ter connosco para colaborar também em 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

dente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 
Sem abusar da paciência dos Senhores, dos presentes, eu queria também 

recordar que, incitar a participar também nas iniciativas culturais em que o mês de 
elas e de Canas, Santo António e 

São Pedro, quer no Canas em Movimento, com grande envolvimento da Junta de 
Freguesia, quer nas Marchas da Lapa do Lobo, também nessa altura e seguramente 

um grande evento que 
mereceu ontem até a apresentação em Tondela, em termos distritais, que é a peça A 
Viagem do Elefante, de uma das últimas obras do Saramago, em que a Pilar del Rio 

la e vai correr todos os Municípios da Viseu Dão 
Lafões, da CIM, e no dia 14 estará em Canas de Senhorim. Hoje já estiveram, uma série 
de associações e instituições envolvidas, reunidas na Câmara Municipal. 

Temos na Câmara Municipal, a Unidade mais frequentada neste momento que 
Empreende que a Câmara já está com dificuldade em dar resposta a todo 

um conjunto de solicitações e, portanto, o emprego, o progresso económico, não tem 
Partido Político.Portanto, o nosso Partido, dos Membros da Assembleia Municipal e da 

Referir ainda que há muita procura na Câmara Municipal, há muita oferta de 
emprego, seja ao nível de costureiras para além da Unidade que se vai instalar agora em 
junho, da grande Unidade Aquinos, há também procura de costureiras para a 
COVERCAR, motoristas para empresas de transporte, a Mota Engil. A administração 
da Mota Engil esteve ontem na Câmara Municipal, que vai, nos próximos tempos 
duplicar a produção da Unidade de Nelas da antiga Maprel e, portanto, vão iniciar um 
projeto para uma empresa espanhola, para uma empresa francesa, que implica, no 
próximo ano, a duplicação da capacidade produtiva e também dos postos de trabalho 

vos a todos a que amigos, familiares, pessoas desempregadas, 
ntadas, que procurem a nossa Unidade Empreende na Câmara Municipal 

porque, de facto, nesta altura, há muita oferta de emprego, muita expetativa, muita 
vos também isso e acho que todos temos que 

Eu fico muito contente porque ao fim destes seis meses vejo, por exemplo, 
quando vou, de manhã, ao Café da Estação, já dois autocarros da Marques a transportar 



 

pessoas, completamente cheios, a transportar jovens e desempregados para Seia, para 
fazerem formação para os Aquinos, que se vai iniciar em junho.

Portanto, dar
aproveitarmos, de facto, esta conjuntura excecional que decorre, seguramente, de muito 
trabalho de muita gente, mas também d
meio e, portanto, temos que aproveitar este momento para, de facto, colocarmos Nelas 
como centro do Centro.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 
do 

Senhor Presidente. 
terem mais este bocado depois da Assembleia acabar, mas era importante terem 
conhecimento destas atividades.

Boa noite e Muito obrigado. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei.
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pessoas, completamente cheios, a transportar jovens e desempregados para Seia, para 
formação para os Aquinos, que se vai iniciar em junho. 
Portanto, dar-vos conta também que contamos com o vosso apoio no sentido de 

aproveitarmos, de facto, esta conjuntura excecional que decorre, seguramente, de muito 
trabalho de muita gente, mas também da nossa cultura industrial de mais de século e 
meio e, portanto, temos que aproveitar este momento para, de facto, colocarmos Nelas 
como centro do Centro. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

Senhor Presidente. Muito obrigado por tudo. Agradeço a vossa paciência por 
terem mais este bocado depois da Assembleia acabar, mas era importante terem 
conhecimento destas atividades. 

Boa noite e Muito obrigado.  
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 
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pessoas, completamente cheios, a transportar jovens e desempregados para Seia, para 

vos conta também que contamos com o vosso apoio no sentido de 
aproveitarmos, de facto, esta conjuntura excecional que decorre, seguramente, de muito 

a nossa cultura industrial de mais de século e 
meio e, portanto, temos que aproveitar este momento para, de facto, colocarmos Nelas 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras 

Muito obrigado por tudo. Agradeço a vossa paciência por 
terem mais este bocado depois da Assembleia acabar, mas era importante terem 

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 


