
 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

 
Aos vinte e seis 

Vila de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas 
Municipal de Nelas, em sessão ordinária, com a 

1 - PERÍODO DE �ANTES DA ORDEM DO DIA�
1.1 � Discussão e aprovação da ata da

que teve duas reuniões, uma nesse dia e outra no dia 09 de maio de 2014, e da sessão 
ordinária de 20 de junho

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

nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.
2.2 � Aprovação do 
2.3 � Aprovação do l
2.4 � Aprovação da 

de 10 de Fevereiro - Lei das Comunica
2.5 � Aprovação da participação variável dos Municípios no IRS para 2015; 
2.6 � Aprovação do 3.º Relatório d

de Ajustamento Financeiro relativo ao 1.º semestre de 2014;
2.7 � Aprovação do 

Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes
2.8 � Aprovação d
2.9 � Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 

preenchimento de vários postos de trabalho 
trabalho por tempo determinado a tempo 

2.10 - Ratificação de atos
do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara Municipal e 
aprovação da continuação da prát

2.11- Demonstrações Fi
ROC � Conhecimento. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados Municipais,
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
Muito boa noite.
Verificando-

Assembleia Municipal começando pela chamada dos Senhores Deputados, pela 
Segunda Secretária. 
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2014
 

ATA 

e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
Vila de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma

Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
PERÍODO DE �ANTES DA ORDEM DO DIA� 

Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 29 de abril de 2014, 
duas reuniões, uma nesse dia e outra no dia 09 de maio de 2014, e da sessão 

ordinária de 20 de junho de 2014;  
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;

Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação de taxas;
Aprovação do lançamento de derrama para o Ano de 
Aprovação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

Lei das Comunicações Eletrónicas;  
Aprovação da participação variável dos Municípios no IRS para 2015; 
Aprovação do 3.º Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano 

de Ajustamento Financeiro relativo ao 1.º semestre de 2014; 
Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de 

Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes
Aprovação do Projeto de Regulamento do Cartão Sénior Municipal; 
Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 

preenchimento de vários postos de trabalho � Professores em regime de contrato de 
trabalho por tempo determinado a tempo parcial; 

Ratificação de atos, da competência das Juntas de Freguesia, nos termos 
do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara Municipal e 
aprovação da continuação da prática dos referidos atos;  

Demonstrações Financeiras do 1.º semestre de 2014 com relatório do 
Conhecimento.  

Senhor Presidente da Assembleia:  
Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Muito boa noite. 

-se a existência de quórum, vamos dar início a esta sessão da 
Assembleia Municipal começando pela chamada dos Senhores Deputados, pela 

1

DE 2014 

do ano de dois mil e catorze, nesta 
vinte e uma horas, a Assembleia 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

sessão ordinária de 29 de abril de 2014, 
duas reuniões, uma nesse dia e outra no dia 09 de maio de 2014, e da sessão 

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

Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 
º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09; 

Fixação de taxas; 
to de derrama para o Ano de 2015; 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, 

Aprovação da participação variável dos Municípios no IRS para 2015;  
hamento da Execução do Plano 

Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de 
Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes; 

to do Cartão Sénior Municipal;  
Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 

Professores em regime de contrato de 

da competência das Juntas de Freguesia, nos termos 
do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara Municipal e 

nanceiras do 1.º semestre de 2014 com relatório do 

a existência de quórum, vamos dar início a esta sessão da 
Assembleia Municipal começando pela chamada dos Senhores Deputados, pela Senhora 
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A Senhora Segunda Secretária:
- Está a faltar o Senhor Deputado José Fernandes da Costa. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
Vamos dar início ao Período de Antes da Ordem do Dia com 

aprovação da ata de 29 de abril de 2014
Então, vou pô

aprovada por unanimidade. 
Passamos à ata do dia 

esta ata? Ninguém? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por maioria, 
com três abstenções. Abstiveram
Deputado Dirceu Graça por não terem estado presentes e o Senhor Deputado José 
António que pretende apresentar

Senhor Deputado José António faça o favor de apresentar a sua declaração. 
 
O Senhor Deputado José António:
- Muito boa noite a todos. 
Senhor Presidente da Assembleia,
Senhor Presidente da Câmara,
Senhoras Secretárias,
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados Municipais,
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
Apesar de ter estado presente nessa reunião, abstenho

ata, no meu entender, tardiamente, porque não tive qualquer possibilidade de confirmar 
se os dados estão, ou não corretos sobre isso. 

Portanto, é essa a minha declaração de voto. Veio muito em cima da 
Assembleia e não há qualquer possibili
verificar, não foi possível. 

Agradecia e faço uma recomendação para que em próximas Assembleias as 
atas cheguem com alguma antecedência para que possam ser verificadas.

Muito obrigado.
 
O Senhor Presidente da Asse
- Muito obrigado Senhor Deputado. Relativamente aos documentos tenho a 

pedir-vos desculpa, embora nos pareça que a culpa não é só nossa mas também dos 
vossos e-mails que têm pouca capacidade de receção. Fui informado que houve várias 
pessoas que não receberam todos os documentos, nomeadamente os enviados no dia 18 
juntamente com a convocatória. Alguns senhores deputados não receberam nos seus e
mails toda a documentação atempadamente, julgamos que pelo �peso� dos documentos, 
pelo que ontem reenviámo
julgo terem sido recebidos por todos os senhores deputados. Quanto às atas, uma foi 
enviada no dia 18 e a outra na terça

De acordo com o regimento, os documentos têm que ser enviados c
dias de antecedência, portanto, eles foram todos enviados dentro do prazo a que o 
Regimento nos obriga. Mas houve, de facto, a situação referida. Portanto, se de futuro, 
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A Senhora Segunda Secretária: 
Está a faltar o Senhor Deputado José Fernandes da Costa. 

nhor Presidente da Assembleia: 
amos dar início ao Período de Antes da Ordem do Dia com 

aprovação da ata de 29 de abril de 2014. Alguém se quer pronunciar sobre esta ata? 
Então, vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está 

ovada por unanimidade.  
Passamos à ata do dia 20 de junho de 2014. Quem quer usar da palavra sobre 

esta ata? Ninguém? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por maioria, 
com três abstenções. Abstiveram-se a Senhora Deputada Carla Francisco e o S
Deputado Dirceu Graça por não terem estado presentes e o Senhor Deputado José 
António que pretende apresentar uma declaração de voto. 

Senhor Deputado José António faça o favor de apresentar a sua declaração. 

O Senhor Deputado José António: 
Muito boa noite a todos.  

Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Senhoras Secretárias, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Apesar de ter estado presente nessa reunião, abstenho-me da

ata, no meu entender, tardiamente, porque não tive qualquer possibilidade de confirmar 
se os dados estão, ou não corretos sobre isso.  

Portanto, é essa a minha declaração de voto. Veio muito em cima da 
Assembleia e não há qualquer possibilidade para quem está ocupado de a ler e de 
verificar, não foi possível.  

Agradecia e faço uma recomendação para que em próximas Assembleias as 
atas cheguem com alguma antecedência para que possam ser verificadas.

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Relativamente aos documentos tenho a 

vos desculpa, embora nos pareça que a culpa não é só nossa mas também dos 
mails que têm pouca capacidade de receção. Fui informado que houve várias 

o receberam todos os documentos, nomeadamente os enviados no dia 18 
juntamente com a convocatória. Alguns senhores deputados não receberam nos seus e
mails toda a documentação atempadamente, julgamos que pelo �peso� dos documentos, 
pelo que ontem reenviámos todos os documentos repartidos por quatro e
julgo terem sido recebidos por todos os senhores deputados. Quanto às atas, uma foi 
enviada no dia 18 e a outra na terça-feira, dia 23. 

De acordo com o regimento, os documentos têm que ser enviados c
dias de antecedência, portanto, eles foram todos enviados dentro do prazo a que o 
Regimento nos obriga. Mas houve, de facto, a situação referida. Portanto, se de futuro, 
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Está a faltar o Senhor Deputado José Fernandes da Costa.  

amos dar início ao Período de Antes da Ordem do Dia com a discussão e 
. Alguém se quer pronunciar sobre esta ata?  

la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está 

de 2014. Quem quer usar da palavra sobre 
esta ata? Ninguém? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por maioria, 

se a Senhora Deputada Carla Francisco e o Senhor 
Deputado Dirceu Graça por não terem estado presentes e o Senhor Deputado José 

Senhor Deputado José António faça o favor de apresentar a sua declaração.  

me dado que recebi a 
ata, no meu entender, tardiamente, porque não tive qualquer possibilidade de confirmar 

Portanto, é essa a minha declaração de voto. Veio muito em cima da 
dade para quem está ocupado de a ler e de 

Agradecia e faço uma recomendação para que em próximas Assembleias as 
atas cheguem com alguma antecedência para que possam ser verificadas. 

Muito obrigado Senhor Deputado. Relativamente aos documentos tenho a 
vos desculpa, embora nos pareça que a culpa não é só nossa mas também dos 

mails que têm pouca capacidade de receção. Fui informado que houve várias 
o receberam todos os documentos, nomeadamente os enviados no dia 18 

juntamente com a convocatória. Alguns senhores deputados não receberam nos seus e-
mails toda a documentação atempadamente, julgamos que pelo �peso� dos documentos, 

s todos os documentos repartidos por quatro e-mails, que 
julgo terem sido recebidos por todos os senhores deputados. Quanto às atas, uma foi 

De acordo com o regimento, os documentos têm que ser enviados com dois 
dias de antecedência, portanto, eles foram todos enviados dentro do prazo a que o 
Regimento nos obriga. Mas houve, de facto, a situação referida. Portanto, se de futuro, 



 

não receberem algum documento agradeço que nos comuniquem e que tenham sempre 
cuidado de, quando recebem, indicarem a receção, que é para o funcionário saber. Se 
continuar a haver problemas com os e
institucional para todos, para que as coisas cheguem a todos a horas e não haja estes 
contratempos.  

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

 

 
- Câmara Municipal de Nelas 

ordinárias de 28/05/2014; 
- Câmara Municipal de Nelas 

Particulares de Solidariedade Social do Concelho; 
- Partido Ecologista Os Verdes 

tem novas instalações; 
- Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República 

Resolução n.º 1083/XII/3.ª sobre o erro que constitui a privatização da Empresa Geral 
do Fomento � (EGF); 

- Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República 
Governo acerca do encerramento de Repartições de Finanças; 

- Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República 
receção da moção aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária desta Assembleia 
Municipal, realizada em 29 de abril de 2014; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses 
Autarca, Missão e Desafios; 

- Ofício do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques; 
- Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas 

Encontro de Marchas de São Pedro, dia 28 de junho de 2014 
- Comissão de Economia e Obras Públicas, da Assembleia da República 

Acusa receção de moção; 
- Académico Basket Club de Nelas 

ABC de Nelas vs SL Benfica, a real
- Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações 

Intervenção de caráter prioritário no troço da EN n.º 231 e EN n.º 234; 
- Dr. Manuel Azevedo 

de 1974 a 1976;  
- Circular n.º 100/2014, datada de 154 de setembro de 2014, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses 
na democracia de proximidade; 

- Ofício n.º 4079
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.  
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não receberem algum documento agradeço que nos comuniquem e que tenham sempre 
cuidado de, quando recebem, indicarem a receção, que é para o funcionário saber. Se 
continuar a haver problemas com os e-mails, se calhar, temos que criar é um e
institucional para todos, para que as coisas cheguem a todos a horas e não haja estes 

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

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

Câmara Municipal de Nelas � Envio de fotocópia d
28/05/2014; 11/06/2014; 25/06/2014; 09/07/2014;  

Câmara Municipal de Nelas � Convite para 1.º Encontro das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho;  

Partido Ecologista Os Verdes � Informa que a partir de 1 de julho de 2014 
tem novas instalações;  

Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República 
Resolução n.º 1083/XII/3.ª sobre o erro que constitui a privatização da Empresa Geral 

(EGF);  
Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República 

verno acerca do encerramento de Repartições de Finanças;  
Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República 

receção da moção aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária desta Assembleia 
Municipal, realizada em 29 de abril de 2014;  

ssociação Nacional de Municípios Portugueses � Oferta de publicação: Ser 
Autarca, Missão e Desafios;  

Ofício do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques; 
Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas 

rchas de São Pedro, dia 28 de junho de 2014 � 21h30m; 
Comissão de Economia e Obras Públicas, da Assembleia da República 

Acusa receção de moção;  
Académico Basket Club de Nelas � Convite para o �Troféu Nelas Vive� 

ABC de Nelas vs SL Benfica, a realizar no dia 16 de agosto de 2014; 
Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações 

Intervenção de caráter prioritário no troço da EN n.º 231 e EN n.º 234; 
Dr. Manuel Azevedo � Solicita a relação dos eleitos locais, do CDS, nos a

Circular n.º 100/2014, datada de 154 de setembro de 2014, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses � Conferência: A organização territorial do Estado 
na democracia de proximidade;  

4079, datado de 16 de setembro de 2014, da Câmara Municipal de 
Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.  

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
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não receberem algum documento agradeço que nos comuniquem e que tenham sempre o 
cuidado de, quando recebem, indicarem a receção, que é para o funcionário saber. Se 

mails, se calhar, temos que criar é um e-mail 
institucional para todos, para que as coisas cheguem a todos a horas e não haja estes 

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

Envio de fotocópia das atas das reuniões 

Convite para 1.º Encontro das Instituições 

Informa que a partir de 1 de julho de 2014 

Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República � Projeto de 
Resolução n.º 1083/XII/3.ª sobre o erro que constitui a privatização da Empresa Geral 

Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República � Pergunta ao 

Grupo Parlamentar �Os Verdes�, da Assembleia da República � Acusa 
receção da moção aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária desta Assembleia 

Oferta de publicação: Ser 

Ofício do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques;  
Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas � 1.º 

21h30m;  
Comissão de Economia e Obras Públicas, da Assembleia da República � 

Convite para o �Troféu Nelas Vive� � 
izar no dia 16 de agosto de 2014;  

Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações � 
Intervenção de caráter prioritário no troço da EN n.º 231 e EN n.º 234;  

Solicita a relação dos eleitos locais, do CDS, nos anos 

Circular n.º 100/2014, datada de 154 de setembro de 2014, da Associação 
Conferência: A organização territorial do Estado 

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



 

- Ofício n.º 
do Agrupamento de Escolas de Canas de
Agrupamento de Escolas de Nelas
enviando votos de louvor; 

- Ofício n.º 15
Presidente da Câmara Municipal 
tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 
2014; 

- Ofício n.º 
Membros da Assembleia, convocando

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vamos passar ao ponto 1.3 

interesse para o Município.
Peço encarecidamente que quem quiser usar da palavra neste ponto que se 

inscreva agora para eu poder gerir o tempo. Portanto, tenho três inscrições, do Senhor 
Deputado Hernâni, do Senhor Deputado Fernando Garcia e da Senhora Deputada Maria 
Isabel Matias.  

Por ordem de inscrição, Senhor Deputado Hernâni, faça o favor de usar da 
palavra. Peço-lhe que não ultrapasse cinco minutos, se for possível. Está bem? É que a 
Ordem de Trabalhos é muito grande e não podemos ultrapassar o tempo neste período. 

 
O Senhor De
- Boa noite Senhor Presidente da Câmara,
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia,
Boa noite Senhores Vereadores, 
Caríssimos Deputados Colegas
e Estimado Público.
Duas situações, dois pontos simples, breves. Só que eu tinha que focar essa

situações porque acho que é pertinente e não ficava bem comigo mesmo, se não 
acontecesse. 

Em primeiro lugar, como ex
Município de Nelas o voto de louvor, aprovado em reunião de Câmara de 24 de maio. O 
Senhor Presidente da Câmara dirigiu uma carta Presidente da Direção pelo excelente 
trabalho, ou seja, a dar
o voto de louvor da reunião de Câmara de 24 de maio. Como ex
deixar de focar essa situação porque todo o trabalho feito em prol daquela instituição,  
foi com o apoio do Município de Nelas, com o apoio de dois, ou três grandes amigos, 
como o Dr. Carlos Torres, como o Senhor Aníbal Aires e como também a Junta de 
Freguesia de Nelas. 
pessoas que eu nomeei. 

Outra situação que queria falar era que
estamos aqui de uma forma construt
Oposição, por vezes há algumas situações, as inverdades, dizem
fazem-se coisas que, folclores, fazem
que ser ditas.  
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14/14, datado de 12 de junho de 2014, enviado ao Senhor Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, à Senhora Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Nelas e ao Senhor André Henriques Nunes Coelho, 

de louvor;  
Ofício n.º 15/14, datado de 23 de junho de 2014, enviado 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da
na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 

 16/14, datado de 18 de setembro de 2014, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Asse

O Senhor Presidente da Assembleia:  
Vamos passar ao ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de 

interesse para o Município. 
Peço encarecidamente que quem quiser usar da palavra neste ponto que se 

inscreva agora para eu poder gerir o tempo. Portanto, tenho três inscrições, do Senhor 
Deputado Hernâni, do Senhor Deputado Fernando Garcia e da Senhora Deputada Maria 

Por ordem de inscrição, Senhor Deputado Hernâni, faça o favor de usar da 
lhe que não ultrapasse cinco minutos, se for possível. Está bem? É que a 

Ordem de Trabalhos é muito grande e não podemos ultrapassar o tempo neste período. 

O Senhor Deputado Hernâni: 
Boa noite Senhor Presidente da Câmara, 

Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Boa noite Senhores Vereadores,  
Caríssimos Deputados Colegas 
e Estimado Público. 
Duas situações, dois pontos simples, breves. Só que eu tinha que focar essa

situações porque acho que é pertinente e não ficava bem comigo mesmo, se não 

Em primeiro lugar, como ex-diretor do Sport Lisboa e Nelas, agradecer ao 
Município de Nelas o voto de louvor, aprovado em reunião de Câmara de 24 de maio. O 

Presidente da Câmara dirigiu uma carta Presidente da Direção pelo excelente 
trabalho, ou seja, a dar-nos os parabéns em nome do Município de Nelas, transcrevendo 
o voto de louvor da reunião de Câmara de 24 de maio. Como ex

essa situação porque todo o trabalho feito em prol daquela instituição,  
foi com o apoio do Município de Nelas, com o apoio de dois, ou três grandes amigos, 
como o Dr. Carlos Torres, como o Senhor Aníbal Aires e como também a Junta de 
Freguesia de Nelas. Esse trabalho não seria possível sem toda a colaboração dessas 
pessoas que eu nomeei.  

Outra situação que queria falar era que, em algumas situações
estamos aqui de uma forma construtiva e é assim que devemos estar. E

vezes há algumas situações, as inverdades, dizem
se coisas que, folclores, fazem-se, extrapolam-se situações, mas
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14/14, datado de 12 de junho de 2014, enviado ao Senhor Diretor 
à Senhora Diretora do 

ao Senhor André Henriques Nunes Coelho, 

enviado ao Ex.m.º Sr. 
conhecimento das deliberações 

na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 20 de junho de 

, enviado aos Senhores 
sessão da Assembleia Municipal. 

Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de 

Peço encarecidamente que quem quiser usar da palavra neste ponto que se 
inscreva agora para eu poder gerir o tempo. Portanto, tenho três inscrições, do Senhor 
Deputado Hernâni, do Senhor Deputado Fernando Garcia e da Senhora Deputada Maria 

Por ordem de inscrição, Senhor Deputado Hernâni, faça o favor de usar da 
lhe que não ultrapasse cinco minutos, se for possível. Está bem? É que a 

Ordem de Trabalhos é muito grande e não podemos ultrapassar o tempo neste período.  

Duas situações, dois pontos simples, breves. Só que eu tinha que focar essas 
situações porque acho que é pertinente e não ficava bem comigo mesmo, se não 

diretor do Sport Lisboa e Nelas, agradecer ao 
Município de Nelas o voto de louvor, aprovado em reunião de Câmara de 24 de maio. O 

Presidente da Câmara dirigiu uma carta Presidente da Direção pelo excelente 
nos os parabéns em nome do Município de Nelas, transcrevendo 

o voto de louvor da reunião de Câmara de 24 de maio. Como ex-diretor não podia 
essa situação porque todo o trabalho feito em prol daquela instituição,  

foi com o apoio do Município de Nelas, com o apoio de dois, ou três grandes amigos, 
como o Dr. Carlos Torres, como o Senhor Aníbal Aires e como também a Junta de 

Esse trabalho não seria possível sem toda a colaboração dessas 

em algumas situações, porque também 
iva e é assim que devemos estar. Estando na 

vezes há algumas situações, as inverdades, dizem-se coisas que doem, 
situações, mas as coisas têm 



 

Têm que ser ditas e como este Executivo já fez algumas coisas boas, não 
podemos, começando, limpezas e todas algumas situações, que as fez, tal como o 
anterior Executivo, é normal, há coisas boas e coisas más, como quem gere o povo, ou 
seja, quem está, quem ocupa os cargos públicos, ou seja, quem serve o povo faz coisas 
boas e coisas más, como tudo nas nossas vidas.

Dar uma recomendação ao Senhor Presidente da Câmara, que é a questão do 
Parque Infantil do Areal. E
que ainda do outro Executivo, se fez tantas limpezas em todo o lado, se 
vontade e expôs algumas situações, limpezas por tudo quanto é sítio, nesse sentido acho 
que é um Parque Infantil no centro da Vila que está fechado há um ano e dava essa 
recomendação para que, de uma forma, ou de outra, tentasse resolver essa que
o Parque Infantil do Areal, no meio da Vila.

Muito obrigado.
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Obrigado por não ter usado mais de cinco 

minutos, só usou três. Passamos, então, ao Senhor Deputado Fernando Garci
de usar da palavra. 

 
O Senhor Deputado Fernando Garcia:
- Muito boa noite a todos. 
Senhor Presidente da Câmara,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhor Presidente da Assembleia,
Senhoras Secretárias,
Senhoras e Senhores Deputados Municipais,
Caro Público.
Há dois aspetos que eu não podia deixar de salientar e começo por referir a 23.ª 

edição da Feira do Vinho do Dão. Queria felicitar o Senhor Presidente da Câmara, o seu 
Executivo, em particular a Dr.ª Sofia Relvas que foi o rosto visível de gr
toda esta organização

Gostava de salientar alguns aspetos porque deu um salto qualitativo, foram 
inovadores, foram criativos, houve uma série de eventos paralelos ao próprio certame
workshop, uma série também de situações ligadas à cozinh
homenagens, tudo isso, eventos desportivos, não podia deixar também de deixar passar 
isso. 

Penso também que foi o certame em que se bateu o record no número de 
produtores e expositores presentes. Paralelamente a isto também e quanto 
minha opinião, que foi o auge desta Feira e também integrado na temática e em todo 
este evento, foi o espetáculo musical do António Leal, que foi um espetáculo sem 
precedentes na Vila de Nelas e que foi grandioso, foi espetacular.

Acrescentar ta
os colabores do Município, que foram incansáveis, foram eficientes e também eles têm 
a sua quota-parte no êxito que foi a Feira do Vinho do Dão. Não digo, continuem assim, 
porque também sei que
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Têm que ser ditas e como este Executivo já fez algumas coisas boas, não 
ando, limpezas e todas algumas situações, que as fez, tal como o 

anterior Executivo, é normal, há coisas boas e coisas más, como quem gere o povo, ou 
á, quem ocupa os cargos públicos, ou seja, quem serve o povo faz coisas 

omo tudo nas nossas vidas. 
Dar uma recomendação ao Senhor Presidente da Câmara, que é a questão do 

Parque Infantil do Areal. Encerrado para manutenção há um ano, há um ano e tal, acho 
que ainda do outro Executivo, se fez tantas limpezas em todo o lado, se 
vontade e expôs algumas situações, limpezas por tudo quanto é sítio, nesse sentido acho 
que é um Parque Infantil no centro da Vila que está fechado há um ano e dava essa 
recomendação para que, de uma forma, ou de outra, tentasse resolver essa que
o Parque Infantil do Areal, no meio da Vila. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Obrigado por não ter usado mais de cinco 

minutos, só usou três. Passamos, então, ao Senhor Deputado Fernando Garci

O Senhor Deputado Fernando Garcia: 
Muito boa noite a todos.  

Senhor Presidente da Câmara, 
Senhoras e Senhores Vereadores, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhoras Secretárias, 
Senhoras e Senhores Deputados Municipais, 

úblico. 
Há dois aspetos que eu não podia deixar de salientar e começo por referir a 23.ª 

edição da Feira do Vinho do Dão. Queria felicitar o Senhor Presidente da Câmara, o seu 
Executivo, em particular a Dr.ª Sofia Relvas que foi o rosto visível de gr
toda esta organização. 

Gostava de salientar alguns aspetos porque deu um salto qualitativo, foram 
inovadores, foram criativos, houve uma série de eventos paralelos ao próprio certame
workshop, uma série também de situações ligadas à cozinha regional, colóquios, 
homenagens, tudo isso, eventos desportivos, não podia deixar também de deixar passar 

Penso também que foi o certame em que se bateu o record no número de 
produtores e expositores presentes. Paralelamente a isto também e quanto 

que foi o auge desta Feira e também integrado na temática e em todo 
este evento, foi o espetáculo musical do António Leal, que foi um espetáculo sem 
precedentes na Vila de Nelas e que foi grandioso, foi espetacular. 

Acrescentar também, e não podia deixar de o fazer, uma palavra especial para 
os colabores do Município, que foram incansáveis, foram eficientes e também eles têm 

no êxito que foi a Feira do Vinho do Dão. Não digo, continuem assim, 
também sei que para o ano querem fazer mais e melhor. 
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Têm que ser ditas e como este Executivo já fez algumas coisas boas, não 
ando, limpezas e todas algumas situações, que as fez, tal como o 

anterior Executivo, é normal, há coisas boas e coisas más, como quem gere o povo, ou 
á, quem ocupa os cargos públicos, ou seja, quem serve o povo faz coisas 

Dar uma recomendação ao Senhor Presidente da Câmara, que é a questão do 
ncerrado para manutenção há um ano, há um ano e tal, acho 

que ainda do outro Executivo, se fez tantas limpezas em todo o lado, se tem tanta 
vontade e expôs algumas situações, limpezas por tudo quanto é sítio, nesse sentido acho 
que é um Parque Infantil no centro da Vila que está fechado há um ano e dava essa 
recomendação para que, de uma forma, ou de outra, tentasse resolver essa questão que é 

Muito obrigado Senhor Deputado. Obrigado por não ter usado mais de cinco 
minutos, só usou três. Passamos, então, ao Senhor Deputado Fernando Garcia. Faz favor 

Há dois aspetos que eu não podia deixar de salientar e começo por referir a 23.ª 
edição da Feira do Vinho do Dão. Queria felicitar o Senhor Presidente da Câmara, o seu 
Executivo, em particular a Dr.ª Sofia Relvas que foi o rosto visível de grande parte de 

Gostava de salientar alguns aspetos porque deu um salto qualitativo, foram 
inovadores, foram criativos, houve uma série de eventos paralelos ao próprio certame, o 

a regional, colóquios, 
homenagens, tudo isso, eventos desportivos, não podia deixar também de deixar passar 

Penso também que foi o certame em que se bateu o record no número de 
produtores e expositores presentes. Paralelamente a isto também e quanto a mim, é a 

que foi o auge desta Feira e também integrado na temática e em todo 
este evento, foi o espetáculo musical do António Leal, que foi um espetáculo sem 

 
mbém, e não podia deixar de o fazer, uma palavra especial para 

os colabores do Município, que foram incansáveis, foram eficientes e também eles têm 
no êxito que foi a Feira do Vinho do Dão. Não digo, continuem assim, 



 

O segundo aspeto que eu queria referir, e penso que também é de grande 
satisfação para todos nós, tem a ver com um processo que ao longo dos anos se vinha a 
arrastar no nosso Concelho, que foi a perda de centenas de 
de durante este período ter havido aqui uma série de boatos 
covardemente e de forma anónima, uma série de acusações, que, afinal não vinha, que 
isto era um logro, entrou em laboração a fábrica, uma nova unidade in
que são os Aquinos.  

Ultrapassa já as
grande esforço do Executivo para atrair novos investimentos à nossa terra e vai ter, 
certamente, um grande impacto 

Deixo os meus parabéns por todo esse trabalho
esforços no sentido de

Muito obrigado.
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passamos, então, 

Maria Isabel Matias. Faça favor de usar da palavra.
 
A Senhora Deputada Maria Isabel Matias:
- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia,
Senhor Presidenta da Câmara Municipal,
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados Municipais,
Senhoras e Senhores.
Inusitadamente e mesmo sem que eu própria planeasse esta intervenção ontem 

resolvi que estaria aqui nesta tribuna, não só para deixar alguns recados, mas também 
para mostrar a minha grande preocupação pelo caminho que esta Autarquia, na pessoa 
do Senhor Presidente da Câmara, vem percorrendo durante estes onze meses de 
exercício. 

Já tive oportunidade
exercício, aos quais atribuí, como seria justo, o estado de graça do Senhor Presidente e 
concomitantemente, a sua equipa.

Às palavras que aqui pronunciei acresceram as indicações dadas pelo Senhor 
Presidente, algumas fora do contexto, 
devido a esse facto que deixarei de fazer ouvir a minha voz na casa da
quando assim o achar necessário.

É o que estou agora a fazer. A usar um direito que me foi conferido pelo voto 
do povo deste Concelho

Senhor Presidente, tenho vindo a acompanhar
percurso nesta caminhada que se verifica 
que a tarefa não iria ser �pera doce�, nunca o foi, e julgo que não será nos mandatos 
mais próximos.  

Com a frontalidade que sempre me caraterizou, mais uma vez corro o risco de 
vir a ser brindada com palavras da
Membro desta Assembleia e aos assuntos que
mensagem. 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

O segundo aspeto que eu queria referir, e penso que também é de grande 
satisfação para todos nós, tem a ver com um processo que ao longo dos anos se vinha a 
arrastar no nosso Concelho, que foi a perda de centenas de postos de trabalho e, apear 
de durante este período ter havido aqui uma série de boatos 
covardemente e de forma anónima, uma série de acusações, que, afinal não vinha, que 
isto era um logro, entrou em laboração a fábrica, uma nova unidade in

 
Ultrapassa já as cem pessoas e sei que também tudo isso tem a ver co

grande esforço do Executivo para atrair novos investimentos à nossa terra e vai ter, 
certamente, um grande impacto socioeconómico na nossa região.  

os meus parabéns por todo esse trabalho, sabendo 
de atrair novos investimentos para a nossa terra. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Passamos, então, 

Maria Isabel Matias. Faça favor de usar da palavra. 

A Senhora Deputada Maria Isabel Matias: 
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

Senhor Presidenta da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 

Senhores. 
Inusitadamente e mesmo sem que eu própria planeasse esta intervenção ontem 

resolvi que estaria aqui nesta tribuna, não só para deixar alguns recados, mas também 
para mostrar a minha grande preocupação pelo caminho que esta Autarquia, na pessoa 

o Senhor Presidente da Câmara, vem percorrendo durante estes onze meses de 

Já tive oportunidade de, aqui neste mesmo local, ter aludido aos cem dias de 
exercício, aos quais atribuí, como seria justo, o estado de graça do Senhor Presidente e 

omitantemente, a sua equipa. 
Às palavras que aqui pronunciei acresceram as indicações dadas pelo Senhor 

Presidente, algumas fora do contexto, como é bom recordar, mas não será, 
devido a esse facto que deixarei de fazer ouvir a minha voz na casa da
quando assim o achar necessário. 

É o que estou agora a fazer. A usar um direito que me foi conferido pelo voto 
do povo deste Concelho. 

Senhor Presidente, tenho vindo a acompanhar com muita atenção o seu 
percurso nesta caminhada que se verifica difícil, não é novidade. Todos nós sabíamos 
que a tarefa não iria ser �pera doce�, nunca o foi, e julgo que não será nos mandatos 

Com a frontalidade que sempre me caraterizou, mais uma vez corro o risco de 
vir a ser brindada com palavras da parte de V.ª Ex.ª, menos ajustadas às funções de 
Membro desta Assembleia e aos assuntos que a todo o custo tento fazer passar a 
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O segundo aspeto que eu queria referir, e penso que também é de grande 
satisfação para todos nós, tem a ver com um processo que ao longo dos anos se vinha a 

postos de trabalho e, apear 
de durante este período ter havido aqui uma série de boatos e nos blogues, 
covardemente e de forma anónima, uma série de acusações, que, afinal não vinha, que 
isto era um logro, entrou em laboração a fábrica, uma nova unidade industrial em Nelas, 

e também tudo isso tem a ver com um 
grande esforço do Executivo para atrair novos investimentos à nossa terra e vai ter, 

 
sabendo que continuam a fazer 

atrair novos investimentos para a nossa terra.  

Muito obrigado Senhor Deputado. Passamos, então, à Senhora Deputada 

Inusitadamente e mesmo sem que eu própria planeasse esta intervenção ontem 
resolvi que estaria aqui nesta tribuna, não só para deixar alguns recados, mas também 
para mostrar a minha grande preocupação pelo caminho que esta Autarquia, na pessoa 

o Senhor Presidente da Câmara, vem percorrendo durante estes onze meses de 

, aqui neste mesmo local, ter aludido aos cem dias de 
exercício, aos quais atribuí, como seria justo, o estado de graça do Senhor Presidente e 

Às palavras que aqui pronunciei acresceram as indicações dadas pelo Senhor 
como é bom recordar, mas não será, decerto, 

devido a esse facto que deixarei de fazer ouvir a minha voz na casa da democracia 

É o que estou agora a fazer. A usar um direito que me foi conferido pelo voto 

com muita atenção o seu 
difícil, não é novidade. Todos nós sabíamos 

que a tarefa não iria ser �pera doce�, nunca o foi, e julgo que não será nos mandatos 

Com a frontalidade que sempre me caraterizou, mais uma vez corro o risco de 
menos ajustadas às funções de 

a todo o custo tento fazer passar a 



 

No entanto, quero deixar bem claro que tudo aquilo quanto aqui me irei 
pronunciar nunca será por motivo de acrimónia,
útil a esta comunidade.

Como atrás declarei, vai quase um ano passado e todas as questões que aqui 
trouxe nas minhas intervenções, que foram duas, continuam sem respostas, sem 
soluções e pelo caminho que se vem tril
satisfatoriamente. Não há, sequer, a veleidade de poder pensar que os assuntos mais 
prementes deste Concelho possam vir a ser objeto de preocupação desta presidência 
corporizada por V.ª Ex.ª, daí que a minha preo

O Senhor Presidente tem vindo a fazer 
finge acordar para aparecer nesses eventos 
presença impera, salvo o devido respeito.

Eu já há muito que pe
há dinheiro nem para as obras mais urgentes, escuso
Senhor para fazer o pouco
democráticas ao deslocar materia
usar noutros sítios para os quais não haviam sido destinados. 

Ainda lhe digo mais Senhor Presidente, não foi V.ª Ex.ª imparcial com essa 
atitude pois só mostrou que nem todas as f
diferenças, Senhor Presidente e essa diferença é por demais gritante. Há dias, num 
jornal do Concelho saltou
devera alarmada e passo a citar �Museu do Vinho do Dão em Santar só s
âmbito da adesão ao projeto 

Para não transcrever partes do corpo da not
periódico e que vou ler: �Museu 
da adesão ao projeto Vila
depois não o concretizar. Foi assim que o Presidente da Câmara se referiu ao conjunto 
de projetos que o anterior Executivo prometeu executar, designadamente para Santar, e 
que não saíram do papel
parece apostar em política
entrando em populismos, deu
do Dão em Santar vai depender de se c
projeto Vilas Cidades Jardim que iremos apresentar publicamente em outubro
se.  

O Museu não está nos horizontes da Câmara. As 
ruas e os caminhos enlameados, idem, já para 
tanto carece. Afinal Santar não existe em nenhum horizonte do Executivo Camarário. 
Então, Senhor Presidente, quais são os seus horizontes para a União de Freguesias de 
Santar/Moreira? Eu até sei, mas gostava de ouvi
já me chegou aos ouvidos e que é, nem mais, nem menos, isto, o Presidente da Câmara 
já economizou um milhão de euros, um milhão de euros é muito dinheiro. 

Senhor Presidente, só um milhão? Bem, sempre pensei que com a poupança 
que o Senhor decidiu impor na sua gestão e dado que até hoje nenhuma obra, nem 
grande, nem pequena, foi levada a cabo, peço que se tirem daí as ilações que se 
considerarem pertinentes. 
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No entanto, quero deixar bem claro que tudo aquilo quanto aqui me irei 
pronunciar nunca será por motivo de acrimónia, outro sim, pelo desejo que tenho em ser 
útil a esta comunidade. 

Como atrás declarei, vai quase um ano passado e todas as questões que aqui 
trouxe nas minhas intervenções, que foram duas, continuam sem respostas, sem 
soluções e pelo caminho que se vem trilhando, não se vislumbra se se irão resolver 
satisfatoriamente. Não há, sequer, a veleidade de poder pensar que os assuntos mais 
prementes deste Concelho possam vir a ser objeto de preocupação desta presidência 
corporizada por V.ª Ex.ª, daí que a minha preocupação tenha razão de ser.

O Senhor Presidente tem vindo a fazer �de morto� durante todo este tempo, só 
finge acordar para aparecer nesses eventos que proliferam por todo o Concelho. Aí a sua 
presença impera, salvo o devido respeito. 

Eu já há muito que percebi o seu objetivo, Senhor Presidente, diz o Senhor, não 
há dinheiro nem para as obras mais urgentes, escuso-me de as citar novamente, o 
Senhor para fazer o pouco ou nada que nestes onze meses fez, usou de decisões nada 
democráticas ao deslocar materiais situados pelo menos em duas f
usar noutros sítios para os quais não haviam sido destinados.  

Ainda lhe digo mais Senhor Presidente, não foi V.ª Ex.ª imparcial com essa 
is só mostrou que nem todas as freguesias são merecedora

diferenças, Senhor Presidente e essa diferença é por demais gritante. Há dias, num 
jornal do Concelho saltou-me à vista o título de determinada notícia que me deixou 
devera alarmada e passo a citar �Museu do Vinho do Dão em Santar só s
âmbito da adesão ao projeto Vilas Cidades Jardim.�  

Para não transcrever partes do corpo da notícia, optei pelo recorte que fiz do 
periódico e que vou ler: �Museu do Vinho do Dão em Santar só se justifica no âmbito 
da adesão ao projeto Vilas Cidades Jardim. É muito fácil colocar projetos no papel mas 
depois não o concretizar. Foi assim que o Presidente da Câmara se referiu ao conjunto 
de projetos que o anterior Executivo prometeu executar, designadamente para Santar, e 
que não saíram do papel como por exemplo o Museu do Vinho e Multiusos. O Edil 

em políticas realistas no plano de investimentos da Autarquia, não 
entrando em populismos, deu-nos conta que a possível construção do Museu do Vinho 

vai depender de se considerar, ou não, essencial, na adesão da Vila ao 
projeto Vilas Cidades Jardim que iremos apresentar publicamente em outubro

O Museu não está nos horizontes da Câmara. As ETARs em Santar, idem. As 
enlameados, idem, já para não falar nas infraestruturas que Santar 

tanto carece. Afinal Santar não existe em nenhum horizonte do Executivo Camarário. 
Então, Senhor Presidente, quais são os seus horizontes para a União de Freguesias de 
Santar/Moreira? Eu até sei, mas gostava de ouvir da sua boca. Vou dizer
já me chegou aos ouvidos e que é, nem mais, nem menos, isto, o Presidente da Câmara 
já economizou um milhão de euros, um milhão de euros é muito dinheiro. 

Senhor Presidente, só um milhão? Bem, sempre pensei que com a poupança 
que o Senhor decidiu impor na sua gestão e dado que até hoje nenhuma obra, nem 
grande, nem pequena, foi levada a cabo, peço que se tirem daí as ilações que se 
considerarem pertinentes.  
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No entanto, quero deixar bem claro que tudo aquilo quanto aqui me irei 
outro sim, pelo desejo que tenho em ser 

Como atrás declarei, vai quase um ano passado e todas as questões que aqui 
trouxe nas minhas intervenções, que foram duas, continuam sem respostas, sem 

não se vislumbra se se irão resolver 
satisfatoriamente. Não há, sequer, a veleidade de poder pensar que os assuntos mais 
prementes deste Concelho possam vir a ser objeto de preocupação desta presidência 

cupação tenha razão de ser. 
durante todo este tempo, só 

que proliferam por todo o Concelho. Aí a sua 

rcebi o seu objetivo, Senhor Presidente, diz o Senhor, não 
me de as citar novamente, o 

nada que nestes onze meses fez, usou de decisões nada 
situados pelo menos em duas freguesias a fim de os 

Ainda lhe digo mais Senhor Presidente, não foi V.ª Ex.ª imparcial com essa 
reguesias são merecedoras de trato igual. Há 

diferenças, Senhor Presidente e essa diferença é por demais gritante. Há dias, num 
me à vista o título de determinada notícia que me deixou 

devera alarmada e passo a citar �Museu do Vinho do Dão em Santar só se justifica no 

ícia, optei pelo recorte que fiz do 
só se justifica no âmbito 

Jardim. É muito fácil colocar projetos no papel mas 
depois não o concretizar. Foi assim que o Presidente da Câmara se referiu ao conjunto 
de projetos que o anterior Executivo prometeu executar, designadamente para Santar, e 

como por exemplo o Museu do Vinho e Multiusos. O Edil 
realistas no plano de investimentos da Autarquia, não 
nos conta que a possível construção do Museu do Vinho 

onsiderar, ou não, essencial, na adesão da Vila ao 
projeto Vilas Cidades Jardim que iremos apresentar publicamente em outubro�. Pasme-

s em Santar, idem. As 
não falar nas infraestruturas que Santar 

tanto carece. Afinal Santar não existe em nenhum horizonte do Executivo Camarário. 
Então, Senhor Presidente, quais são os seus horizontes para a União de Freguesias de 

r da sua boca. Vou dizer-lhe aquilo que 
já me chegou aos ouvidos e que é, nem mais, nem menos, isto, o Presidente da Câmara 
já economizou um milhão de euros, um milhão de euros é muito dinheiro.  

Senhor Presidente, só um milhão? Bem, sempre pensei que com a poupança 
que o Senhor decidiu impor na sua gestão e dado que até hoje nenhuma obra, nem 
grande, nem pequena, foi levada a cabo, peço que se tirem daí as ilações que se 



 

Quando o Senhor deixar de fingir de morto tenho esperança de que venha 
anunciar nesta mesma Assembleia que as finanças da Câmara estão de ótima saúde, 
quiçá nunca estiveram tão saudáveis e foi obra, que não existiu, da boa gestão da pessoa 
do Senhor Presidente.

Prometo, Senhor Presidente, que nesse momento direi quantas pessoas 
morreram e adoeceram
dejetos domésticos a planar nos campos totalmente infestados e sem possibilidades de 
virem a ser saudáveis

Senhor Presidente, talvez o Senhor não acredite, mas deve
que nutro pelo Senhor Presidente da Câmara deste Nobre Concelho é inquestionável e 
devo dizer-lhe que não subo a esta tribuna por motivos de 
move o cuidado que se deve ter no trato do povo do Concelho.

Acho meritório o facto do Senhor Presidente se misturar com os seus 
Munícipes para com eles confraternizar,
seguinte: como veem
Só que o fato não lhe ass
povo, apesar de o ver por perto tem outras necessidades, tanto a nível social, 
pessoal e estrutural e isso, Senhor Presidente, não existe,

Mas o povo não é lorpa. Enquanto V.ª Ex.ª tentar ador
acordado e quando V.ª Ex.ª meno
nem só de pão vive o homem, mas experimente tirar
Senhor Presidente da Câmara faz de morto, o povo, esse morre de ve
porque o desemprego neste Concelho continua a subir e isso é trágico para muitas 
famílias. 

Ainda dentro do contexto daquilo que aqui plasmei, não quer
lamentar o seguinte: 
Câmara que V.ª Ex.ª dirige com tanta parcimónia para solicitar aos Serviços de 
Expediente, na pessoa do funcionário, Senhor Fernando Santos, para que me fossem 
facultadas cópias dos documentos que iam ser discutidos nesta sessão, porque tive 
problemas com o meu equipamento informático, que está velho como eu, e precisa de 
pão para se alimentar se não fica amuado e não trabalha. 

Não se lhe pode aplicar o chavão de que nem só de pão vive o homem. 
Expliquei ao Senhor Fernando ao que ia. Bem, nin
para obter as famigeradas cópias.
Fernando eu só ouvia, eu não tenho autorização para dar cópias dos documentos. Sem a 
autorização do Senhor Presidente da Câmara as ordens qu
gasta o estritamente necessário. Eu cumpro ordens e vou cumpri
e compreendendo a posição do Senhor Fernando, pessoa que muito prezo, expliquei
que o Senhor Presidente da Assembleia, através do meu Chefe
tinha autorizado que me fornecessem os documentos necessários sempre que eu os 
solicitasse.  

Não sei com quem falou o Senhor Fernando Santos, mas lá foi 
documentos. Fiquei-lhe grata, embora desagrada
perante um funcionário que apenas cumpre ordens e que as quer cumprir na íntegra.
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Quando o Senhor deixar de fingir de morto tenho esperança de que venha 
anunciar nesta mesma Assembleia que as finanças da Câmara estão de ótima saúde, 
quiçá nunca estiveram tão saudáveis e foi obra, que não existiu, da boa gestão da pessoa 

dente. 
Prometo, Senhor Presidente, que nesse momento direi quantas pessoas 

morreram e adoeceram, pelo menos, em Santar devido às más condições sanitárias, 
dejetos domésticos a planar nos campos totalmente infestados e sem possibilidades de 
virem a ser saudáveis para serem cultivados nas décadas seguintes

Senhor Presidente, talvez o Senhor não acredite, mas deve
que nutro pelo Senhor Presidente da Câmara deste Nobre Concelho é inquestionável e 

lhe que não subo a esta tribuna por motivos de lana
move o cuidado que se deve ter no trato do povo do Concelho. 

ritório o facto do Senhor Presidente se misturar com os seus 
Munícipes para com eles confraternizar, querendo mostrar por atos e 

veem, estou aqui, já algum Presidente vos deu tanta atenção que não eu? 
Só que o fato não lhe assenta com a elegância que V.ª Ex.ª tanto desejaria porque o 
povo, apesar de o ver por perto tem outras necessidades, tanto a nível social, 
pessoal e estrutural e isso, Senhor Presidente, não existe, 

Mas o povo não é lorpa. Enquanto V.ª Ex.ª tentar ador
acordado e quando V.ª Ex.ª menos esperar o povo dirá, alto e pá
nem só de pão vive o homem, mas experimente tirar-lhe o pão e verá que enquanto o 
Senhor Presidente da Câmara faz de morto, o povo, esse morre de ve
porque o desemprego neste Concelho continua a subir e isso é trágico para muitas 

dentro do contexto daquilo que aqui plasmei, não quer
 na terça-feira, dia 23 deste mês, tive necessidade de 

Câmara que V.ª Ex.ª dirige com tanta parcimónia para solicitar aos Serviços de 
Expediente, na pessoa do funcionário, Senhor Fernando Santos, para que me fossem 
facultadas cópias dos documentos que iam ser discutidos nesta sessão, porque tive 
problemas com o meu equipamento informático, que está velho como eu, e precisa de 
pão para se alimentar se não fica amuado e não trabalha.  

Não se lhe pode aplicar o chavão de que nem só de pão vive o homem. 
Expliquei ao Senhor Fernando ao que ia. Bem, ninguém imagina a dificuldade que tive 

ara obter as famigeradas cópias. Cheguei a pensar em desistir porque do Senhor 
Fernando eu só ouvia, eu não tenho autorização para dar cópias dos documentos. Sem a 
autorização do Senhor Presidente da Câmara as ordens que há é economizar e só se 
gasta o estritamente necessário. Eu cumpro ordens e vou cumpri-las. Cheia de paciência 
e compreendendo a posição do Senhor Fernando, pessoa que muito prezo, expliquei
que o Senhor Presidente da Assembleia, através do meu Chefe do Grupo Parlamentar, já 
tinha autorizado que me fornecessem os documentos necessários sempre que eu os 

Não sei com quem falou o Senhor Fernando Santos, mas lá foi 
lhe grata, embora desagradada pela situaçã

perante um funcionário que apenas cumpre ordens e que as quer cumprir na íntegra.
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Quando o Senhor deixar de fingir de morto tenho esperança de que venha 
anunciar nesta mesma Assembleia que as finanças da Câmara estão de ótima saúde, 
quiçá nunca estiveram tão saudáveis e foi obra, que não existiu, da boa gestão da pessoa 

Prometo, Senhor Presidente, que nesse momento direi quantas pessoas 
em Santar devido às más condições sanitárias, 

dejetos domésticos a planar nos campos totalmente infestados e sem possibilidades de 
para serem cultivados nas décadas seguintes. 

Senhor Presidente, talvez o Senhor não acredite, mas deve acreditar, o respeito 
que nutro pelo Senhor Presidente da Câmara deste Nobre Concelho é inquestionável e 

lana-caprina, apenas me 

ritório o facto do Senhor Presidente se misturar com os seus 
querendo mostrar por atos e por palavras o 

, estou aqui, já algum Presidente vos deu tanta atenção que não eu? 
enta com a elegância que V.ª Ex.ª tanto desejaria porque o 

povo, apesar de o ver por perto tem outras necessidades, tanto a nível social, como 

mece-lo, ele está bem 
s esperar o povo dirá, alto e pára o baile, eu sei que 

lhe o pão e verá que enquanto o 
Senhor Presidente da Câmara faz de morto, o povo, esse morre de verdade, mas de fome 
porque o desemprego neste Concelho continua a subir e isso é trágico para muitas 

dentro do contexto daquilo que aqui plasmei, não quero deixar de 
feira, dia 23 deste mês, tive necessidade de me deslocar à 

Câmara que V.ª Ex.ª dirige com tanta parcimónia para solicitar aos Serviços de 
Expediente, na pessoa do funcionário, Senhor Fernando Santos, para que me fossem 
facultadas cópias dos documentos que iam ser discutidos nesta sessão, porque tive 
problemas com o meu equipamento informático, que está velho como eu, e precisa de 

Não se lhe pode aplicar o chavão de que nem só de pão vive o homem. 
guém imagina a dificuldade que tive 

pensar em desistir porque do Senhor 
Fernando eu só ouvia, eu não tenho autorização para dar cópias dos documentos. Sem a 

e há é economizar e só se 
las. Cheia de paciência 

e compreendendo a posição do Senhor Fernando, pessoa que muito prezo, expliquei-lhe 
do Grupo Parlamentar, já 

tinha autorizado que me fornecessem os documentos necessários sempre que eu os 

Não sei com quem falou o Senhor Fernando Santos, mas lá foi fotocopiando os 
pela situação a que fui obrigada, 

perante um funcionário que apenas cumpre ordens e que as quer cumprir na íntegra. 



 

Daqui envio ao Senhor Fernando a minha consideração e o respeito que devo 
ter por aquele e qualquer funcionário que tem 
justas, ou injustas. 

Quero deixar esclarecido que quando fui eleita pelo povo 
democrático para exercer nesta Nobre Assembleia o cargo de Membro da mesma não 
me foi dito que na aceitação do cargo estava implícita a obrigação de que ficaria
meu cargo todos os dispêndios financeiros inerentes à minha função de Deputada 
Municipal, tais como 
e economia não se dispõe a facultar aos Membros desta Assembleia, se não por via 
eletrónica. 

Não posso deixar de mostrar a minha total discordância porquanto todo o 
material eletrónico que possuo é meu, a Internet sou que eu a pago, o papel que deverei 
usar para fotocopiar qualquer documento sou eu que pago, a impressora é minha e paga 
por mim e a sua manutenção, como por exemplo consumíveis, sou eu que tenho que 
pagar. 

Em que ficamos Senhor Presidente? A Câmara Municipal passa a facultar 
cópia dos documentos que não eletrónicos? A Câmara não faculta cópias, mas paga o 
valor correspondente aos 
considera que no valor recebido pelos Membros da Assembleia estão incluídos todas as 
despesas que esse mesmo 
mandato?  

Peço respostas esclareced
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado

prestar algum esclarecimento
esclarecimentos do Senhor Presidente da Câmar

Ora, então, send
Expediente, como habitualmente faço, uma vez que foi enviado a todos.

Chegámos ao fim do Período de Ante da Ordem do Dia e 
da Ordem do Dia, precisamente 
Presidente da Câmara.
 

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

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Ex.mos Senhores Membros da Assembleia
De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tenho a honra de apresentar a V.ª
atividade do Município desde a última Assembleia Municipal at

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

- Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais e ainda de estradas 
municipais em diversas freguesias;

- Limpeza de bermas nas freguesias;
- Beneficiação da Zona In
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Daqui envio ao Senhor Fernando a minha consideração e o respeito que devo 
qualquer funcionário que tem tão presente o dever de cumprir 

Quero deixar esclarecido que quando fui eleita pelo povo 
democrático para exercer nesta Nobre Assembleia o cargo de Membro da mesma não 
me foi dito que na aceitação do cargo estava implícita a obrigação de que ficaria
meu cargo todos os dispêndios financeiros inerentes à minha função de Deputada 
Municipal, tais como documentos que só a Edilidade possui e que para sua comodidade 
e economia não se dispõe a facultar aos Membros desta Assembleia, se não por via 

Não posso deixar de mostrar a minha total discordância porquanto todo o 
material eletrónico que possuo é meu, a Internet sou que eu a pago, o papel que deverei 

qualquer documento sou eu que pago, a impressora é minha e paga 
e a sua manutenção, como por exemplo consumíveis, sou eu que tenho que 

Em que ficamos Senhor Presidente? A Câmara Municipal passa a facultar 
cópia dos documentos que não eletrónicos? A Câmara não faculta cópias, mas paga o 
valor correspondente aos Membros da Assembleia? Ou o Senhor Presidente da Câmara 
considera que no valor recebido pelos Membros da Assembleia estão incluídos todas as 
despesas que esse mesmo Membro tenha que fazer para exercer com dignidade o seu 

Peço respostas esclarecedoras, Senhor Presidente.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhora Deputada. Pergunto ao Senhor Presidente se quer 

prestar algum esclarecimento às perguntas que lhe foram feitas, ou não? Nos 
esclarecimentos do Senhor Presidente da Câmara. Tudo bem. 

Ora, então, sendo assim, como deram conta eu escusei
Expediente, como habitualmente faço, uma vez que foi enviado a todos.

hegámos ao fim do Período de Ante da Ordem do Dia e 
em do Dia, precisamente com a informação e os esclarecimentos do Senhor 

Presidente da Câmara.                                                      

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

. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, tenho a honra de apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da 
atividade do Município desde a última Assembleia Municipal até hoje. 

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

Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais e ainda de estradas 
municipais em diversas freguesias; 

Limpeza de bermas nas freguesias; 
Beneficiação da Zona Industrial da Ribeirinha; 
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Daqui envio ao Senhor Fernando a minha consideração e o respeito que devo 
tão presente o dever de cumprir ordens 

Quero deixar esclarecido que quando fui eleita pelo povo com o voto 
democrático para exercer nesta Nobre Assembleia o cargo de Membro da mesma não 
me foi dito que na aceitação do cargo estava implícita a obrigação de que ficariam a 
meu cargo todos os dispêndios financeiros inerentes à minha função de Deputada 

e que para sua comodidade 
e economia não se dispõe a facultar aos Membros desta Assembleia, se não por via 

Não posso deixar de mostrar a minha total discordância porquanto todo o 
material eletrónico que possuo é meu, a Internet sou que eu a pago, o papel que deverei 

qualquer documento sou eu que pago, a impressora é minha e paga 
e a sua manutenção, como por exemplo consumíveis, sou eu que tenho que 

Em que ficamos Senhor Presidente? A Câmara Municipal passa a facultar 
cópia dos documentos que não eletrónicos? A Câmara não faculta cópias, mas paga o 

Membros da Assembleia? Ou o Senhor Presidente da Câmara 
considera que no valor recebido pelos Membros da Assembleia estão incluídos todas as 

Membro tenha que fazer para exercer com dignidade o seu 

ao Senhor Presidente se quer 
às perguntas que lhe foram feitas, ou não? Nos 

o assim, como deram conta eu escusei-me à Leitura do 
Expediente, como habitualmente faço, uma vez que foi enviado a todos. 

hegámos ao fim do Período de Ante da Ordem do Dia e passamos ao Período 
formação e os esclarecimentos do Senhor 

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

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

é hoje.  
A) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e 

Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais e ainda de estradas 



 

- Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial n.º 1;
- Ampliação de rede de águas;
- Continuação das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Senhorim de acordo com o protocolo aprovado;
- Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua;
- Inicio da última fase da construção das rotundas na EN234 em Canas de 

Senhorim; 
- Reboco do Cemitério da Freguesia da Lapa do Lobo;
- Reabilitação do Jardim de Infância da Lapa do Lobo;
- Colaboração na reabilitação da Escola Primária de Vale de Madeiros;
- Negociação e elaboração de protocolos com vista à ampliação do Cemitério 

da Freguesia de Vilar Seco;
- Aquisição de diversos terrenos para indústria na Zona Industrial n.º1 de Nelas 

e Ribeirinha em Canas de Senhorim;
- Realização de trabalhos com vista ao alargamento futuro de troço da EN231

em Carvalhal Redondo;
- Execução de muro no âmbito da requalificação do Largo da Igreja na 

Aguieira; 
- Beneficiação das instalações sanitárias públicas 
- Pavimentação de passeios na Av. Dr. Fortunato de Almeida em Nelas;
- Limpezas urbanas em diversas freguesias.
 
B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social:
- 1º Encontro das IPSS�S do Concelho | convívio com todos os utentes 
- Funcionamento normal das Piscinas Municipais Descobertas | época balnear 

2014, apurando-se cerca de 8000 utilizadores;
- Realização do Projeto �Férias em Ação 

cerca de 120 crianças do concelho com idades entre os 6 e 10 anos;
- Realização da Audição de Final de Ano dos Alunos da Escola Municipal de 

Música de Nelas, com apresentação no Cine Teatro Municipal;
- Exposições e Palestras de temas diversos real

António Lobo Antunes;
- Realização do IX Curso de Verão Collegium Musicum, pelo Conservatório de 

Música de Seia, com apresentações e espetáculos variados pela Vila de Nelas;
- 1ºEncontro Intergeracional �Avós e Netos

� Apresentação do Cartão Sénior Municipal;
- 1º Concurso Gastronómico do Concelho de Nelas �Sabores que Conquistam�;
- Posto de Turismo de Nelas | reabertura ao público em 4 de agosto de 2014;
- Realização do jogo Futsal Sénior Mascu

Troféu Nelas Vive; 
- 23ª Feira do Vinho do Dão | atividades diversas consoante programa próprio;
- Torneio de Andebol �Feira do Vinho� Juvenis Masculinos, com a 

participação das equipas do ABC Nelas, EA Moimenta da Beira, N
Penedono e Clube Desportivo Feirense;

- Troféu de Andebol �Coração do Dão� Seniores Masculinos, com a 
participação das equipas do SL Benfica e AC Fafe;
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Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial n.º 1;
Ampliação de rede de águas; 
Continuação das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Senhorim de acordo com o protocolo aprovado; 
Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua;
Inicio da última fase da construção das rotundas na EN234 em Canas de 

Reboco do Cemitério da Freguesia da Lapa do Lobo; 
Reabilitação do Jardim de Infância da Lapa do Lobo; 

oração na reabilitação da Escola Primária de Vale de Madeiros;
Negociação e elaboração de protocolos com vista à ampliação do Cemitério 

da Freguesia de Vilar Seco; 
Aquisição de diversos terrenos para indústria na Zona Industrial n.º1 de Nelas 

nha em Canas de Senhorim; 
Realização de trabalhos com vista ao alargamento futuro de troço da EN231

em Carvalhal Redondo; 
Execução de muro no âmbito da requalificação do Largo da Igreja na 

Beneficiação das instalações sanitárias públicas das Caldas da Felgueira;
Pavimentação de passeios na Av. Dr. Fortunato de Almeida em Nelas;
Limpezas urbanas em diversas freguesias. 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social:
1º Encontro das IPSS�S do Concelho | convívio com todos os utentes 
Funcionamento normal das Piscinas Municipais Descobertas | época balnear 

se cerca de 8000 utilizadores; 
Realização do Projeto �Férias em Ação � Verão 2014� no qual parti

cerca de 120 crianças do concelho com idades entre os 6 e 10 anos;
Realização da Audição de Final de Ano dos Alunos da Escola Municipal de 

Música de Nelas, com apresentação no Cine Teatro Municipal; 
Exposições e Palestras de temas diversos realizadas na Biblioteca Municipal 

António Lobo Antunes; 
Realização do IX Curso de Verão Collegium Musicum, pelo Conservatório de 

Música de Seia, com apresentações e espetáculos variados pela Vila de Nelas;
1ºEncontro Intergeracional �Avós e Netos� | Comemoração do Dia dos Avós

Apresentação do Cartão Sénior Municipal; 
1º Concurso Gastronómico do Concelho de Nelas �Sabores que Conquistam�;
Posto de Turismo de Nelas | reabertura ao público em 4 de agosto de 2014;
Realização do jogo Futsal Sénior Masculino | ABC Nelas vs SL Benfica 

23ª Feira do Vinho do Dão | atividades diversas consoante programa próprio;
Torneio de Andebol �Feira do Vinho� Juvenis Masculinos, com a 

participação das equipas do ABC Nelas, EA Moimenta da Beira, N
Penedono e Clube Desportivo Feirense; 

Troféu de Andebol �Coração do Dão� Seniores Masculinos, com a 
participação das equipas do SL Benfica e AC Fafe; 
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Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial n.º 1; 

Continuação das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua; 
Inicio da última fase da construção das rotundas na EN234 em Canas de 

oração na reabilitação da Escola Primária de Vale de Madeiros; 
Negociação e elaboração de protocolos com vista à ampliação do Cemitério 

Aquisição de diversos terrenos para indústria na Zona Industrial n.º1 de Nelas 

Realização de trabalhos com vista ao alargamento futuro de troço da EN231-2 

Execução de muro no âmbito da requalificação do Largo da Igreja na 

das Caldas da Felgueira; 
Pavimentação de passeios na Av. Dr. Fortunato de Almeida em Nelas; 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 
1º Encontro das IPSS�S do Concelho | convívio com todos os utentes  
Funcionamento normal das Piscinas Municipais Descobertas | época balnear 

Verão 2014� no qual participaram 
cerca de 120 crianças do concelho com idades entre os 6 e 10 anos; 

Realização da Audição de Final de Ano dos Alunos da Escola Municipal de 

izadas na Biblioteca Municipal 

Realização do IX Curso de Verão Collegium Musicum, pelo Conservatório de 
Música de Seia, com apresentações e espetáculos variados pela Vila de Nelas; 

oração do Dia dos Avós 

1º Concurso Gastronómico do Concelho de Nelas �Sabores que Conquistam�; 
Posto de Turismo de Nelas | reabertura ao público em 4 de agosto de 2014; 

lino | ABC Nelas vs SL Benfica � 

23ª Feira do Vinho do Dão | atividades diversas consoante programa próprio; 
Torneio de Andebol �Feira do Vinho� Juvenis Masculinos, com a 

participação das equipas do ABC Nelas, EA Moimenta da Beira, Núcleo Andebol 

Troféu de Andebol �Coração do Dão� Seniores Masculinos, com a 



 

- Inauguração da exposição no IPDJ e McDonald�s em Viseu, no âmbito do 
projeto �Um Olhar sobre as Origens�;

- Torneio de Apuramento para o 14º Campeonato da Europa de Sub
Feminino | participação das Seleções de Portugal, Bielorrússia, Macedónia e Rússia 
realização de treinos no Estádio Municipal de Nelas e jogo de encerramento Portugal vs 
Rússia. 

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde:
- A informação financeira é a constante do 3º Relatório de Acompanhamento 

da Execução do Plano de Ajustamento Financeiro.
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Senhor Presidente, f

vinte minutos. A Senhora Deputada demorou doze.
 
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes Membros da Mesa,
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal,
Munícipes presentes,
Cumprimentar a todos, novamente.
Relativamente ao

Membros da Assembleia Municipal
como tem sido nos últimos dias, é de mort
de trabalho! Porque, contrariamente à Câmara anterior, não tenho 
não tenho Assessores, não tenho Secretárias, não tenho 7, ou 8 políticos que levaram 
Câmara a uma situação de quase dezasseis milhões de euros de endividamento a médio 
e longo prazo. Portanto, tem toda a razão, Sr.ª D.ª Isabel, com tod
tenho feito de morto, 

Relativamente a
esclarecimentos, mas eu queria enfatizar, relativamente à informação, a prioridade que 
continuamos a dar à vertente indu
importante, mas existem pó
e são, desde logo os polos industriais e neste período houve uma grande beneficiação da 
Zona Industrial da Ribeirinha
não de forma definitiva mas que melhorou muito a atratividade daquele espaço e a 
visibilidade até da própria Zona Industrial. 

Acho que iss
quase todas as reuniões de Câmara tem ido a aquisição de terrenos para indústria, quer 
em Canas de Senhorim, quer em Nelas
metros, estamos a falar de hectares e posso também dizer 
momento, em negociação duzentos mil metros de terreno para industria no Município 
de Nelas, duzentos mil metros, vinte hectares. 

São terrenos para a Luso
de Interesse Nacional, de trinta e cinco milhõ
com a montagem de máquinas já em outubro e a criação já, no mínimo de quarenta 
novos postos de trabalho e eu sei que a atratividade do Município em termos industriais 
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Inauguração da exposição no IPDJ e McDonald�s em Viseu, no âmbito do 
obre as Origens�; 

Torneio de Apuramento para o 14º Campeonato da Europa de Sub
Feminino | participação das Seleções de Portugal, Bielorrússia, Macedónia e Rússia 
realização de treinos no Estádio Municipal de Nelas e jogo de encerramento Portugal vs 

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde:
A informação financeira é a constante do 3º Relatório de Acompanhamento 

da Execução do Plano de Ajustamento Financeiro. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhor Presidente, faça favor, a palavra é sua. Veja se não demora mais de 

A Senhora Deputada demorou doze.  

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes Membros da Mesa,

Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Munícipes presentes, 
Cumprimentar a todos, novamente. 
Relativamente aos esclarecimentos, à informação que foi distribuída aos 

Membros da Assembleia Municipal, desejo dizer à D.ª Isabel que a m
como tem sido nos últimos dias, é de morto de trabalho, não é fazer de morto, é morto 

orque, contrariamente à Câmara anterior, não tenho 
não tenho Assessores, não tenho Secretárias, não tenho 7, ou 8 políticos que levaram 

a uma situação de quase dezasseis milhões de euros de endividamento a médio 
Portanto, tem toda a razão, Sr.ª D.ª Isabel, com tod

, estou é morto de trabalho.  
Relativamente a outros aspetos depois já lhe da

esclarecimentos, mas eu queria enfatizar, relativamente à informação, a prioridade que 
continuamos a dar à vertente industrial. No Município de Nelas, Santar/Moreira é 
importante, mas existem pólos, obviamente, cujo investimento abrange todo o Concelho 
e são, desde logo os polos industriais e neste período houve uma grande beneficiação da 
Zona Industrial da Ribeirinha, nos acessos, quer no exterior, quer no interior, ainda que 
não de forma definitiva mas que melhorou muito a atratividade daquele espaço e a 
visibilidade até da própria Zona Industrial.  

Acho que isso é visível. É um aspeto com que nós nos congratulamos. 
quase todas as reuniões de Câmara tem ido a aquisição de terrenos para indústria, quer 
em Canas de Senhorim, quer em Nelas. E, não estamos a falar de cem, ou duzentos 
metros, estamos a falar de hectares e posso também dizer à Assembleia que temos, neste
momento, em negociação duzentos mil metros de terreno para industria no Município 
de Nelas, duzentos mil metros, vinte hectares.  

São terrenos para a Luso Finsa, que está a fazer um investimento PIN 
de Interesse Nacional, de trinta e cinco milhões de euros e que está em desenvolvimento 
com a montagem de máquinas já em outubro e a criação já, no mínimo de quarenta 
novos postos de trabalho e eu sei que a atratividade do Município em termos industriais 
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Inauguração da exposição no IPDJ e McDonald�s em Viseu, no âmbito do 

Torneio de Apuramento para o 14º Campeonato da Europa de Sub-19 
Feminino | participação das Seleções de Portugal, Bielorrússia, Macedónia e Rússia � 
realização de treinos no Estádio Municipal de Nelas e jogo de encerramento Portugal vs 

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 
A informação financeira é a constante do 3º Relatório de Acompanhamento 

favor, a palavra é sua. Veja se não demora mais de 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes Membros da Mesa, 

esclarecimentos, à informação que foi distribuída aos 
à D.ª Isabel que a minha situação hoje, 

, não é fazer de morto, é morto 
orque, contrariamente à Câmara anterior, não tenho Chefe de Gabinete, 

não tenho Assessores, não tenho Secretárias, não tenho 7, ou 8 políticos que levaram a 
a uma situação de quase dezasseis milhões de euros de endividamento a médio 

Portanto, tem toda a razão, Sr.ª D.ª Isabel, com todo o respeito, eu não 

outros aspetos depois já lhe darei também alguns 
esclarecimentos, mas eu queria enfatizar, relativamente à informação, a prioridade que 

as, Santar/Moreira é muito 
los, obviamente, cujo investimento abrange todo o Concelho 

e são, desde logo os polos industriais e neste período houve uma grande beneficiação da 
, nos acessos, quer no exterior, quer no interior, ainda que 

não de forma definitiva mas que melhorou muito a atratividade daquele espaço e a 

com que nós nos congratulamos. Em 
quase todas as reuniões de Câmara tem ido a aquisição de terrenos para indústria, quer 

não estamos a falar de cem, ou duzentos 
à Assembleia que temos, neste 

momento, em negociação duzentos mil metros de terreno para industria no Município 

Finsa, que está a fazer um investimento PIN � Projeto 
es de euros e que está em desenvolvimento 

com a montagem de máquinas já em outubro e a criação já, no mínimo de quarenta 
novos postos de trabalho e eu sei que a atratividade do Município em termos industriais 



 

continua elevada porque há até contactos relati
Municípios vizinhos que t

Temos efectivamente 
acarinhar esta indústria e este grande investimento com a obrigação, ev
esta Câmara, ou qualquer Câmara, o Município de Nelas tem de atrair

Tenho a indicação de que, de facto, é um gosto. 
Eu, hoje de manhã, às sete da manhã, sete e um quatro da manhã, andava a dar 

uma volta pela Zona Industrial
De facto, é um gosto ver aquele parque da antiga Johnson Controls já com 

metade do parque ocupado por 
novembro os Aquinos terão perto de duzentos e quarenta trabalh
momento mais de cem, provenientes de todas as Freguesias do Concelho, trabalhadores, 
costureiras, casqueiros, carpinteiros. 

Dizer também 
edifício da Câmara, os Serviços da Câma
um terminal de multibanco. Portanto, já é possível chegar à Câmara e pagar cinco euros, 
dez euros, vinte euros, sem terem que ir levantar dinheiro à Caixa de Crédito Agrícola, 
ou lá em baixo à Caixa Geral de Dep
coisa simples. 

Ao fim de onze meses quero dizer que outra coisa muito simples, mas que era 
um tormento nestes últimos onze meses, desesperante, era a maior parte das vezes os 
trabalhadores estarem grande parte 
tinham acesso à Internet. Não tinham acesso ao sistema interno, sistema de 
comunicações intranet e internet e, portanto, também, felizmente, creio que há quinze 
dias, foram restauradas as comunicações que havia
serviços todos ligados por fibra ótica
Piscinas, a Biblioteca, o Edifício e também as Oficina
passámos do século XIX da Internet para o século XXI, de seis megas de banda larga 
para trinta megas de banda 
estão as coisas em termos informáticos. O que falta é atualizar os equipamentos. 
Também está a ser feito.

Isto para nós é de uma grande alegria 
modernização administrativa que implica entrar a Câmara na era do digital, e portanto, 
coisas muito simples, mas que com as quais nos congratulamos muito.

Só destacar também que ainda na área da Economia, na Feira do Vinho foram 
lançados grandes projetos, a Lusovini t
aqui um projeto, já um projeto PRODER, de recuperação da Adega de Nelas, de quase 
três milhões de euros
cedência para o domínio público, particu
estacionamento e, portanto, Nelas vai ter uma excelente entrada com a recuperação, 
com a realização deste projeto. 
também uma nova adega 

Dizer que temos tido com a generalidade das associações, como o Hernâni 
também enfatizou, uma excelente relação. Temos posto esse rigor, que tem gerado 
economias, ao serviço da segurança das associações e, portanto, posso dizer
associações que ocupam miúdos na formação
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continua elevada porque há até contactos relativamente a outras Unidades de 
Municípios vizinhos que têm feito �downsizing� e que a Luso Finsa tem aproveitado

efectivamente feito tudo o que está ao nosso alcance no sentido de 
acarinhar esta indústria e este grande investimento com a obrigação, ev
esta Câmara, ou qualquer Câmara, o Município de Nelas tem de atrair

Tenho a indicação de que, de facto, é um gosto.  
Eu, hoje de manhã, às sete da manhã, sete e um quatro da manhã, andava a dar 

volta pela Zona Industrial e há trabalho na Zona Industrial I, de Nelas. 
De facto, é um gosto ver aquele parque da antiga Johnson Controls já com 

do parque ocupado por carros e a indicação que tenho é que em meados de 
os Aquinos terão perto de duzentos e quarenta trabalh

momento mais de cem, provenientes de todas as Freguesias do Concelho, trabalhadores, 
costureiras, casqueiros, carpinteiros.  

Dizer também que ao fim destes onze meses, coisas tão simples como o 
edifício da Câmara, os Serviços da Câmara terem um terminal de multibanco. J
um terminal de multibanco. Portanto, já é possível chegar à Câmara e pagar cinco euros, 

euros, vinte euros, sem terem que ir levantar dinheiro à Caixa de Crédito Agrícola, 
ou lá em baixo à Caixa Geral de Depósitos, está lá um terminal de multibanco, uma 

Ao fim de onze meses quero dizer que outra coisa muito simples, mas que era 
um tormento nestes últimos onze meses, desesperante, era a maior parte das vezes os 
trabalhadores estarem grande parte do tempo a olharem para o computador porque não 

à Internet. Não tinham acesso ao sistema interno, sistema de 
comunicações intranet e internet e, portanto, também, felizmente, creio que há quinze 

foram restauradas as comunicações que havia, por fibra ótica e, portanto, estão os 
dos por fibra ótica. As comunicações estavam degradadas 

Piscinas, a Biblioteca, o Edifício e também as Oficinas e, portanto, eu acho que 
mos do século XIX da Internet para o século XXI, de seis megas de banda larga 

para trinta megas de banda larga. Portanto, ainda hoje perguntei à Dr.ª Célia como é que 
estão as coisas em termos informáticos. O que falta é atualizar os equipamentos. 
Também está a ser feito. 

Isto para nós é de uma grande alegria porque estava em curso um processo de 
administrativa que implica entrar a Câmara na era do digital, e portanto, 

coisas muito simples, mas que com as quais nos congratulamos muito.
Só destacar também que ainda na área da Economia, na Feira do Vinho foram 

projetos, a Lusovini tem a sede instalada em Nelas, lançou, apresentou 
aqui um projeto, já um projeto PRODER, de recuperação da Adega de Nelas, de quase 
três milhões de euros. Vai fazer um projeto de muita qualidade, parte dele também de 
cedência para o domínio público, particularmente aquela faixa central, para 
estacionamento e, portanto, Nelas vai ter uma excelente entrada com a recuperação, 
com a realização deste projeto. A Caminhos Cruzados, na próxima Feira do Vinho terá 
também uma nova adega entre Algerás e Carvalhal Redondo.  

Dizer que temos tido com a generalidade das associações, como o Hernâni 
também enfatizou, uma excelente relação. Temos posto esse rigor, que tem gerado 
economias, ao serviço da segurança das associações e, portanto, posso dizer

que ocupam miúdos na formação, como o Sport Lisboa e Nelas, como o 
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vamente a outras Unidades de 
Finsa tem aproveitado. 

feito tudo o que está ao nosso alcance no sentido de 
acarinhar esta indústria e este grande investimento com a obrigação, evidentemente, que 
esta Câmara, ou qualquer Câmara, o Município de Nelas tem de atrair emprego. 

Eu, hoje de manhã, às sete da manhã, sete e um quatro da manhã, andava a dar 
trabalho na Zona Industrial I, de Nelas.  

De facto, é um gosto ver aquele parque da antiga Johnson Controls já com 
carros e a indicação que tenho é que em meados de 

os Aquinos terão perto de duzentos e quarenta trabalhadores, tendo já neste 
momento mais de cem, provenientes de todas as Freguesias do Concelho, trabalhadores, 

que ao fim destes onze meses, coisas tão simples como o 
terem um terminal de multibanco. Já temos 

um terminal de multibanco. Portanto, já é possível chegar à Câmara e pagar cinco euros, 
euros, vinte euros, sem terem que ir levantar dinheiro à Caixa de Crédito Agrícola, 

ósitos, está lá um terminal de multibanco, uma 

Ao fim de onze meses quero dizer que outra coisa muito simples, mas que era 
um tormento nestes últimos onze meses, desesperante, era a maior parte das vezes os 

do tempo a olharem para o computador porque não 
à Internet. Não tinham acesso ao sistema interno, sistema de 

comunicações intranet e internet e, portanto, também, felizmente, creio que há quinze 
ra ótica e, portanto, estão os 

s comunicações estavam degradadas entre as 
s e, portanto, eu acho que 

mos do século XIX da Internet para o século XXI, de seis megas de banda larga 
larga. Portanto, ainda hoje perguntei à Dr.ª Célia como é que 

estão as coisas em termos informáticos. O que falta é atualizar os equipamentos. 

porque estava em curso um processo de 
administrativa que implica entrar a Câmara na era do digital, e portanto, 

coisas muito simples, mas que com as quais nos congratulamos muito. 
Só destacar também que ainda na área da Economia, na Feira do Vinho foram 

em a sede instalada em Nelas, lançou, apresentou 
aqui um projeto, já um projeto PRODER, de recuperação da Adega de Nelas, de quase 

ai fazer um projeto de muita qualidade, parte dele também de 
larmente aquela faixa central, para 

estacionamento e, portanto, Nelas vai ter uma excelente entrada com a recuperação, 
Cruzados, na próxima Feira do Vinho terá 

Dizer que temos tido com a generalidade das associações, como o Hernâni 
também enfatizou, uma excelente relação. Temos posto esse rigor, que tem gerado 
economias, ao serviço da segurança das associações e, portanto, posso dizer-vos que as 

como o Sport Lisboa e Nelas, como o 



 

Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, ou como o ABC, têm já mais de 
50% das verbas para a época toda recebidas e estamos em setembro apenas.

Dizer que as associações que organiza
as verbas do apoio deste ano, doze mil e quinhentos euros, tudo recebido. Os 
compromissos que assumimos perante as Associações Humanitárias de Bombeiros têm 
sido rigorosamente cumpridos nos finais dos meses e 
de terem uma equipa de prevenção, que tiveram. Felizmente, o tempo também ajudou 
em termos de incêndios florestais, ainda não acabou a época mas, felizmente, por outros 
fatores, não houve a calamidade no Município. 

Nós também fizemos por isso, prevenimos, abrimos caminhos florestais, 
fizemos protocolos 
associações. Estamos também, e têm notado, a dar a eventos de interesse e que já aqui
referi há muito tempo. Eu qu
próximo fim de semana.
o �input� em termos externos
transformá-la num evento de interesse m
nos hotéis, que comam

Precisamos de gente no nosso território, que vão a Santar, visitar Santar, 
comprar vinho, que fiquem no Hotel da Urgeiriça, que
onde, pelo menos, tem algumas Unidades Hoteleiras e na própria Companhia
Águas. Já me referiram que houve um incremento do ano passado para este ano de cerca 
de 30% da taxa de ocupação

E queria dizer
Nisso temos feito, por exemplo, em Viseu, com a
conhece, eu convido todos a ver. Não sei s
levaram os filhos ao Ma
Mas está lá uma excelente exposição 
fotógrafo de Canas de Senhorim, Nuno Brito. F
de interesse municipal, fotografias a preto e branco
que eu acho que qualquer um de nós não devia perder e ver e está, também, 
um projeto que é um olhar sobre as origens, onde o
um trabalho excelente. Está lá um percurso, um retra
Associações que cederam vestidos, está lá o Foral Manuelino, 
refletida com a cedência de imóveis da Movecho. Desafio
conhece, a ir ver ao IPDJ

Está lá, até, um texto excelente sobre o Município de Nelas no âmbito da 
imagem institucional do Município que eu queria ler
daquilo que nós somos. 

�Há um lugar cheio de vida escondida na melancolia do vento.
Há um lugar ond

emoções das suas gentes, onde a natureza é a tela de arte de quem a respira
transforma o futuro em valor sustentado na força do trabalho e no respeito por aquilo 
que sustenta os seus filhos. 

Há uma terra 
que transporta a energia de quem quer crescer e transforma a esperança numa realidade 
que se sente e que nos move. 
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Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, ou como o ABC, têm já mais de 
50% das verbas para a época toda recebidas e estamos em setembro apenas.

Dizer que as associações que organizaram o Carnaval têm tudo recebido. T
as verbas do apoio deste ano, doze mil e quinhentos euros, tudo recebido. Os 
compromissos que assumimos perante as Associações Humanitárias de Bombeiros têm 
sido rigorosamente cumpridos nos finais dos meses e havia aquele importante protocolo 
de terem uma equipa de prevenção, que tiveram. Felizmente, o tempo também ajudou 
em termos de incêndios florestais, ainda não acabou a época mas, felizmente, por outros 
fatores, não houve a calamidade no Município.  

Nós também fizemos por isso, prevenimos, abrimos caminhos florestais, 
fizemos protocolos com os Bombeiros. Temos uma excelente relação com as 
associações. Estamos também, e têm notado, a dar a eventos de interesse e que já aqui

há muito tempo. Eu queria destacar aqui também a Feira Medieval, que v
próximo fim de semana. A Câmara também está como coorganizadora no sentido de dar 

em termos externos à própria Feira Medieval de Canas de Senhorim, 
la num evento de interesse municipal, que atraia pessoas, que se instalem 

nos hotéis, que comam nos restaurantes, que venham para cá passar o fim de semana.
Precisamos de gente no nosso território, que vão a Santar, visitar Santar, 

comprar vinho, que fiquem no Hotel da Urgeiriça, que fiquem nas Caldas da Felgueira, 
onde, pelo menos, tem algumas Unidades Hoteleiras e na própria Companhia
Águas. Já me referiram que houve um incremento do ano passado para este ano de cerca 

da taxa de ocupação. 
E queria dizer-vos também que temos promovido o território fora 

os feito, por exemplo, em Viseu, com a inauguração da exposição, quem não 
convido todos a ver. Não sei se, entretanto, todos foram ao Ma

levaram os filhos ao MacDonalds durante todos estes meses de agosto
Mas está lá uma excelente exposição de fotografias do Município de Nelas, por um 

as de Senhorim, Nuno Brito. Fotografias dos imóveis e das realidades 
de interesse municipal, fotografias a preto e branco, uma coleção de muita qualidade, 
que eu acho que qualquer um de nós não devia perder e ver e está, também, 
um projeto que é um olhar sobre as origens, onde os animadores Carlos e o Luís fizeram 
um trabalho excelente. Está lá um percurso, um retrato do Município de Nelas, com as 
Associações que cederam vestidos, está lá o Foral Manuelino, 
refletida com a cedência de imóveis da Movecho. Desafio-vos, também, quem
conhece, a ir ver ao IPDJ, em Viseu, a ir ver essa exposição.  

stá lá, até, um texto excelente sobre o Município de Nelas no âmbito da 
imagem institucional do Município que eu queria ler-vos e que diz muito de Nelas e 
daquilo que nós somos.  

Há um lugar cheio de vida escondida na melancolia do vento.
Há um lugar onde a terra é a alma, onde cada nascer do dia é o desper

emoções das suas gentes, onde a natureza é a tela de arte de quem a respira
transforma o futuro em valor sustentado na força do trabalho e no respeito por aquilo 

s filhos.  
Há uma terra onde se acorda para um novo olhar do mundo

que transporta a energia de quem quer crescer e transforma a esperança numa realidade 
que se sente e que nos move.  
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Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, ou como o ABC, têm já mais de 
50% das verbas para a época toda recebidas e estamos em setembro apenas. 

am o Carnaval têm tudo recebido. Têm 
as verbas do apoio deste ano, doze mil e quinhentos euros, tudo recebido. Os 
compromissos que assumimos perante as Associações Humanitárias de Bombeiros têm 

ele importante protocolo 
de terem uma equipa de prevenção, que tiveram. Felizmente, o tempo também ajudou 
em termos de incêndios florestais, ainda não acabou a época mas, felizmente, por outros 

Nós também fizemos por isso, prevenimos, abrimos caminhos florestais, 
com os Bombeiros. Temos uma excelente relação com as 

associações. Estamos também, e têm notado, a dar a eventos de interesse e que já aqui 
eria destacar aqui também a Feira Medieval, que vai ser no 

Câmara também está como coorganizadora no sentido de dar 
à própria Feira Medieval de Canas de Senhorim, 

unicipal, que atraia pessoas, que se instalem 
nos restaurantes, que venham para cá passar o fim de semana. 

Precisamos de gente no nosso território, que vão a Santar, visitar Santar, 
fiquem nas Caldas da Felgueira, 

onde, pelo menos, tem algumas Unidades Hoteleiras e na própria Companhia das 
Águas. Já me referiram que houve um incremento do ano passado para este ano de cerca 

os promovido o território fora de Nelas. 
inauguração da exposição, quem não 

e, entretanto, todos foram ao MacDonalds, ou 
de agosto e de setembro. 

de fotografias do Município de Nelas, por um 
otografias dos imóveis e das realidades 

, uma coleção de muita qualidade, 
que eu acho que qualquer um de nós não devia perder e ver e está, também, no IPDJ, 

Carlos e o Luís fizeram 
to do Município de Nelas, com as 

Associações que cederam vestidos, está lá o Foral Manuelino, está lá a indústria 
vos, também, quem não 

stá lá, até, um texto excelente sobre o Município de Nelas no âmbito da 
vos e que diz muito de Nelas e 

Há um lugar cheio de vida escondida na melancolia do vento.  
e a terra é a alma, onde cada nascer do dia é o despertar das 

emoções das suas gentes, onde a natureza é a tela de arte de quem a respira, onde a raiz 
transforma o futuro em valor sustentado na força do trabalho e no respeito por aquilo 

para um novo olhar do mundo, para uma chama 
que transporta a energia de quem quer crescer e transforma a esperança numa realidade 



 

Há um local 
trabalho como quem cria um filho. 

Há um lugar onde a água é mais do que a água, é vida e saúde, onde a natureza 
é vista como complemento essencial para uma existência plena, onde se respira 
livremente e mais do que estarmos vivos aqui

Há um local onde o final do dia não chega e onde a vida borbulha com vontade 
de explodir.  

Aqui a história da terra faz a história das suas gentes. 
Existe um local onde se vive e onde se quer viver e Nelas vive.
Este é o escrito que está no inter

instava a ver porque, de facto, está em Viseu uma grande promoção 
quer no MacDonalds, quer no IPD

Dizer-vos ainda só em complemento a esta informação, em termos objetivos, 
para não ultrapassar os vinte minutos, a estratégia financeira da Câmara e isto é um 
relatório que podem analisar, que está aí para analisar, a estratégia financeira deste 
Executivo não vai sofrer um milímetro de alteração durante estes quatro anos. 

Temos um mandato de
anos e não ao fim de três meses, nem ao fim de onze meses, aceitamos os reparos, as 
sugestões, os elogios, as críticas, que agradecemos, para nós são um estímulo, mas não 
se vai desviar um milímetro duran

E a estratégia destes quatro anos, que foi o compromisso que nós assumimos, 
toda a gente conhece, que é o compromisso de restaurar a credibilidade financeira e a 
sustentabilidade financeira do Município de Nelas 
o Município do Plano de Reestruturação em que está incluído e, portanto, 
mexer na parte das receitas próprias, entre elas a derrama, a parte vari
IMI. 

Isso só é possível em termos de endividamento municipal porque
esquecer que nós estamos aqui a realizar uma Assembleia Municipal que está a analisar, 
todas as vezes que aqui estamos, um relatório da atividade da Câmara, que é enviado 
para a DGAL. 

Nós vamos, proximamente
também pela DGAL. Portanto, a Câmara está com a sua autonomia administrativa e 
financeira completamente diminuída. Se quiser contratar alguém tem que pedir 
autorização. Não pode recorrer ao crédito, portanto, es
crédito. 

O nosso ideário, a
equilibrar isto com outro fator, é reduzir a dívida a médio e longo prazo à razão de um 
milhão de euros por ano. O excesso de endividamento da C
quatro milhões de euros. 
é uma vez e meia a média das receitas correntes 
estamos neste momento em u
1,5 para recuperarmos uma coisa que não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com 
as obras, tem a ver com o imaterial, tem a ver com a dignidade, com o respeito que as 
instituições e as pessoas que as dirigem em Nelas merecem, que é te
administrativa e financeira, serem liv
ponto cinco, ponto quatro, ponto três.
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Há um local onde as gentes reconhecem o valor que as rode
trabalho como quem cria um filho.  

Há um lugar onde a água é mais do que a água, é vida e saúde, onde a natureza 
é vista como complemento essencial para uma existência plena, onde se respira 
livremente e mais do que estarmos vivos aqui vive-se. 

Há um local onde o final do dia não chega e onde a vida borbulha com vontade 

Aqui a história da terra faz a história das suas gentes.  
Existe um local onde se vive e onde se quer viver e Nelas vive.
Este é o escrito que está no interior da exposição, que eu, a todos desafiava e 

instava a ver porque, de facto, está em Viseu uma grande promoção 
cDonalds, quer no IPDJ.  

vos ainda só em complemento a esta informação, em termos objetivos, 
passar os vinte minutos, a estratégia financeira da Câmara e isto é um 

relatório que podem analisar, que está aí para analisar, a estratégia financeira deste 
Executivo não vai sofrer um milímetro de alteração durante estes quatro anos. 

Temos um mandato de quatro anos. Seremos julgados ao fim desses quatro 
anos e não ao fim de três meses, nem ao fim de onze meses, aceitamos os reparos, as 
sugestões, os elogios, as críticas, que agradecemos, para nós são um estímulo, mas não 
se vai desviar um milímetro durante estes quatro anos. 

E a estratégia destes quatro anos, que foi o compromisso que nós assumimos, 
toda a gente conhece, que é o compromisso de restaurar a credibilidade financeira e a 
sustentabilidade financeira do Município de Nelas no sentido de vir a se
o Município do Plano de Reestruturação em que está incluído e, portanto, 

na parte das receitas próprias, entre elas a derrama, a parte vari

Isso só é possível em termos de endividamento municipal porque
esquecer que nós estamos aqui a realizar uma Assembleia Municipal que está a analisar, 
todas as vezes que aqui estamos, um relatório da atividade da Câmara, que é enviado 

Nós vamos, proximamente fazer um Orçamento que é previamente visado 
também pela DGAL. Portanto, a Câmara está com a sua autonomia administrativa e 
financeira completamente diminuída. Se quiser contratar alguém tem que pedir 
autorização. Não pode recorrer ao crédito, portanto, está impedida de recorrer ao 

O nosso ideário, a nossa estratégia para estes quatro anos, sem prejuízo de 
equilibrar isto com outro fator, é reduzir a dívida a médio e longo prazo à razão de um 
milhão de euros por ano. O excesso de endividamento da Câmara neste momento é 
quatro milhões de euros. O nível de endividamento permitido às Autarquias atualmente 
é uma vez e meia a média das receitas correntes líquidas dos últimos três anos e nós 
estamos neste momento em um excesso de endividamento de 2. É pre

5 para recuperarmos uma coisa que não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com 
as obras, tem a ver com o imaterial, tem a ver com a dignidade, com o respeito que as 
instituições e as pessoas que as dirigem em Nelas merecem, que é te
administrativa e financeira, serem livres. Sermos livres para decidir se a taxa de IMI é 

cinco, ponto quatro, ponto três. Na situação em que recebemos a Câmara e
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onde as gentes reconhecem o valor que as rodeia e encaram o seu 

Há um lugar onde a água é mais do que a água, é vida e saúde, onde a natureza 
é vista como complemento essencial para uma existência plena, onde se respira 

Há um local onde o final do dia não chega e onde a vida borbulha com vontade 

Existe um local onde se vive e onde se quer viver e Nelas vive.� 
, que eu, a todos desafiava e 

instava a ver porque, de facto, está em Viseu uma grande promoção do nosso território, 

vos ainda só em complemento a esta informação, em termos objetivos, 
passar os vinte minutos, a estratégia financeira da Câmara e isto é um 

relatório que podem analisar, que está aí para analisar, a estratégia financeira deste 
Executivo não vai sofrer um milímetro de alteração durante estes quatro anos.  

quatro anos. Seremos julgados ao fim desses quatro 
anos e não ao fim de três meses, nem ao fim de onze meses, aceitamos os reparos, as 
sugestões, os elogios, as críticas, que agradecemos, para nós são um estímulo, mas não 

E a estratégia destes quatro anos, que foi o compromisso que nós assumimos, 
toda a gente conhece, que é o compromisso de restaurar a credibilidade financeira e a 

no sentido de vir a ser possível retirar 
o Município do Plano de Reestruturação em que está incluído e, portanto, permitir 

na parte das receitas próprias, entre elas a derrama, a parte variável do IRS e o 

Isso só é possível em termos de endividamento municipal porque é preciso não 
esquecer que nós estamos aqui a realizar uma Assembleia Municipal que está a analisar, 
todas as vezes que aqui estamos, um relatório da atividade da Câmara, que é enviado 

fazer um Orçamento que é previamente visado 
também pela DGAL. Portanto, a Câmara está com a sua autonomia administrativa e 
financeira completamente diminuída. Se quiser contratar alguém tem que pedir 

tá impedida de recorrer ao 

estes quatro anos, sem prejuízo de 
equilibrar isto com outro fator, é reduzir a dívida a médio e longo prazo à razão de um 

âmara neste momento é 
endividamento permitido às Autarquias atualmente 

dos últimos três anos e nós 
É preciso repor isto no 

5 para recuperarmos uma coisa que não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com 
as obras, tem a ver com o imaterial, tem a ver com a dignidade, com o respeito que as 
instituições e as pessoas que as dirigem em Nelas merecem, que é ter autonomia 

ermos livres para decidir se a taxa de IMI é 
situação em que recebemos a Câmara em que 



 

ainda hoje estamos, temos a nossa liberdade, por razões orçamentais, ab
diminuída.  

Portanto, a estratégia é, nestes quatro anos, reduzir o endividamento para 
dentro dos limites legalmente admissíveis, para que depois esta Câmara, ou outra 
Câmara, este Presidente, ou outro Presidente, possa trazer à Assembleia Muni
levar à reunião de Câmara, com liberdade, as taxas, as receitas pró
do pessoal. Coisa que eu hoje, este Presidente está impedido de fazer e que é utilizar 
instrumentos de gestão como as receitas próprias, ou a contratação do pess
por causa do excesso de endividamento e
inequívoco, está no relatório, está nos auditores. 

Se eu tivesse que fazer uma amortização do capital como estradas e outras 
infraestruturas que se vão degradando d
de dois milhões de euros, a Câmara não tem dinheiro para repor aquilo que está 
degradado.  

Atualmente temos que pensar muito bem para pôr um tapete novo entre as 
Caldas da Felgueira e a ponte de Seia
para investimento e para o ano, com o que está projetado 
ter, no máximo, um milhão de euros para investimento

Portanto, eu quero, nós queremos equilibrar este rigor financeiro com 
aproveitamento do próximo Quadro Comunitário, que temos acompanhado muito de 
perto e que vai ser também uma oportunidade de desenvolvimento para o nosso 
território e para as populações
componente não comparticipada
dizer que ao fim destes
jogo. Eu já vos vou dizer como é. 

Temos que ter os 15% qu
25% que podem não comparticipar naquilo que nós queremos, por exemplo, faze
Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão um
não ter os 30%, ou 40%, para fazer uma acessibilidade a uma Zona Industrial. Temos 
que ter isso como fundos disponíveis para, por razões internas não
concorrer e de nos ser atribuída essa obra.

Portanto, equilíbrio 
nós vamos colocar a Câmara, nestes quatro anos, em condiç
podermos decidir se baixa, ou não baixa, o IMI. Fazê
que o pode fazer, ou deve fazer, 
tem cinco milhões de euros, como está no DEE, para 
tem que comprar terrenos para dar a indústrias, sem cuidar que tem que tem que tratar 
da nossa população idosa que 
especiais, sem cuidar de que máquina municipal está completamente obsoleta e as 
máquinas têm que ser recuperadas e exigem um grande investimento, sem cuidar de que 
tem que fazer a recuperação nas escolas, que são escolas, como a da Feira, em Canas de 
Senhorim, ou a de Carvalhal 
não mereceram nenhuma intervenção especial, onde os 
à casa de banho. Tem que haver intervenção e, portanto, temos que conciliar e ter meios 
para, durante este mandato conseguir reduzir a dívida e fazer obras e as obras essenciais 
são as etar,s, escolas e
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, temos a nossa liberdade, por razões orçamentais, ab

Portanto, a estratégia é, nestes quatro anos, reduzir o endividamento para 
dentro dos limites legalmente admissíveis, para que depois esta Câmara, ou outra 
Câmara, este Presidente, ou outro Presidente, possa trazer à Assembleia Muni
levar à reunião de Câmara, com liberdade, as taxas, as receitas pró

oisa que eu hoje, este Presidente está impedido de fazer e que é utilizar 
instrumentos de gestão como as receitas próprias, ou a contratação do pess
por causa do excesso de endividamento existente, que é inquestionável, que é 
inequívoco, está no relatório, está nos auditores.  

Se eu tivesse que fazer uma amortização do capital como estradas e outras 
infraestruturas que se vão degradando durante estes quatro anos, que exigem um ritmo 
de dois milhões de euros, a Câmara não tem dinheiro para repor aquilo que está 

Atualmente temos que pensar muito bem para pôr um tapete novo entre as 
Caldas da Felgueira e a ponte de Seia, porque este ano tivemos oitocentos mil euros 
para investimento e para o ano, com o que está projetado em despesas correntes, vamos 
ter, no máximo, um milhão de euros para investimento. 

Portanto, eu quero, nós queremos equilibrar este rigor financeiro com 
aproveitamento do próximo Quadro Comunitário, que temos acompanhado muito de 
perto e que vai ser também uma oportunidade de desenvolvimento para o nosso 
território e para as populações. Para isso temos que ter orçamentos preparados para a 

comparticipada, para nós termos meios para ir a jogo
dizer que ao fim destes onze meses orgulho-me muito para termos dinheiro para ir a 

. Eu já vos vou dizer como é.  
emos que ter os 15% que nas etar,s não comparticipam.

25% que podem não comparticipar naquilo que nós queremos, por exemplo, faze
Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão um centro de investigação e inovação. Podemos 
não ter os 30%, ou 40%, para fazer uma acessibilidade a uma Zona Industrial. Temos 

ter isso como fundos disponíveis para, por razões internas não
ser atribuída essa obra. 

Portanto, equilíbrio entre a redução da dívida e eu digo
nós vamos colocar a Câmara, nestes quatro anos, em condições de no próximo mandato 
podermos decidir se baixa, ou não baixa, o IMI. Fazê-lo nesta altura, ou quem o propala 
que o pode fazer, ou deve fazer, por razões absolutamente populistas, sem cuidar que 
tem cinco milhões de euros, como está no DEE, para gastar em etar,s, sem cuidar que 
tem que comprar terrenos para dar a indústrias, sem cuidar que tem que tem que tratar 

ssa população idosa que 60% dela tem mais de 50 anos e tem que ter cuidados 
, sem cuidar de que máquina municipal está completamente obsoleta e as 

máquinas têm que ser recuperadas e exigem um grande investimento, sem cuidar de que 
tem que fazer a recuperação nas escolas, que são escolas, como a da Feira, em Canas de 

de Carvalhal Redondo, ou a de Vilar Seco. São escolas do Salazar, que 
não mereceram nenhuma intervenção especial, onde os alunos ainda passam frio para ir 

em que haver intervenção e, portanto, temos que conciliar e ter meios 
e este mandato conseguir reduzir a dívida e fazer obras e as obras essenciais 

e o apoio social. 
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, temos a nossa liberdade, por razões orçamentais, absolutamente 

Portanto, a estratégia é, nestes quatro anos, reduzir o endividamento para 
dentro dos limites legalmente admissíveis, para que depois esta Câmara, ou outra 
Câmara, este Presidente, ou outro Presidente, possa trazer à Assembleia Municipal, 
levar à reunião de Câmara, com liberdade, as taxas, as receitas próprias, a contratação 

oisa que eu hoje, este Presidente está impedido de fazer e que é utilizar 
instrumentos de gestão como as receitas próprias, ou a contratação do pessoal e outras, 

xistente, que é inquestionável, que é 

Se eu tivesse que fazer uma amortização do capital como estradas e outras 
urante estes quatro anos, que exigem um ritmo 

de dois milhões de euros, a Câmara não tem dinheiro para repor aquilo que está 

Atualmente temos que pensar muito bem para pôr um tapete novo entre as 
porque este ano tivemos oitocentos mil euros 

despesas correntes, vamos 

Portanto, eu quero, nós queremos equilibrar este rigor financeiro com o 
aproveitamento do próximo Quadro Comunitário, que temos acompanhado muito de 
perto e que vai ser também uma oportunidade de desenvolvimento para o nosso 

ara isso temos que ter orçamentos preparados para a 
nós termos meios para ir a jogo. E, eu já vos vou 

termos dinheiro para ir a 

e nas etar,s não comparticipam. Temos que ter os 
25% que podem não comparticipar naquilo que nós queremos, por exemplo, fazer do 

centro de investigação e inovação. Podemos 
não ter os 30%, ou 40%, para fazer uma acessibilidade a uma Zona Industrial. Temos 

ter isso como fundos disponíveis para, por razões internas não deixarmos de 

entre a redução da dívida e eu digo-vos, eu vou colocar, 
ões de no próximo mandato 

lo nesta altura, ou quem o propala 
por razões absolutamente populistas, sem cuidar que 

em etar,s, sem cuidar que 
tem que comprar terrenos para dar a indústrias, sem cuidar que tem que tem que tratar 

60% dela tem mais de 50 anos e tem que ter cuidados 
, sem cuidar de que máquina municipal está completamente obsoleta e as 

máquinas têm que ser recuperadas e exigem um grande investimento, sem cuidar de que 
tem que fazer a recuperação nas escolas, que são escolas, como a da Feira, em Canas de 

ão escolas do Salazar, que 
ainda passam frio para ir 

em que haver intervenção e, portanto, temos que conciliar e ter meios 
e este mandato conseguir reduzir a dívida e fazer obras e as obras essenciais 



 

Relativamente às escolas, eu distribuí a informação, está toda a informação da 
intenção do Ministério em encerrar quatro escolas no Agrup
de Senhorim. Foi possível, depois de toda a luta que foi travada, manter em 
funcionamento a Escola de Vale de Madeiros e a Escola de Aguieira. Infelizmente não 
foi possível manter a Escola de Lapa do Lobo, que até se justificava 
existente na Lapa do Lobo, a Fundação Lapa do Lobo, mesmo a Fundação Lopes 
Fonseca, tudo aquilo que a Família Cunha Torres lá tem feito.

Como está aí no papel que eu distribuí abriu
que a Câmara já agarrou. Nó
Escolares a proposta de que estamos interessados em acarinhar uma outra oferta de 
ensino público na Lapa do Lobo, pode bem ser uma vertente profissional, associada, ou 
não, ao Agrupamento de 
possibilidades também financeiras do Estado, o que é que se pode fazer.

Dizer-vos, dar
na área da Saúde o evoluir da Unidade de Saúde Familiar de N
de Canas de Senhorim e também os Postos Médicos de Carvalhal Redondo e de Santar.

A Unidade de Saúde Familiar de Nelas 
ACES relativamente á integração, ou não, dos médicos que foram contratados no 
concurso que foi lançado e que vão
de Senhorim, se querem
Nelas Estrela Dão permite o alargamento a mais dois médicos, isso está em discussão.

O que nos foi transmitido desde agosto e temos que discutir com as populações 
e com as Juntas que têm estado envolvidas nesses contactos e proximamente vamos ter 
que informar as populações, eu digo
tivemos em Coimbra há 15 dias atrás, que ia haver uma reunião na Unidade de Saúde 
Familiar, ela atrasou-
dos médicos da Unidade de Saúde Familiar em alargar a Unidade de Saúde Familiar a 
todo o Concelho e, o que me foi comunicado hoje é que vão deixar passar um ano para 
que isso suceda.  

Não sei, não tive possibilidade ainda de verificar como é que isso se 
compatibiliza com a vontade da ACES, que já me transmitiu duas vezes em encerrar os 
Postos Médicos de C
ligar ao Dr. Luís Botelho, nesse sentido.

Mas a comunicação que eu recebi hoje é que os médicos da Unidade de Saúde 
Familiar de Nelas não aceitaram alargar a Estrela Dão a abranger mais médico
portanto, pode haver durante este período de um ano a hipótese de, ou a Unidade de 
Saúde Familiar se alarga, ou acaba a Unidade de Saúde Familiar porque não atinge os 
objetivos e voltamos a uma Unidade de Cuidados normal, sem ser Unidade de Saúde 
Familiar. 

Mas é uma luta, é uma batalha, para a qual temos que estar mobilizados e 
envolver as populações de Carvalhal Redondo/Aguieira, e de Santar/Moreira, 
particularmente essas porque ainda há muita gente inscrita nos Postos Médicos, 
duzentos e tal em Carva

Dar-vos conta, também, 
Município, na próxima reunião de Câmara vamos ter isso em discussão, existe um 
programa de que a CIM
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Relativamente às escolas, eu distribuí a informação, está toda a informação da 
intenção do Ministério em encerrar quatro escolas no Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim. Foi possível, depois de toda a luta que foi travada, manter em 
funcionamento a Escola de Vale de Madeiros e a Escola de Aguieira. Infelizmente não 
foi possível manter a Escola de Lapa do Lobo, que até se justificava 
existente na Lapa do Lobo, a Fundação Lapa do Lobo, mesmo a Fundação Lopes 
Fonseca, tudo aquilo que a Família Cunha Torres lá tem feito. 

Como está aí no papel que eu distribuí abriu-se uma janela de oportunidades, 
que a Câmara já agarrou. Nós enviámos já para a Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares a proposta de que estamos interessados em acarinhar uma outra oferta de 
ensino público na Lapa do Lobo, pode bem ser uma vertente profissional, associada, ou 
não, ao Agrupamento de Escolas, pode ser, logo vimos no âmbito da legislação e das 
possibilidades também financeiras do Estado, o que é que se pode fazer.

vos, dar-vos conta também de que temos acompanhado de muito perto, 
na área da Saúde o evoluir da Unidade de Saúde Familiar de Nelas versus Posto Médico 

Canas de Senhorim e também os Postos Médicos de Carvalhal Redondo e de Santar.
Unidade de Saúde Familiar de Nelas está em evolução. Há discussão da 

ACES relativamente á integração, ou não, dos médicos que foram contratados no 
ue foi lançado e que vão iniciar funções, dois no dia 1 de outubro, em Canas 

e querem ou não integrar, ou melhor, se a Unidade de Saúde Familiar de 
Nelas Estrela Dão permite o alargamento a mais dois médicos, isso está em discussão.

O que nos foi transmitido desde agosto e temos que discutir com as populações 
e com as Juntas que têm estado envolvidas nesses contactos e proximamente vamos ter 
que informar as populações, eu digo-vos que desde a última reuni

mbra há 15 dias atrás, que ia haver uma reunião na Unidade de Saúde 
-se e ocorreu e digo-vos que hoje tive notícia que houve oposição 

dos médicos da Unidade de Saúde Familiar em alargar a Unidade de Saúde Familiar a 
o que me foi comunicado hoje é que vão deixar passar um ano para 

Não sei, não tive possibilidade ainda de verificar como é que isso se 
compatibiliza com a vontade da ACES, que já me transmitiu duas vezes em encerrar os 
Postos Médicos de Carvalhal Redondo e de Santar. Portanto, no início da semana

Botelho, nesse sentido. 
Mas a comunicação que eu recebi hoje é que os médicos da Unidade de Saúde 

Familiar de Nelas não aceitaram alargar a Estrela Dão a abranger mais médico
portanto, pode haver durante este período de um ano a hipótese de, ou a Unidade de 
Saúde Familiar se alarga, ou acaba a Unidade de Saúde Familiar porque não atinge os 
objetivos e voltamos a uma Unidade de Cuidados normal, sem ser Unidade de Saúde 

Mas é uma luta, é uma batalha, para a qual temos que estar mobilizados e 
envolver as populações de Carvalhal Redondo/Aguieira, e de Santar/Moreira, 
particularmente essas porque ainda há muita gente inscrita nos Postos Médicos, 
duzentos e tal em Carvalhal Redondo e quatrocentos e tal em Santar.

vos conta, também, de que no âmbito dos Serviços existentes no 
Município, na próxima reunião de Câmara vamos ter isso em discussão, existe um 

de que a CIM Dão Lafões tem um projeto piloto, que é o P
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Relativamente às escolas, eu distribuí a informação, está toda a informação da 
amento de Escolas de Canas 

de Senhorim. Foi possível, depois de toda a luta que foi travada, manter em 
funcionamento a Escola de Vale de Madeiros e a Escola de Aguieira. Infelizmente não 
foi possível manter a Escola de Lapa do Lobo, que até se justificava pelo dinamismo 
existente na Lapa do Lobo, a Fundação Lapa do Lobo, mesmo a Fundação Lopes 

se uma janela de oportunidades, 
s enviámos já para a Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares a proposta de que estamos interessados em acarinhar uma outra oferta de 
ensino público na Lapa do Lobo, pode bem ser uma vertente profissional, associada, ou 

pode ser, logo vimos no âmbito da legislação e das 
possibilidades também financeiras do Estado, o que é que se pode fazer. 

vos conta também de que temos acompanhado de muito perto, 
elas versus Posto Médico 

Canas de Senhorim e também os Postos Médicos de Carvalhal Redondo e de Santar. 
evolução. Há discussão da 

ACES relativamente á integração, ou não, dos médicos que foram contratados no 
ões, dois no dia 1 de outubro, em Canas 

ou não integrar, ou melhor, se a Unidade de Saúde Familiar de 
Nelas Estrela Dão permite o alargamento a mais dois médicos, isso está em discussão. 

O que nos foi transmitido desde agosto e temos que discutir com as populações 
e com as Juntas que têm estado envolvidas nesses contactos e proximamente vamos ter 

vos que desde a última reunião na ARS, que 
mbra há 15 dias atrás, que ia haver uma reunião na Unidade de Saúde 

vos que hoje tive notícia que houve oposição 
dos médicos da Unidade de Saúde Familiar em alargar a Unidade de Saúde Familiar a 

o que me foi comunicado hoje é que vão deixar passar um ano para 

Não sei, não tive possibilidade ainda de verificar como é que isso se 
compatibiliza com a vontade da ACES, que já me transmitiu duas vezes em encerrar os 

arvalhal Redondo e de Santar. Portanto, no início da semana vou 

Mas a comunicação que eu recebi hoje é que os médicos da Unidade de Saúde 
Familiar de Nelas não aceitaram alargar a Estrela Dão a abranger mais médicos e, 
portanto, pode haver durante este período de um ano a hipótese de, ou a Unidade de 
Saúde Familiar se alarga, ou acaba a Unidade de Saúde Familiar porque não atinge os 
objetivos e voltamos a uma Unidade de Cuidados normal, sem ser Unidade de Saúde 

Mas é uma luta, é uma batalha, para a qual temos que estar mobilizados e 
envolver as populações de Carvalhal Redondo/Aguieira, e de Santar/Moreira, 
particularmente essas porque ainda há muita gente inscrita nos Postos Médicos, 

lhal Redondo e quatrocentos e tal em Santar. 
dos Serviços existentes no 

Município, na próxima reunião de Câmara vamos ter isso em discussão, existe um 
Dão Lafões tem um projeto piloto, que é o Programa 



 

Aproximar, que implica criar até novembro, definir até novembro, no Município de 
Nelas a criação de uma

O Governo tem a intenção, em quatro CIM,s e na CIM
14 Municípios, em criar uma Loja do Cidadão, em Nelas.
implica que para o mesmo espaço vão todos os Serviços Públicos existentes no 
Concelho, que são Finanças, Registos, Segurança Social e Agricultura, que funciona 
atualmente na Quinta da Cal. 

Portanto, isso implica, necessariamente
serviços, que vocês conhecem bem pela Loja do Cidadão de Viseu. Esse Programa 
Aproximar tem também, além da Loja do Cidadão, o Espaços do Cidadão. O Espaço do 
Cidadão é, também conhecem bem, o Balcão Multisserviços, algu
Balcão Multisserviços que funciona na Câmara Municipal, renovação de carta de 
condução, a ADSE, contactos também com a Segurança Social, com entidades 
estrangeiras para as reformas, uma série de outros serviços associados.

Há possibilid
Loja do Cidadão, mas no Município haver mais do que um Espaço do Cidadão e nós 
falámos já, discutimos isso em reunião de Câmara ainda que no Período Antes da 
Ordem do Dia, vamos agendar isso par
este Executivo estão absolutamente disponíveis para esta reforma

A alternativa era não aderir à reforma e fecharmos as Repartições de Finanças 
porque fecham nos outros Municípios, os outros aderiram às Lojas
portanto, temos necessariamente que aderir. S
solução e os Espaços do Cidadão, ainda mais na era da modernização administrativa e 
no investimento que foi feito, no Quadro anterior, no âmbito da CIM 
permitiria muito bem, em termos digitais, criar um Espaço do Cidadão em Canas de 
Senhorim, de preferência e também já foi conversado com a Junta de Freguesia, na 
própria Junta de Freguesia, onde seriam colocados Funcionários Municipais com 
formação adequada no sentido da população de Canas de Senhorim ter acesso a
serviços municipais em termos digita
também a acessibilidade
Câmara para fora, para 

Ainda ontem estivemos em Coimbra, eu e a Dr.ª Sofia, numa conferência 
que a Presidente da CCDR
70% da população europeia e consequentemente
os Serviços em termos digitais, não papel, nem presencial.

Simpatizamos com isso e como simpatizamos com um Espaço do Cidadão em 
Santar. Também já falámos com a Junta de Santar, na lógica 
Espaços do Cidadão. Já no
feira na Câmara de Nelas,
da decisão Presidência do Conselho de Ministros que prevê apenas mil Espaços do 
Cidadão em aglomerados com quatro m
que estão muito bem encaminhadas as conversações no sentido de 
concelho este programa. Isto 
passar aqui por uma discussã
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Aproximar, que implica criar até novembro, definir até novembro, no Município de 
Nelas a criação de uma Loja do Cidadão. 

O Governo tem a intenção, em quatro CIM,s e na CIM Viseu
14 Municípios, em criar uma Loja do Cidadão, em Nelas. Isto, uma Loja do Cidadão 
implica que para o mesmo espaço vão todos os Serviços Públicos existentes no 
Concelho, que são Finanças, Registos, Segurança Social e Agricultura, que funciona 
atualmente na Quinta da Cal.  

Portanto, isso implica, necessariamente, um outro conceito de prestação de 
serviços, que vocês conhecem bem pela Loja do Cidadão de Viseu. Esse Programa 
Aproximar tem também, além da Loja do Cidadão, o Espaços do Cidadão. O Espaço do 
Cidadão é, também conhecem bem, o Balcão Multisserviços, algu
Balcão Multisserviços que funciona na Câmara Municipal, renovação de carta de 
condução, a ADSE, contactos também com a Segurança Social, com entidades 
estrangeiras para as reformas, uma série de outros serviços associados.

Há possibilidade, também, de outros Espaços do Cidadão estar dentro de uma 
Loja do Cidadão, mas no Município haver mais do que um Espaço do Cidadão e nós 
falámos já, discutimos isso em reunião de Câmara ainda que no Período Antes da 

, vamos agendar isso para uma reunião. Mas este Presidente de Câmara e 
este Executivo estão absolutamente disponíveis para esta reforma. 

A alternativa era não aderir à reforma e fecharmos as Repartições de Finanças 
porque fecham nos outros Municípios, os outros aderiram às Lojas
portanto, temos necessariamente que aderir. Se ela funcionar bem, 
solução e os Espaços do Cidadão, ainda mais na era da modernização administrativa e 
no investimento que foi feito, no Quadro anterior, no âmbito da CIM 
permitiria muito bem, em termos digitais, criar um Espaço do Cidadão em Canas de 
Senhorim, de preferência e também já foi conversado com a Junta de Freguesia, na 
própria Junta de Freguesia, onde seriam colocados Funcionários Municipais com 

ação adequada no sentido da população de Canas de Senhorim ter acesso a
serviços municipais em termos digitais e, portanto, aumentar muito d
também a acessibilidade. É um compromisso que também nós assumimos de virar a 
Câmara para fora, para a área do digital. 

Ainda ontem estivemos em Coimbra, eu e a Dr.ª Sofia, numa conferência 
que a Presidente da CCDR nos disse que a Europa quer, neste Programa e
70% da população europeia e consequentemente 70% da população portuguesa utilize 
os Serviços em termos digitais, não papel, nem presencial. 

impatizamos com isso e como simpatizamos com um Espaço do Cidadão em 
Santar. Também já falámos com a Junta de Santar, na lógica 

. Já nos feito dito pelos negociadores, que estiveram na segunda
feira na Câmara de Nelas, que Santar, numa primeira fase será muito difícil, por causa
da decisão Presidência do Conselho de Ministros que prevê apenas mil Espaços do 

erados com quatro mil habitantes, ou à volta disso.
que estão muito bem encaminhadas as conversações no sentido de 
concelho este programa. Isto vai passar por uma reunião de Câmara e também pode 
passar aqui por uma discussão na Assembleia Municipal. 
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Aproximar, que implica criar até novembro, definir até novembro, no Município de 

Viseu Dão Lafões, nos 
Isto, uma Loja do Cidadão 

implica que para o mesmo espaço vão todos os Serviços Públicos existentes no 
Concelho, que são Finanças, Registos, Segurança Social e Agricultura, que funciona 

, um outro conceito de prestação de 
serviços, que vocês conhecem bem pela Loja do Cidadão de Viseu. Esse Programa 
Aproximar tem também, além da Loja do Cidadão, o Espaços do Cidadão. O Espaço do 
Cidadão é, também conhecem bem, o Balcão Multisserviços, alguns dos elementos do 
Balcão Multisserviços que funciona na Câmara Municipal, renovação de carta de 
condução, a ADSE, contactos também com a Segurança Social, com entidades 
estrangeiras para as reformas, uma série de outros serviços associados. 

ade, também, de outros Espaços do Cidadão estar dentro de uma 
Loja do Cidadão, mas no Município haver mais do que um Espaço do Cidadão e nós 
falámos já, discutimos isso em reunião de Câmara ainda que no Período Antes da 

a uma reunião. Mas este Presidente de Câmara e 
.  

A alternativa era não aderir à reforma e fecharmos as Repartições de Finanças 
porque fecham nos outros Municípios, os outros aderiram às Lojas do Cidadão e, 

e ela funcionar bem, é uma excelente 
solução e os Espaços do Cidadão, ainda mais na era da modernização administrativa e 
no investimento que foi feito, no Quadro anterior, no âmbito da CIM Viseu Dão Lafões, 
permitiria muito bem, em termos digitais, criar um Espaço do Cidadão em Canas de 
Senhorim, de preferência e também já foi conversado com a Junta de Freguesia, na 
própria Junta de Freguesia, onde seriam colocados Funcionários Municipais com 

ação adequada no sentido da população de Canas de Senhorim ter acesso aos 
is e, portanto, aumentar muito dessa maneira 

que também nós assumimos de virar a 

Ainda ontem estivemos em Coimbra, eu e a Dr.ª Sofia, numa conferência em 
, neste Programa e até 2020, que 

70% da população portuguesa utilize 

impatizamos com isso e como simpatizamos com um Espaço do Cidadão em 
Santar. Também já falámos com a Junta de Santar, na lógica de conseguirmos três 

s feito dito pelos negociadores, que estiveram na segunda-
e será muito difícil, por causa 

da decisão Presidência do Conselho de Ministros que prevê apenas mil Espaços do 
il habitantes, ou à volta disso. Portanto, eu acho 

que estão muito bem encaminhadas as conversações no sentido de implementar no 
vai passar por uma reunião de Câmara e também pode 



 

Vai haver alterações profundas relativamente ao serviço público que se presta 
no Município de Nelas. Na Loja do Cidadão estariam funcionários públicos
municipal a que o Estado pagaria renda para utilizar esse espaço.

Estamos muito atentos ao Portugal 2020, só rapidamente, faltam dois minutos. 
Como viram no meu discurso e tenho utilizado nos contactos que tenho tido com a CIM 
Viseu Dão Lafões e nas iniciativas a que vamos, como ontem, nessa conferência, em 
Coimbra, para estabelecer contactos, estamos a fazer tudo para que, de facto, o Quadro 
Comunitário está todo virado para a investigação e para a inovação, se faça no domínio 
do vinho no Centro de Estudos
encaixadinho no Quadro Comunitário
experimentação e de inovação, aqui em Nelas, virado para a 
agrícola e, portanto, estamos já em contacto com a CIM, com a CVR Dão, com o 
Ministério da Agricultura, com o 
projeto, uma candidatura a um fundo comunitário que, de facto, transforme o Centro de 
Estudos na Universidade do Vinho dos próximos 30, 40 anos da Região do Dão. 

As coisas estão muito bem encaminhadas. Ofere
recuperar aquela casa que está no meio da vinha, vamos tentar candidatá
comunitário. Sei também
de cidade, para requalificação urbana e, portanto,
centros urbanos, nos centros históricos, precisam, de facto, lá alguma requalificação 
para haver alguma atratividade.

Para terminar, dizer
agora, temos seis etar,s em funci
dia 15 de outubro. Já foram feitos os concursos, adquiridos os equipamentos. Estão em 
pleno funcionamento as duas etar,s que ficaram em razoável estado de funcionamento, a 
da Urgeiriça, creio que em bom
a de Moreira, a de Moreira de Baixo onde foi feita uma intervenção recente e que 
melhorou muito uns problemas que havia l

A etar 2, de Nelas, só com efluentes domésticos, só com os efluentes 
domésticos, sem os industriais, que já es
efluentes domésticos já cumprimos os valores limites de emissão exceto no valor de 
CBO que o limite máximo de emissão são 40 e as medições independentes, não da 
empresa que está a fazer os trabalhos, deu 50
Rua do Mondego e a etar das Caldas da Felgueira, até ao dia 15 de outubro fi
os motores instalados e prontas a ser monitorizadas no sentido de ver se cumprem, ou 
não, os valores limites de emissão para os cursos hídricos.

Isto está a ser feito por uma empresa da Guarda, que tem um contrato de 
prestação de serviços de acompanhamento da questão das etar,s e que nos faz um 
relatório mensal. Portanto, seis etar,s em onze meses, 
existem.  

Há muitos problemas que é preciso resolver em Santar, em Moreira, na Lapa 
do Lobo. Portanto, estamos à espera do próximo Quadro Comunitário de Apoio para 
nos dar alguma ajuda nisto e também dos próximos Orçamentos Muni
um Quadro Comunitário, ou sem ele, isto é uma área prioritária. Por ser assim e por 
termos essa preocupação e termos feito já diversas reuniões em matéria de ambiente, 
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haver alterações profundas relativamente ao serviço público que se presta 
no Município de Nelas. Na Loja do Cidadão estariam funcionários públicos
municipal a que o Estado pagaria renda para utilizar esse espaço. 

stamos muito atentos ao Portugal 2020, só rapidamente, faltam dois minutos. 
Como viram no meu discurso e tenho utilizado nos contactos que tenho tido com a CIM 

Dão Lafões e nas iniciativas a que vamos, como ontem, nessa conferência, em 
estabelecer contactos, estamos a fazer tudo para que, de facto, o Quadro 

Comunitário está todo virado para a investigação e para a inovação, se faça no domínio 
do vinho no Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, em Nelas. T

no Quadro Comunitário para se fazer um polo de investigação, de 
experimentação e de inovação, aqui em Nelas, virado para a economia
agrícola e, portanto, estamos já em contacto com a CIM, com a CVR Dão, com o 
Ministério da Agricultura, com o Instituto Politécnico no sentido de fazermos um 
projeto, uma candidatura a um fundo comunitário que, de facto, transforme o Centro de 
Estudos na Universidade do Vinho dos próximos 30, 40 anos da Região do Dão. 

As coisas estão muito bem encaminhadas. Oferecemo
recuperar aquela casa que está no meio da vinha, vamos tentar candidatá

também, no Portugal 2020, que vai haver muitos meios para políticas 
de cidade, para requalificação urbana e, portanto, Nelas, como Canas de Senhorim, nos 
centros urbanos, nos centros históricos, precisam, de facto, lá alguma requalificação 

a atratividade. 
Para terminar, dizer-vos que em matéria de etar,s, o que foi possível realizar até 

agora, temos seis etar,s em funcionamento. Ficam concluídos os trabalhos nas etar,s no 
dia 15 de outubro. Já foram feitos os concursos, adquiridos os equipamentos. Estão em 
pleno funcionamento as duas etar,s que ficaram em razoável estado de funcionamento, a 
da Urgeiriça, creio que em bom estado de funcionamento, a da Urgeiriça, a do Folhadal, 
a de Moreira, a de Moreira de Baixo onde foi feita uma intervenção recente e que 
melhorou muito uns problemas que havia lá. 

A etar 2, de Nelas, só com efluentes domésticos, só com os efluentes 
domésticos, sem os industriais, que já estiveram também a correr para lá. S
efluentes domésticos já cumprimos os valores limites de emissão exceto no valor de 

que o limite máximo de emissão são 40 e as medições independentes, não da 
está a fazer os trabalhos, deu 50. A etar 1, de Nelas, quando se vai ali na 

Rua do Mondego e a etar das Caldas da Felgueira, até ao dia 15 de outubro fi
os motores instalados e prontas a ser monitorizadas no sentido de ver se cumprem, ou 

lores limites de emissão para os cursos hídricos. 
Isto está a ser feito por uma empresa da Guarda, que tem um contrato de 

prestação de serviços de acompanhamento da questão das etar,s e que nos faz um 
relatório mensal. Portanto, seis etar,s em onze meses, excelente, com os meios que 

Há muitos problemas que é preciso resolver em Santar, em Moreira, na Lapa 
do Lobo. Portanto, estamos à espera do próximo Quadro Comunitário de Apoio para 
nos dar alguma ajuda nisto e também dos próximos Orçamentos Muni
um Quadro Comunitário, ou sem ele, isto é uma área prioritária. Por ser assim e por 
termos essa preocupação e termos feito já diversas reuniões em matéria de ambiente, 
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haver alterações profundas relativamente ao serviço público que se presta 
no Município de Nelas. Na Loja do Cidadão estariam funcionários públicos num espaço 

stamos muito atentos ao Portugal 2020, só rapidamente, faltam dois minutos. 
Como viram no meu discurso e tenho utilizado nos contactos que tenho tido com a CIM  

Dão Lafões e nas iniciativas a que vamos, como ontem, nessa conferência, em 
estabelecer contactos, estamos a fazer tudo para que, de facto, o Quadro 

Comunitário está todo virado para a investigação e para a inovação, se faça no domínio 
Vitivinícolas do Dão, em Nelas. Tem tudo, está todo 

para se fazer um polo de investigação, de 
economia, que é a área 

agrícola e, portanto, estamos já em contacto com a CIM, com a CVR Dão, com o 
Instituto Politécnico no sentido de fazermos um 

projeto, uma candidatura a um fundo comunitário que, de facto, transforme o Centro de 
Estudos na Universidade do Vinho dos próximos 30, 40 anos da Região do Dão.  

cemo-nos também para 
recuperar aquela casa que está no meio da vinha, vamos tentar candidatá-la a um fundo 

muitos meios para políticas 
anas de Senhorim, nos 

centros urbanos, nos centros históricos, precisam, de facto, lá alguma requalificação 

vos que em matéria de etar,s, o que foi possível realizar até 
onamento. Ficam concluídos os trabalhos nas etar,s no 

dia 15 de outubro. Já foram feitos os concursos, adquiridos os equipamentos. Estão em 
pleno funcionamento as duas etar,s que ficaram em razoável estado de funcionamento, a 

estado de funcionamento, a da Urgeiriça, a do Folhadal, 
a de Moreira, a de Moreira de Baixo onde foi feita uma intervenção recente e que 

A etar 2, de Nelas, só com efluentes domésticos, só com os efluentes 
tiveram também a correr para lá. Só com os 

efluentes domésticos já cumprimos os valores limites de emissão exceto no valor de 
que o limite máximo de emissão são 40 e as medições independentes, não da 

etar 1, de Nelas, quando se vai ali na 
Rua do Mondego e a etar das Caldas da Felgueira, até ao dia 15 de outubro ficam com 
os motores instalados e prontas a ser monitorizadas no sentido de ver se cumprem, ou 

Isto está a ser feito por uma empresa da Guarda, que tem um contrato de 
prestação de serviços de acompanhamento da questão das etar,s e que nos faz um 

excelente, com os meios que 

Há muitos problemas que é preciso resolver em Santar, em Moreira, na Lapa 
do Lobo. Portanto, estamos à espera do próximo Quadro Comunitário de Apoio para 
nos dar alguma ajuda nisto e também dos próximos Orçamentos Municipais porque com 
um Quadro Comunitário, ou sem ele, isto é uma área prioritária. Por ser assim e por 
termos essa preocupação e termos feito já diversas reuniões em matéria de ambiente, 



 

exposições a dizer que a situação ambiental do Município é esta, a que
esta.  

É, dos catorze mil habitantes, é o que temos dito à APA 
Portuguesa do Ambiente, fomos a Coimbra dizer isto e dizemos por escrito. Fomos ao 
Secretário de Estado do Ambiente, ele veio aqui a Nelas por causa da Barragem de
Girabolhos e da Bogueira e dissemos
ambiental que temos no Município é esta e, portanto, precisamos de ajuda urgentemente 
para o Município resolver este problema e eu digo
estímulo, com alegria, que estivemos na quarta feira no Ministério do Ambiente, com o 
Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
Pinheiro de Azevedo, a Vice
e foi isto que eu lhes transmiti e que vos estou a dizer a vocês

O Ministério do Ambiente vai disponibilizar para o Município de Nelas um 
milhão de euros para até 2015 concretizar a feitura de um etar inteira em Canas de 
Senhorim. 

Temos condições financeiras e orçame
projeto, que foi indicado, custa setenta e cinco mil euros para uma etar nova, pode ser 
parte financiável. 

Temos condições para lançar o concurso público até ao fim do ano. Temos 
condições para ter fundos disponíveis, p
juntamente com as necessidades, outras que temos para o ano, para durante o ano de 
2015, o concurso público está c
Portanto, era esta boa notícia também que vos 

Espero que isto se concretize. Tive o compromisso, hoje, já por escrito, desse 
propósito e, portanto, em matéria ambiental esperamos, para o ano, para além de outras 
que vamos pôr no Orçamento e doutras que vamos poder candidatar em termos d
fundos comunitários, dizer
Canas de Senhorim, que podem ser duas, vamos fazer um plano A e um plano B, uma 
no sítio onde está a velha etar, ou duas, dividindo em duas etar,s para um lado e para 
outro de Canas de Senhorim, para nascente e para poente e no sentido de a Freguesia de 
Canas de Senhorim, ou pelo menos, a Vila de Canas de Senhorim, ficar dotada, até final 
de 2015, com uma infraestrutura que resolva, como em Nelas, com a etar 1 e com a
2, a grande parte dos núcleos populacionais 
Senhorim.  

Dizer que, rapidamente, também ao Hernâni, agradecer
estímulo. Dizer que os jardins infantis, o Parque do Areal está no estado em que nós o
encontrámos, ainda não fizemos lá nada. A única coisa que fizemos foi dizer que está 
em manutenção por segurança, para os miúdos saberem que aquilo não tem condições. 
Portanto, já o recebemos no ano passado com a cerca roubada, com muitas peças 
estragadas. Fizemos o levantamento dos parques infantis todos do Concelho, ainda não 
houve oportunidade financeira para fazer uma intervenção nos parques infantis todos 
que vai acontecer. 

E, portanto, temos feito 
dar alguns arranjos nas escolas primárias, por exemplo em Canas de Senhorim fazer um 
refeitório, disponibilizar outros meios, por exemplo, para pôr os autocarros operacionais 
para impedir que os miúdos, em Canas de Senhorim, andem pelas ruas para irem comer
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exposições a dizer que a situação ambiental do Município é esta, a que

É, dos catorze mil habitantes, é o que temos dito à APA 
Portuguesa do Ambiente, fomos a Coimbra dizer isto e dizemos por escrito. Fomos ao 
Secretário de Estado do Ambiente, ele veio aqui a Nelas por causa da Barragem de
Girabolhos e da Bogueira e dissemos-lhe e fomos lá também dizer
ambiental que temos no Município é esta e, portanto, precisamos de ajuda urgentemente 

resolver este problema e eu digo-vos que é com, também com 
alegria, que estivemos na quarta feira no Ministério do Ambiente, com o 

Senhor Secretário de Estado do Ambiente, com a Senhora Gestora do POVT, a Dr.ª Ana 
Pinheiro de Azevedo, a Vice-Presidente da APA, a fazer um ponto da situação das etar,s 

e eu lhes transmiti e que vos estou a dizer a vocês.  
O Ministério do Ambiente vai disponibilizar para o Município de Nelas um 

milhão de euros para até 2015 concretizar a feitura de um etar inteira em Canas de 

Temos condições financeiras e orçamentais para lançar o projeto, fazer o 
projeto, que foi indicado, custa setenta e cinco mil euros para uma etar nova, pode ser 

Temos condições para lançar o concurso público até ao fim do ano. Temos 
condições para ter fundos disponíveis, pelo menos, cento e cinquenta mil euros, 
juntamente com as necessidades, outras que temos para o ano, para durante o ano de 
2015, o concurso público está concluído em abril, a obra estar executada até dezembro. 
Portanto, era esta boa notícia também que vos queria deixar. 

Espero que isto se concretize. Tive o compromisso, hoje, já por escrito, desse 
propósito e, portanto, em matéria ambiental esperamos, para o ano, para além de outras 
que vamos pôr no Orçamento e doutras que vamos poder candidatar em termos d
fundos comunitários, dizer-vos que está garantido o apoio, a realização de uma etar em 
Canas de Senhorim, que podem ser duas, vamos fazer um plano A e um plano B, uma 
no sítio onde está a velha etar, ou duas, dividindo em duas etar,s para um lado e para 

de Canas de Senhorim, para nascente e para poente e no sentido de a Freguesia de 
, ou pelo menos, a Vila de Canas de Senhorim, ficar dotada, até final 

de 2015, com uma infraestrutura que resolva, como em Nelas, com a etar 1 e com a
2, a grande parte dos núcleos populacionais do Concelho que são Nelas e Canas de 

Dizer que, rapidamente, também ao Hernâni, agradecer
os jardins infantis, o Parque do Areal está no estado em que nós o

encontrámos, ainda não fizemos lá nada. A única coisa que fizemos foi dizer que está 
por segurança, para os miúdos saberem que aquilo não tem condições. 

Portanto, já o recebemos no ano passado com a cerca roubada, com muitas peças 
. Fizemos o levantamento dos parques infantis todos do Concelho, ainda não 

houve oportunidade financeira para fazer uma intervenção nos parques infantis todos 

E, portanto, temos feito outras coisas que também consideramos prioritárias, 
ar alguns arranjos nas escolas primárias, por exemplo em Canas de Senhorim fazer um 

refeitório, disponibilizar outros meios, por exemplo, para pôr os autocarros operacionais 
para impedir que os miúdos, em Canas de Senhorim, andem pelas ruas para irem comer
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exposições a dizer que a situação ambiental do Município é esta, a que nós recebemos é 

É, dos catorze mil habitantes, é o que temos dito à APA � Associação 
Portuguesa do Ambiente, fomos a Coimbra dizer isto e dizemos por escrito. Fomos ao 
Secretário de Estado do Ambiente, ele veio aqui a Nelas por causa da Barragem de 

lhe e fomos lá também dizer-lhe. A situação 
ambiental que temos no Município é esta e, portanto, precisamos de ajuda urgentemente 

vos que é com, também com 
alegria, que estivemos na quarta feira no Ministério do Ambiente, com o 

com a Senhora Gestora do POVT, a Dr.ª Ana 
Presidente da APA, a fazer um ponto da situação das etar,s 

O Ministério do Ambiente vai disponibilizar para o Município de Nelas um 
milhão de euros para até 2015 concretizar a feitura de um etar inteira em Canas de 

lançar o projeto, fazer o 
projeto, que foi indicado, custa setenta e cinco mil euros para uma etar nova, pode ser 

Temos condições para lançar o concurso público até ao fim do ano. Temos 
elo menos, cento e cinquenta mil euros, 

juntamente com as necessidades, outras que temos para o ano, para durante o ano de 
luído em abril, a obra estar executada até dezembro. 

Espero que isto se concretize. Tive o compromisso, hoje, já por escrito, desse 
propósito e, portanto, em matéria ambiental esperamos, para o ano, para além de outras 
que vamos pôr no Orçamento e doutras que vamos poder candidatar em termos de 

vos que está garantido o apoio, a realização de uma etar em 
Canas de Senhorim, que podem ser duas, vamos fazer um plano A e um plano B, uma 
no sítio onde está a velha etar, ou duas, dividindo em duas etar,s para um lado e para o 

de Canas de Senhorim, para nascente e para poente e no sentido de a Freguesia de 
, ou pelo menos, a Vila de Canas de Senhorim, ficar dotada, até final 

de 2015, com uma infraestrutura que resolva, como em Nelas, com a etar 1 e com a etar 
do Concelho que são Nelas e Canas de 

Dizer que, rapidamente, também ao Hernâni, agradecer-lhe as palavras de 
os jardins infantis, o Parque do Areal está no estado em que nós o 

encontrámos, ainda não fizemos lá nada. A única coisa que fizemos foi dizer que está 
por segurança, para os miúdos saberem que aquilo não tem condições. 

Portanto, já o recebemos no ano passado com a cerca roubada, com muitas peças 
. Fizemos o levantamento dos parques infantis todos do Concelho, ainda não 

houve oportunidade financeira para fazer uma intervenção nos parques infantis todos 

outras coisas que também consideramos prioritárias, 
ar alguns arranjos nas escolas primárias, por exemplo em Canas de Senhorim fazer um 

refeitório, disponibilizar outros meios, por exemplo, para pôr os autocarros operacionais 
para impedir que os miúdos, em Canas de Senhorim, andem pelas ruas para irem comer 



 

e, portanto, há um autocarro diariamente para os ir levar 
coisas tão simples como pintar passadeiras. Hoje passei em Algerás
há lá passadeiras e, portanto, não sei há quantos anos não se pintava uma pas
Algerás e, portanto, são investimentos 

Agradecer ao Fernando Garcia o estímulo que constitui a responsabilidade de 
organizar as Feiras do Vinho mais grandiosas e 
esta, com grande qualidade.
Vinho Dão e toda a envolvente. Acho que isso fica na nossa memória coletiva 
seguramente. 

Também dizer que
trabalhadores e progressivamente aumentarão.

Dizer à D.ª Isabel que tudo temos feito e, portanto, também temos grande 
expetativa e esperança
Vinho e reafirmo isso. 
foi comprada a Bogaria para Santar. Mas
existe nada para o Museu, não existe dinheiro para fazer o Museu, porque para fazer o 
projeto que foi apresentado com um auditório, com salas de exposições, 
interpretação, etc. H
imaginar que seria um investimento
projeto para um Multiusos
Cantares diz-me, então, mas continuamos a sede, ou não continuamos a sede e nós com 
a Junta de Freguesia, sempre com 
procuramos ter as melhores relações possíve
disponibilidade de máquinas que nos é possível e também dos meios financeiros, com 
este rigor.  

Estamos também muitos expetante, e o Jorge Abreu sabe isso bem, 
relativamente ao projeto de ancorar Santar na
poderemos fazer a parte pública associada à parte privada transformar, dar um grande 
incremento a Santar que, quer a Câmara, quer a Junta, o Jorge Abreu e o Fernando e 
outro Membro da Junta, nos fazem chegar e desejam 

Portanto, dizer
privação de meios para o exercício livre da sua função de autarca aqui na Assembleia 
Municipal. Não tenho nada a ver com essa questão das cópias, não tenho nada a ver e, 
portanto, se um funcionário lhe disse
Presidente de Câmara para lhe dar cópias
porque eu não proibi ninguém de lhe dar cópias.

Sei que existe
tem havido problemas informáticos
função, acho que é o mínimo que a Câmara pode fazer é fornecer os meios para que isso 
possa acontecer. 

Muito obrigado.
 
O Senhor Presiden
- Muito obrigado Senhor Presidente. 

algum esclarecimento ao Senhor Presidente?
O Senhor Deputado Sousa, 
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e, portanto, há um autocarro diariamente para os ir levar e buscar. Pintar as passadeiras, 
coisas tão simples como pintar passadeiras. Hoje passei em Algerás

e, portanto, não sei há quantos anos não se pintava uma pas
Algerás e, portanto, são investimentos simples que estamos a fazer. 

Agradecer ao Fernando Garcia o estímulo que constitui a responsabilidade de 
organizar as Feiras do Vinho mais grandiosas e mais mobilizadoras externas, como foi 

e qualidade. Foi, acho que emocionante ver aquelas Músicas que o 
Vinho Dão e toda a envolvente. Acho que isso fica na nossa memória coletiva 

Também dizer que os Aquinos, em novembro, terão mais de duas centenas de 
progressivamente aumentarão. 

Dizer à D.ª Isabel que tudo temos feito e, portanto, também temos grande 
expetativa e esperança de que em Santar seja possível. Eu não digo que é o

isso. D.ª Isabel, com todo o respeito, quer dizer, nó
foi comprada a Bogaria para Santar. Mas, não existe mais nada, compreende? Não 

nada para o Museu, não existe dinheiro para fazer o Museu, porque para fazer o 
projeto que foi apresentado com um auditório, com salas de exposições, 

etc. Hoje qualquer obrita custa um dinheirão e, portanto, eu estou a 
imaginar que seria um investimento bastante avultado. Além desse existe também um 
projeto para um Multiusos que as associações precisam e por exemplo, o Grupo 

me, então, mas continuamos a sede, ou não continuamos a sede e nós com 
a Junta de Freguesia, sempre com a envolvência da Junta de Fregue
procuramos ter as melhores relações possíveis, nos constrangimentos

máquinas que nos é possível e também dos meios financeiros, com 

Estamos também muitos expetante, e o Jorge Abreu sabe isso bem, 
ao projeto de ancorar Santar na tal Vila Jardim, de que depois nós 

poderemos fazer a parte pública associada à parte privada transformar, dar um grande 
que, quer a Câmara, quer a Junta, o Jorge Abreu e o Fernando e 

outro Membro da Junta, nos fazem chegar e desejam seguramente.
Portanto, dizer-lhe também que eu sou completamente alheio a qualquer 

privação de meios para o exercício livre da sua função de autarca aqui na Assembleia 
Municipal. Não tenho nada a ver com essa questão das cópias, não tenho nada a ver e, 

tanto, se um funcionário lhe disse que, foi lá pedir cópias e 
Presidente de Câmara para lhe dar cópias dos documentos, isso não pode ser verdade 
porque eu não proibi ninguém de lhe dar cópias. 

Sei que existe o privilégio do digital por parte da Assembleia Municipal
tem havido problemas informáticos. Quem precisar de cópias para o exercício da sua 
função, acho que é o mínimo que a Câmara pode fazer é fornecer os meios para que isso 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Pergunto ao Plenário se alguém quer pedir 
arecimento ao Senhor Presidente?  
Senhor Deputado Sousa, pode usar da palavra, num máximo de três
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e buscar. Pintar as passadeiras, 
coisas tão simples como pintar passadeiras. Hoje passei em Algerás, ao fim do dia e já 

e, portanto, não sei há quantos anos não se pintava uma passadeira em 
simples que estamos a fazer.  

Agradecer ao Fernando Garcia o estímulo que constitui a responsabilidade de 
mais mobilizadoras externas, como foi 

oi, acho que emocionante ver aquelas Músicas que o 
Vinho Dão e toda a envolvente. Acho que isso fica na nossa memória coletiva 

terão mais de duas centenas de 

Dizer à D.ª Isabel que tudo temos feito e, portanto, também temos grande 
não digo que é o Museu do 

D.ª Isabel, com todo o respeito, quer dizer, nós temos o projeto e 
is nada, compreende? Não 

nada para o Museu, não existe dinheiro para fazer o Museu, porque para fazer o 
projeto que foi apresentado com um auditório, com salas de exposições, com salas de 

oje qualquer obrita custa um dinheirão e, portanto, eu estou a 
lém desse existe também um 

por exemplo, o Grupo de 
me, então, mas continuamos a sede, ou não continuamos a sede e nós com 

a envolvência da Junta de Freguesia, com quem 
nos constrangimentos, na 

máquinas que nos é possível e também dos meios financeiros, com 

Estamos também muitos expetante, e o Jorge Abreu sabe isso bem, 
tal Vila Jardim, de que depois nós 

poderemos fazer a parte pública associada à parte privada transformar, dar um grande 
que, quer a Câmara, quer a Junta, o Jorge Abreu e o Fernando e o 

seguramente. 
lhe também que eu sou completamente alheio a qualquer 

privação de meios para o exercício livre da sua função de autarca aqui na Assembleia 
Municipal. Não tenho nada a ver com essa questão das cópias, não tenho nada a ver e, 

, foi lá pedir cópias e que foi proibido pelo 
dos documentos, isso não pode ser verdade 

r parte da Assembleia Municipal mas 
precisar de cópias para o exercício da sua 

função, acho que é o mínimo que a Câmara pode fazer é fornecer os meios para que isso 

ao Plenário se alguém quer pedir 

num máximo de três minutos.  



 

O Senhor Deputado António Sousa: 
Boa noite.  
Primeiro, era congratular

acima de tudo, aquilo com que nós ficámos foi com a noção de que havia uma 
estratégia, que era coisa que já não se notava há muito neste Concelho.

Há uma estratégia de
realmente, ficou aqui bem evidente nas palavras do Senhor Presidente. 

E, congratular
foram dados. Agradecer, mesmo, a disponibilidade de f
explicar-nos todos estes

Relativament
desenvolvido, por ter conseguido que duas Escolas, duas salas, ficassem ainda abertas. 
Realmente, isto envolveu muita gente. Eu tive conhecimento e viu
Comunicação Social, envolveu muita gente, além do Senhor Presidente da Câmara e 
todos os Senhores Vereadores, Presidentes de Junta, Pais, Encarregados de Educação, 
Membros das Escolas.

Realmente foi uma demonstração de força, não só da Câmara, mas também das 
populações do Concelho que queria manter os seus alunos nas escolas onde estavam. 

E, já agora terminar com pequena brincadeira, com uma pequena chalaça, 
porque isto na política é c
fazer aqui uma comparação, uma analogia entre os 
trabalham, que são por exemplo como a abelha, que são fortes, trabalhadores, polinizam 
as flores e que produzem o mel e 

Há outros que na política estão como a melga, zunem, zunem, zunem, picam, 
picam e quando ferroam é para chupar sangue.

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. 
Ponto 2.2 �

Presidente, quer usar da palavra?
 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Só dizer que no âmbito daquilo que eu vos enunciei relativamente à estratégia 

do rigor financeiro e da amortização da dívida a médio e longo prazo
de obras que são absolutamente necessárias e indispensáveis. Eu recordo
necessário fazer investimentos 
porquê? Porque existe um processo de contraordenação contra o Município e, 
existem obrigações, o Governo está muito preocupado com essa questão porque está a 
começar a ficar, ele próprio
muito as Câmaras. 

Ainda que houvesse
para fixar o IMI noutra taxa que não fosse a taxa máxima e eu, com o devido respeito, é 
sempre possível, isso é possível, temo
Câmara, isso vai suceder, a DGAL tem, ao trimestre, o acompanham
financeira da Câmara e é possível rever anualmente as condições, 
diz que a redução da dívida
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O Senhor Deputado António Sousa:       

Primeiro, era congratular-me, realmente, pela quantidade de obra feita e de, 
acima de tudo, aquilo com que nós ficámos foi com a noção de que havia uma 
estratégia, que era coisa que já não se notava há muito neste Concelho.

Há uma estratégia de desenvolvimento. Há uma estratégia para o futuro e isso, 
realmente, ficou aqui bem evidente nas palavras do Senhor Presidente. 

E, congratular-me também por uma quantidade de aspetos positivos que aqui 
foram dados. Agradecer, mesmo, a disponibilidade de fazer todo este discurso

nos todos estes pormenores. Era importante também.  
Relativamente a este ponto das Escolas, congratular-me também pelo trabalho 

desenvolvido, por ter conseguido que duas Escolas, duas salas, ficassem ainda abertas. 
nte, isto envolveu muita gente. Eu tive conhecimento e viu

Comunicação Social, envolveu muita gente, além do Senhor Presidente da Câmara e 
todos os Senhores Vereadores, Presidentes de Junta, Pais, Encarregados de Educação, 
Membros das Escolas. 

Realmente foi uma demonstração de força, não só da Câmara, mas também das 
populações do Concelho que queria manter os seus alunos nas escolas onde estavam. 

E, já agora terminar com pequena brincadeira, com uma pequena chalaça, 
porque isto na política é como também no reino animal, e com o devido respeito de 
fazer aqui uma comparação, uma analogia entre os políticos que, realmente fazem, 
trabalham, que são por exemplo como a abelha, que são fortes, trabalhadores, polinizam 
as flores e que produzem o mel e que só ferroam quando são atacados.

Há outros que na política estão como a melga, zunem, zunem, zunem, picam, 
picam e quando ferroam é para chupar sangue. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado.  

� Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis
Presidente, quer usar da palavra? 

O Senhor Presidente da Câmara: 
Só dizer que no âmbito daquilo que eu vos enunciei relativamente à estratégia 

do rigor financeiro e da amortização da dívida a médio e longo prazo
de obras que são absolutamente necessárias e indispensáveis. Eu recordo
necessário fazer investimentos no Município particularmente no nível das etar,s, 
porquê? Porque existe um processo de contraordenação contra o Município e, 
existem obrigações, o Governo está muito preocupado com essa questão porque está a 
começar a ficar, ele próprio, em falta perante as instituições de Bruxelas e a pressionar 

inda que houvesse, mas que não há, margem neste moment
IMI noutra taxa que não fosse a taxa máxima e eu, com o devido respeito, é 

sempre possível, isso é possível, temo-lo dito, temos referenciado isso em reunião de 
Câmara, isso vai suceder, a DGAL tem, ao trimestre, o acompanham
financeira da Câmara e é possível rever anualmente as condições, 
diz que a redução da dívida tem que ser em termos acelerados nos primeiros cinco anos 
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me, realmente, pela quantidade de obra feita e de, 
acima de tudo, aquilo com que nós ficámos foi com a noção de que havia uma 
estratégia, que era coisa que já não se notava há muito neste Concelho. 

desenvolvimento. Há uma estratégia para o futuro e isso, 
realmente, ficou aqui bem evidente nas palavras do Senhor Presidente.  

quantidade de aspetos positivos que aqui 
azer todo este discurso a 

me também pelo trabalho 
desenvolvido, por ter conseguido que duas Escolas, duas salas, ficassem ainda abertas. 

nte, isto envolveu muita gente. Eu tive conhecimento e viu-se também na 
Comunicação Social, envolveu muita gente, além do Senhor Presidente da Câmara e 
todos os Senhores Vereadores, Presidentes de Junta, Pais, Encarregados de Educação, 

Realmente foi uma demonstração de força, não só da Câmara, mas também das 
populações do Concelho que queria manter os seus alunos nas escolas onde estavam.  

E, já agora terminar com pequena brincadeira, com uma pequena chalaça, 
omo também no reino animal, e com o devido respeito de 

políticos que, realmente fazem, 
trabalham, que são por exemplo como a abelha, que são fortes, trabalhadores, polinizam 

que só ferroam quando são atacados. 
Há outros que na política estão como a melga, zunem, zunem, zunem, picam, 

Imposto Municipal sobre Imóveis. O Senhor 

Só dizer que no âmbito daquilo que eu vos enunciei relativamente à estratégia 
do rigor financeiro e da amortização da dívida a médio e longo prazo com a realização 
de obras que são absolutamente necessárias e indispensáveis. Eu recordo-vos que é 

no Município particularmente no nível das etar,s, 
porquê? Porque existe um processo de contraordenação contra o Município e, portanto, 
existem obrigações, o Governo está muito preocupado com essa questão porque está a 

, em falta perante as instituições de Bruxelas e a pressionar 

que não há, margem neste momento para baixar, ou 
IMI noutra taxa que não fosse a taxa máxima e eu, com o devido respeito, é 

lo dito, temos referenciado isso em reunião de 
Câmara, isso vai suceder, a DGAL tem, ao trimestre, o acompanhamento da situação 
financeira da Câmara e é possível rever anualmente as condições, se bem que o PAEL 

tem que ser em termos acelerados nos primeiros cinco anos 



 

e, portanto, o despacho da situação de desequilíbrio financeiro, ou da
Plano de Reequilíbrio 
fizemos dois anos e, portanto, em termos legais, 
contratuais, mercê do Plano de Reestruturação Financeira que a Câmara fez, qu
aprovou na Câmara e na 
para aprovação, temos que ter os impostos máximos e em termos legais a situação de 
rutura financeira da Câmara, que obriga uma Câmara a reequilíbrio, implica também 
taxas de IMI, é ler o Diploma 38/2008, é ler, atualmente, um congénere 
Fundo de Apoio Municipal, que também tem lá as obrigações de ter impostos no 
máximo, não faz sentido, uma Câmara está desequilibrada não pode prescindir de 
receitas próprias que pode recolher. Acho que isto faz todo o sentido para recuperar 
Câmara.  

Portanto, eu acho que esta receita do IMI, evidentemente, com esforço das 
famílias, mas se todo este montante servir para restaurar a credibilidade da Câmara de 
Nelas, do Município e dos seus
beneficia as populações, como, por exemplo, estas obras de que vos falei nas escolas, 
nas etar,s, mas também aproveitar para potenciar ao máximo no Município de Nelas o 
próximo Quadro Comunitário, tendo fundos disponíveis para poder concorrer e até 
ajudar e entrar em associações que concorram a fundos comunitários, para isso também 
é absolutamente decisivo, quer para o reequilíbrio financeiro, quer para a obra, não 
podermos sequer pensar neste período, acho que era da parte de quem gere a Câmara 
uma absoluta irresponsabilidade poder ter esta receita própria, que é a principal receita 
própria do Município e sem resolver os problema
estar a prescindir de receitas próprias e a sacrificar as populações e a não potenciar o 
desenvolvimento do território.

Eu acho que isto é por uma questão de razoabilidade, acho eu. Portanto, eu 
acho que neste momento
legalmente alguém pudesse dizer, podem mexer, era uma absoluta irresponsabilid
neste momento, que estamos com o nível de endividamento dois pontos acima das 
receitas correntes líquidas médias, dos últimos três anos.

E, portanto, eu acho que estou a fazer bem propondo isto, sentindo que as 
pessoas fazem sacrifício por causa també
portanto, a taxa máxima, o Município sempre teve as taxas máximas, mas agora a 
máxima é muito máxima porque, fruto da entrada em vigor do Código do Imposto 
Municipal de Imóveis, em 2004, previa uma atualização do valo
fez, creio que dois milhões de prédios, no ano de 2012 e 2013, que aumentou centenas, 
dezenas de vezes o valor dos prédios e, portanto, a taxa 
facto, um grande sacrifício para as famílias, mas que nós va
o que eu tenho dito e digo também 
IMI não, mas gastar bem o dinheiro, aplicar bem o dinheiro com esta estratégia, sim.

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

palavra? Então, se ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi aprovado com duas abstenções e vinte e cinco votos a favor. 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

e, portanto, o despacho da situação de desequilíbrio financeiro, ou da
eequilíbrio Financeiro é de novembro de 2012, portanto, ainda nem sequer 

fizemos dois anos e, portanto, em termos legais, é nosso entendimento e em termos 
contratuais, mercê do Plano de Reestruturação Financeira que a Câmara fez, qu

Câmara e na Assembleia Municipal e que submeteu à DGAL e ao Governo 
para aprovação, temos que ter os impostos máximos e em termos legais a situação de 
rutura financeira da Câmara, que obriga uma Câmara a reequilíbrio, implica também 
taxas de IMI, é ler o Diploma 38/2008, é ler, atualmente, um congénere 
Fundo de Apoio Municipal, que também tem lá as obrigações de ter impostos no 
máximo, não faz sentido, uma Câmara está desequilibrada não pode prescindir de 
receitas próprias que pode recolher. Acho que isto faz todo o sentido para recuperar 

Portanto, eu acho que esta receita do IMI, evidentemente, com esforço das 
famílias, mas se todo este montante servir para restaurar a credibilidade da Câmara de 
Nelas, do Município e dos seus dirigentes e também fazer obra que eles sintam que 

neficia as populações, como, por exemplo, estas obras de que vos falei nas escolas, 
mas também aproveitar para potenciar ao máximo no Município de Nelas o 

próximo Quadro Comunitário, tendo fundos disponíveis para poder concorrer e até 
entrar em associações que concorram a fundos comunitários, para isso também 

decisivo, quer para o reequilíbrio financeiro, quer para a obra, não 
podermos sequer pensar neste período, acho que era da parte de quem gere a Câmara 

irresponsabilidade poder ter esta receita própria, que é a principal receita 
própria do Município e sem resolver os problemas prementes na rede de saneamento, 
estar a prescindir de receitas próprias e a sacrificar as populações e a não potenciar o 

vimento do território. 
Eu acho que isto é por uma questão de razoabilidade, acho eu. Portanto, eu 

momento, ainda que não houvesse constrangimento legal, ainda que 
legalmente alguém pudesse dizer, podem mexer, era uma absoluta irresponsabilid
neste momento, que estamos com o nível de endividamento dois pontos acima das 
receitas correntes líquidas médias, dos últimos três anos. 

E, portanto, eu acho que estou a fazer bem propondo isto, sentindo que as 
pessoas fazem sacrifício por causa também da avaliação que houve 
portanto, a taxa máxima, o Município sempre teve as taxas máximas, mas agora a 
máxima é muito máxima porque, fruto da entrada em vigor do Código do Imposto 
Municipal de Imóveis, em 2004, previa uma atualização do valo
fez, creio que dois milhões de prédios, no ano de 2012 e 2013, que aumentou centenas, 
dezenas de vezes o valor dos prédios e, portanto, a taxa de ponto cinco aplicada dá, de 
facto, um grande sacrifício para as famílias, mas que nós vamos fazer
o que eu tenho dito e digo também aqui aos Senhores Membros da Assembleia, baixar o 
IMI não, mas gastar bem o dinheiro, aplicar bem o dinheiro com esta estratégia, sim.

Muito obrigado.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Senhores Deputados, alguém quer usar da 

Então, se ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi aprovado com duas abstenções e vinte e cinco votos a favor. 
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e, portanto, o despacho da situação de desequilíbrio financeiro, ou da aprovação do 
inanceiro é de novembro de 2012, portanto, ainda nem sequer 

é nosso entendimento e em termos 
contratuais, mercê do Plano de Reestruturação Financeira que a Câmara fez, que 

à DGAL e ao Governo 
para aprovação, temos que ter os impostos máximos e em termos legais a situação de 
rutura financeira da Câmara, que obriga uma Câmara a reequilíbrio, implica também 
taxas de IMI, é ler o Diploma 38/2008, é ler, atualmente, um congénere que é a Lei do 
Fundo de Apoio Municipal, que também tem lá as obrigações de ter impostos no 
máximo, não faz sentido, uma Câmara está desequilibrada não pode prescindir de 
receitas próprias que pode recolher. Acho que isto faz todo o sentido para recuperar a 

Portanto, eu acho que esta receita do IMI, evidentemente, com esforço das 
famílias, mas se todo este montante servir para restaurar a credibilidade da Câmara de 

dirigentes e também fazer obra que eles sintam que 
neficia as populações, como, por exemplo, estas obras de que vos falei nas escolas, 

mas também aproveitar para potenciar ao máximo no Município de Nelas o 
próximo Quadro Comunitário, tendo fundos disponíveis para poder concorrer e até 

entrar em associações que concorram a fundos comunitários, para isso também 
decisivo, quer para o reequilíbrio financeiro, quer para a obra, não 

podermos sequer pensar neste período, acho que era da parte de quem gere a Câmara 
irresponsabilidade poder ter esta receita própria, que é a principal receita 

s prementes na rede de saneamento, 
estar a prescindir de receitas próprias e a sacrificar as populações e a não potenciar o 

Eu acho que isto é por uma questão de razoabilidade, acho eu. Portanto, eu 
, ainda que não houvesse constrangimento legal, ainda que 

legalmente alguém pudesse dizer, podem mexer, era uma absoluta irresponsabilidade 
neste momento, que estamos com o nível de endividamento dois pontos acima das 

E, portanto, eu acho que estou a fazer bem propondo isto, sentindo que as 
da avaliação que houve dos prédios e, 

portanto, a taxa máxima, o Município sempre teve as taxas máximas, mas agora a 
máxima é muito máxima porque, fruto da entrada em vigor do Código do Imposto 
Municipal de Imóveis, em 2004, previa uma atualização do valor dos prédios, que se 
fez, creio que dois milhões de prédios, no ano de 2012 e 2013, que aumentou centenas, 

ponto cinco aplicada dá, de 
mos fazer um esforço, que é 

aos Senhores Membros da Assembleia, baixar o 
IMI não, mas gastar bem o dinheiro, aplicar bem o dinheiro com esta estratégia, sim. 

Presidente. Senhores Deputados, alguém quer usar da 
Então, se ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 

Quem se abstém? Foi aprovado com duas abstenções e vinte e cinco votos a favor.  



 

Vai ser aprovad
A Senhora Primeira Secretária

O ponto 2.2 
taxas: a) Prédios rústicos 
0,5%, referentes ao ano de 2014, a liquidar no próx
sido aprovado, com 25

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Ponto 2.3 - Aprovação do l
O Senhor Presidente 
 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Só dizer, relembrar que, como o IMI e também temos que 

equilibrar também a questão d
do território relativamente à aquisição de imóveis e, portanto, de facto, há muita gente 
com investimento e felizmente que faz investimento em imóveis em que as taxas do 
IMI, de ponto três para ponto cinco, podem ser, ou não, determinantes para fazer o 
investimento neste Município

Portanto, é muito importante, criar as condições para que, com liberdade, se 
possa mexer nisso, mexer na taxa e ponderar essa taxa e tornar o Mun
competitivo a essa nível. 

Como é a nível da derrama, portanto, a derrama é um imposto municipal, 
receita própria, que acresce ao IRC que as empresas pagam e de que muitos Municípios
prescindem também como fator de atratividade relativament
possam fazer no território.

Eu acho que também por esta razão se impõe o rigor financeiro
queremos instituir na Câmara e em recuperar a nossa autonomia administrativa e 
financeira para podermos dizer e felizmente temos sido procurados em termos 
industriais para termos, além dos 50 cêntimos o metro quadrado, além do apoio 
terrenos, ao nivelamento de terrenos, todo o apoio
têm dado à atratividade 
questão que uma empresa com um investimento recente coloca é se a Câmara teria ou 
não condições de isentar de derrama.

Portanto, no quadro legal existente não é possível, mas também gostaríamos de 
poder dispor deste instrumento de atratividade de investimento para potenciar o 
desenvolvimento do Município de Nelas.

Já arrecadámos, de derrama, 
portanto, tudo contributos financeiros 
estratégia de que eu vos falei.

 
O Senhor Presidente da Assembleia:

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

Vai ser aprovado em minuta.  
a Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 
Sessão Ordinária de 26 de setembro de 2014

2.2 � Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis
ios rústicos � 0,8 %; b) Prédios urbanos avaliados nos termos do 

0,5%, referentes ao ano de 2014, a liquidar no próximo ano, foi posto à discussão, tendo 
25 votos a favor, 2 abstenções e 0 votos contra

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada po

Aprovação do lançamento de derrama para o ano de 2015. 
O Senhor Presidente quer dizer alguma coisa neste ponto?

O Senhor Presidente da Câmara: 
Só dizer, relembrar que, como o IMI e também temos que 
ambém a questão do IMI. O IMI tem muito a ver também 

relativamente à aquisição de imóveis e, portanto, de facto, há muita gente 
com investimento e felizmente que faz investimento em imóveis em que as taxas do 

três para ponto cinco, podem ser, ou não, determinantes para fazer o 
Município, ou naquele. 

Portanto, é muito importante, criar as condições para que, com liberdade, se 
possa mexer nisso, mexer na taxa e ponderar essa taxa e tornar o Mun
competitivo a essa nível.  

Como é a nível da derrama, portanto, a derrama é um imposto municipal, 
receita própria, que acresce ao IRC que as empresas pagam e de que muitos Municípios
prescindem também como fator de atratividade relativamente a investimentos que 
possam fazer no território. 

Eu acho que também por esta razão se impõe o rigor financeiro
queremos instituir na Câmara e em recuperar a nossa autonomia administrativa e 

para podermos dizer e felizmente temos sido procurados em termos 
industriais para termos, além dos 50 cêntimos o metro quadrado, além do apoio 
terrenos, ao nivelamento de terrenos, todo o apoio que esta Câmara e todas as Câmaras 
têm dado à atratividade industrial do Município para também foi, por exemplo, uma 
questão que uma empresa com um investimento recente coloca é se a Câmara teria ou 

isentar de derrama. 
Portanto, no quadro legal existente não é possível, mas também gostaríamos de 

oder dispor deste instrumento de atratividade de investimento para potenciar o 
desenvolvimento do Município de Nelas. 

arrecadámos, de derrama, cento e cinquenta e dois mil até este momento e, 
portanto, tudo contributos financeiros de que não podemos prescindir

eu vos falei. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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Sessão Ordinária de 26 de setembro de 2014 
Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação de 

b) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 
foi posto à discussão, tendo 

0 votos contra. 

provada por unanimidade. 
ano de 2015.  

quer dizer alguma coisa neste ponto? 

Só dizer, relembrar que, como o IMI e também temos que ponderar isso, 
também com a atratividade 

relativamente à aquisição de imóveis e, portanto, de facto, há muita gente 
com investimento e felizmente que faz investimento em imóveis em que as taxas do 

três para ponto cinco, podem ser, ou não, determinantes para fazer o 

Portanto, é muito importante, criar as condições para que, com liberdade, se 
possa mexer nisso, mexer na taxa e ponderar essa taxa e tornar o Município de Nelas 

Como é a nível da derrama, portanto, a derrama é um imposto municipal, 
receita própria, que acresce ao IRC que as empresas pagam e de que muitos Municípios 

e a investimentos que 

Eu acho que também por esta razão se impõe o rigor financeiro que nós 
queremos instituir na Câmara e em recuperar a nossa autonomia administrativa e 

para podermos dizer e felizmente temos sido procurados em termos 
industriais para termos, além dos 50 cêntimos o metro quadrado, além do apoio a 

que esta Câmara e todas as Câmaras 
foi, por exemplo, uma 

questão que uma empresa com um investimento recente coloca é se a Câmara teria ou 

Portanto, no quadro legal existente não é possível, mas também gostaríamos de 
oder dispor deste instrumento de atratividade de investimento para potenciar o 

cento e cinquenta e dois mil até este momento e, 
scindir, na lógica daquela 



 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 
Então vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 
unanimidade. Minuta.

 
A Senhora Primeira Secretária

O ponto 2.3 
valor de 1,5%, foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 
contra e 0 abstenções, por unanimidade.

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Ponto 2.4 � Aprovação da 
Senhor Presidente, quer usar da palavra neste ponto? 
Alguém tem alguma dúvida neste ponto? Não há nenhuma dúvida. Vou pôr à 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Também vai 
ser aproado em minuta.  

 
A Senhora Primeira Secretária

O ponto 2.4 
5/2004, de 10 de Fevereiro 
posto à discussão, tendo sido aprovado, com 
abstenções, por unanimidade.

O Senhor Presiden
- Quem vota contra
Ponto 2.5 � 

2015.  
Quem quer usar da palavra neste ponto? 
Então vou pô

unanimidade. Minuta.
 
A Senhora Primeira Secretária:

O ponto 2.5 
2015, na taxa de 5%,
0 votos contra e 0 abstenções

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Ponto 2.6 - 

Plano de Ajustamento 
Senhor Presidente, quer dizer alguma coisa neste ponto? 
 
O Senhor Presidente da Câmara:

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 
Então vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

Minuta. 

a Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  

2.3 � Aprovação do lançamento de derrama para o a
foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 27

abstenções, por unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

Aprovação da Taxa Municipal de Direitos de 
Senhor Presidente, quer usar da palavra neste ponto?  
Alguém tem alguma dúvida neste ponto? Não há nenhuma dúvida. Vou pôr à 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Também vai 
ser aproado em minuta.   

a Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  

2.4 � Aprovação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
5/2004, de 10 de Fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas, no valor de 0,25%,
posto à discussão, tendo sido aprovado, com 27 votos a favor, 
abstenções, por unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

 Aprovação da participação variável dos Municípios no IRS para 

Quem quer usar da palavra neste ponto?  
Então vou pô-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

unanimidade. Minuta. 

A Senhora Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  

O ponto 2.5 � Aprovação da participação variável dos Municípios no IRS para 
a taxa de 5%, foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 

abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

 Aprovação do 3.º Relatório de Acompanhamento da Execução do 
Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao 1.º semestre de 2014. 

Senhor Presidente, quer dizer alguma coisa neste ponto?  

O Senhor Presidente da Câmara: 
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Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 
Então vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

de derrama para o ano de 2015, no 
27 votos a favor, 0 votos 

provada por unanimidade. 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem.  

Alguém tem alguma dúvida neste ponto? Não há nenhuma dúvida. Vou pôr à 
votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Também vai 

unicipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 
no valor de 0,25%, foi 

votos a favor, 0 votos contra e 0 

provada por unanimidade. 
Aprovação da participação variável dos Municípios no IRS para 

uem se abstém? Aprovado por 

Aprovação da participação variável dos Municípios no IRS para 
foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 27 votos a favor, 

provada por unanimidade. 
e Acompanhamento da Execução do 

.  
 



 

- Eu creio, Senhor Presidente,
acompanhado do relatório dos auditores
verdade. Temos agora também 
para bem da Assembleia Municipal, auditores que nos visitam regularmente, 
mensalmente, o contrato começou em junho, como veio aqui e que nos faze
auditoria, que nos ajudam, mas também fazem a auditoria e verificam as operações e 
que nos fazem relatórios
financeiras. 

E, de facto, este relatório do primeiro semestre, que j
primeiro semestre de 2012, 2013 e 2014, é a todos os títulos revelador do rigor e da boa 
gestão financeira que está a ser feita no Município de Nelas. É ver a evolução das 
despesas correntes, é ver o saldo, em semestres, a diferença entre as receitas e as 
despesas, que gerou, num semestre, mais do que um milhão e cem mil euros.

Dar-vos também um esclarecimento que, quando entrámos para o Município 
tínhamos de disponibilidades para, também um esclarecimento para perceberem bem, 
ou para ajudar a perceber 
disponibilidades quando entrámos para o Município, disponibilidades é o dinheiro que a 
Câmara tinha no banco, ou em caixa, de cerca de um milhão de euros. 

Esse dinheiro que estava em disponibilidades não era dinhe
dinheiro que estava já comprometido
aquele que nós temos no banco, muito do dinheiro que nós temos na nossa conta 
bancária, seja 50 euros, seja 500 mil euros, muito dele não o podemos g
temos a prestação da casa para pagar, temos a alimentação,
a escola dos filhos. 

Portanto, esse milhão de euros 
entrámos, que eram disponibilidades no banco, no dia em que
estavam 163 euros, disponível.

Portanto, o dinheiro existia mas estavam lá 250 mil, mais 50 mil para a 
amortização extraordinária do empréstimo obrigatória
Estado, estavam lá os salários de novembro, salá
fornecedores, que rondam sempre
sem estar comprometido, estavam 

Evidentemente, todos os meses há transferências 
portanto, como sabem, os fundos disponíveis é num horizonte de 90 dias, tens 
em 90 dias, que despesas 
também há um mapa no Relatório de Acompanhamento de novembro, no final do mês e 
durante o mês passou logo para 75 mil euros de fundos disponíveis.

Eu posso dizer
pararam de crescer, com esta gestão, as disponibilidades, acho que nesta última reunião 
de Câmara chega quase a dois milhões e
750 mil euros, por gestão de Tesouraria foi decidido aplicá
seis mil euros de rendimento líquido no dia 15 de dezembro e 15 de dezembro porquê? 
Porque no fim do ano queremos fazer am
ver até lá se precisamos daquele dinheiro para 

Dizer-vos também que
disponíveis do Município
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Eu creio, Senhor Presidente, eu acho que o relatório também vinha 
acompanhado do relatório dos auditores? Pronto, eu acho que em matéria de rigor, de 

emos agora também a felicidade de ter connosco, no Município e também 
para bem da Assembleia Municipal, auditores que nos visitam regularmente, 
mensalmente, o contrato começou em junho, como veio aqui e que nos faze

a, que nos ajudam, mas também fazem a auditoria e verificam as operações e 
que nos fazem relatórios para verificar o cumprimento das nossas obrigações 

E, de facto, este relatório do primeiro semestre, que já tem comparativos do 
meiro semestre de 2012, 2013 e 2014, é a todos os títulos revelador do rigor e da boa 

gestão financeira que está a ser feita no Município de Nelas. É ver a evolução das 
despesas correntes, é ver o saldo, em semestres, a diferença entre as receitas e as 

pesas, que gerou, num semestre, mais do que um milhão e cem mil euros.
vos também um esclarecimento que, quando entrámos para o Município 

tínhamos de disponibilidades para, também um esclarecimento para perceberem bem, 
ou para ajudar a perceber bem a situação financeira da Câmara, tínhamos de 
disponibilidades quando entrámos para o Município, disponibilidades é o dinheiro que a 
Câmara tinha no banco, ou em caixa, de cerca de um milhão de euros. 

Esse dinheiro que estava em disponibilidades não era dinhe
dinheiro que estava já comprometido, não eram fundos disponíveis, esse dinheiro, como 
aquele que nós temos no banco, muito do dinheiro que nós temos na nossa conta 

seja 50 euros, seja 500 mil euros, muito dele não o podemos g
prestação da casa para pagar, temos a alimentação, temos a conta da mercearia, 

Portanto, esse milhão de euros que existia no Município de Nelas quando nós 
entrámos, que eram disponibilidades no banco, no dia em que entrámos, disponíveis só 

disponível. 
o dinheiro existia mas estavam lá 250 mil, mais 50 mil para a 

amortização extraordinária do empréstimo obrigatória por causa do Orçamento de 
Estado, estavam lá os salários de novembro, salários de dezembro, os pagamentos a 
fornecedores, que rondam sempre os 600 mil euros. Portanto, livre para poder gastar, 
sem estar comprometido, estavam cento e sessenta e poucos euros. 

Evidentemente, todos os meses há transferências do Estado, de receitas 
portanto, como sabem, os fundos disponíveis é num horizonte de 90 dias, tens 

90 dias, que despesas se podem fazer balanceadas em 90 dias
também há um mapa no Relatório de Acompanhamento de novembro, no final do mês e 

mês passou logo para 75 mil euros de fundos disponíveis.
Eu posso dizer-vos agora e leio sempre isto na reunião de Câmara, nunca 

pararam de crescer, com esta gestão, as disponibilidades, acho que nesta última reunião 
de Câmara chega quase a dois milhões e meio o dinheiro que a Câmara tem em bancos, 
750 mil euros, por gestão de Tesouraria foi decidido aplicá-los numa conta que vai gerar 
seis mil euros de rendimento líquido no dia 15 de dezembro e 15 de dezembro porquê? 
Porque no fim do ano queremos fazer amortização extraordinária da dívida e temos que 
ver até lá se precisamos daquele dinheiro para a Tesouraria, ou não. 

vos também que nos últimos meses, desde maio, junho, os fundos 
o Município nunca andaram abaixo dos 800 mil euros, nunca
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ue o relatório também vinha 
ho que em matéria de rigor, de 

a felicidade de ter connosco, no Município e também 
para bem da Assembleia Municipal, auditores que nos visitam regularmente, 
mensalmente, o contrato começou em junho, como veio aqui e que nos fazem a 

a, que nos ajudam, mas também fazem a auditoria e verificam as operações e 
para verificar o cumprimento das nossas obrigações 

á tem comparativos do 
meiro semestre de 2012, 2013 e 2014, é a todos os títulos revelador do rigor e da boa 

gestão financeira que está a ser feita no Município de Nelas. É ver a evolução das 
despesas correntes, é ver o saldo, em semestres, a diferença entre as receitas e as 

pesas, que gerou, num semestre, mais do que um milhão e cem mil euros. 
vos também um esclarecimento que, quando entrámos para o Município 

tínhamos de disponibilidades para, também um esclarecimento para perceberem bem, 
ituação financeira da Câmara, tínhamos de 

disponibilidades quando entrámos para o Município, disponibilidades é o dinheiro que a 
Câmara tinha no banco, ou em caixa, de cerca de um milhão de euros.  

Esse dinheiro que estava em disponibilidades não era dinheiro para gastar. Era 
, não eram fundos disponíveis, esse dinheiro, como 

aquele que nós temos no banco, muito do dinheiro que nós temos na nossa conta 
seja 50 euros, seja 500 mil euros, muito dele não o podemos gastar porque 

temos a conta da mercearia, 

que existia no Município de Nelas quando nós 
entrámos, disponíveis só 

o dinheiro existia mas estavam lá 250 mil, mais 50 mil para a 
por causa do Orçamento de 

rios de dezembro, os pagamentos a 
600 mil euros. Portanto, livre para poder gastar, 

cento e sessenta e poucos euros.  
do Estado, de receitas e, 

portanto, como sabem, os fundos disponíveis é num horizonte de 90 dias, tens receita 
em 90 dias. E em novembro, 

também há um mapa no Relatório de Acompanhamento de novembro, no final do mês e 
mês passou logo para 75 mil euros de fundos disponíveis. 

vos agora e leio sempre isto na reunião de Câmara, nunca 
pararam de crescer, com esta gestão, as disponibilidades, acho que nesta última reunião 

meio o dinheiro que a Câmara tem em bancos, 
los numa conta que vai gerar 

seis mil euros de rendimento líquido no dia 15 de dezembro e 15 de dezembro porquê? 
ortização extraordinária da dívida e temos que 

a Tesouraria, ou não.  
, desde maio, junho, os fundos 

nunca andaram abaixo dos 800 mil euros, nunca. É para 



 

verem que eu não vou à frente a gastar o dinheiro e não pergunto atrás se lá há dinheiro 
para gastar, não, primeiro pergunto se há dinheiro para gastar. E estamos preparados 
para o próximo Quadro Comunitário, que eu digo
ter dois mil milhões de euros para 
Centro e é preciso ter fundos disponíveis, olhem, estes 150 mil euros para a etar de 
Canas de Senhorim têm que estar disponíveis para nós podermos concorrer e 
candidatar-nos. 

Portanto, a situação é aquela que evidenciam os mapas. Eu acho que eles são 
bastante claros, elucidativos, uma quebra acentuadíssima na aquisição de bens, ainda 
que aqui na aquisição de bens, esteja, de facto, uma correção relativamente ao valor d
água, que a Câmara de Nelas no primeiro semestre não pagou à Câmara de Mangualde 
porque está para fazer um acerto de contas relativamente a um saldo, a uma correção de 
água do ano passado. Tenho que dizer isto por justiça e porque é verdade. 

Mas os 400 
semestre, entre a compra de bens e prestação de serviços, no primeiro semestre
poupámos 200 mil euros em prestação de serviços, 200 mil euros.

Como veem aqui também, em resumo, relativamente à sit
Município, o excesso de endividamento relativamente ao nosso limite em 2014 é de 
quatro milhões cento e cinquenta e sete mil euros e quatro milhões, porquê?

A exigência, agora com a nova Lei das Autarquias tornou
porque obriga a consolidação do endividamento nas participa
Planalto Beirão, a nossa participação na Associação Portuguesa de Municípios com 
Vinho e etc., parte da dívida, a nossa parte da dívida tem que ser incluída no excesso de 
endividamento. 

Isto não é de somenos. Nós, sem essa dívida das participadas teríamos apenas 
um excesso de endividamento de três milhões de euros neste momento e assim temos 
quatro milhões, portanto, implica esse grande esforço e eu acho que a evolução dos três 
semestres, quer em despesas com o Pessoal onde se reflete também o Pessoal Político, a 
remuneração, a retribuição, quer a direta, quer a indireta
comunicações, dos gasóleos, está tudo refletido no rigor, nas compras

E estas contas não seriam possíveis, 
trabalhadores da Câmara e, portanto, há trabalhadores municipais de excelência, muito 
dedicados à causa municipal
quer no acompanhamento financeiro, a Dr.ª Célia, quer
é a Dr.ª Célia, ao nível de topo, 
da gestão das compras, do rigor e dos orçamentos do não desperdício. 

O António Cândido, como Enc
excelente serviço, um excelente trabalho, que permite estes resultados. 

E, portanto, fiquem descansados 
taxa máxima de IMI, o dinheiro é bem gasto e é bem aplicado e em qua
Município de Nelas há
financeiro, o que vão refletindo todos os Relatórios de Acompanhamento que têm visto 
e digo-vos que não estou a fazer de morto, não faço de morto.

Isto implica, D
faça uma reunião às 9, todos os dias, e que depois venha para a Câmara durante todo o 
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verem que eu não vou à frente a gastar o dinheiro e não pergunto atrás se lá há dinheiro 
, não, primeiro pergunto se há dinheiro para gastar. E estamos preparados 

para o próximo Quadro Comunitário, que eu digo-vos que ainda ontem, na CC
milhões de euros para projetos, só aqui nos 100 Municípios da Região 

e é preciso ter fundos disponíveis, olhem, estes 150 mil euros para a etar de 
Canas de Senhorim têm que estar disponíveis para nós podermos concorrer e 

Portanto, a situação é aquela que evidenciam os mapas. Eu acho que eles são 
bastante claros, elucidativos, uma quebra acentuadíssima na aquisição de bens, ainda 
que aqui na aquisição de bens, esteja, de facto, uma correção relativamente ao valor d
água, que a Câmara de Nelas no primeiro semestre não pagou à Câmara de Mangualde 
porque está para fazer um acerto de contas relativamente a um saldo, a uma correção de 
água do ano passado. Tenho que dizer isto por justiça e porque é verdade. 

Mas os 400 mil euros que aqui estão de despesas correntes, no primeiro 
semestre, entre a compra de bens e prestação de serviços, no primeiro semestre
poupámos 200 mil euros em prestação de serviços, 200 mil euros. 

m aqui também, em resumo, relativamente à sit
Município, o excesso de endividamento relativamente ao nosso limite em 2014 é de 
quatro milhões cento e cinquenta e sete mil euros e quatro milhões, porquê?

A exigência, agora com a nova Lei das Autarquias tornou
briga a consolidação do endividamento nas participadas da Câmara

Planalto Beirão, a nossa participação na Associação Portuguesa de Municípios com 
Vinho e etc., parte da dívida, a nossa parte da dívida tem que ser incluída no excesso de 

Isto não é de somenos. Nós, sem essa dívida das participadas teríamos apenas 
um excesso de endividamento de três milhões de euros neste momento e assim temos 
quatro milhões, portanto, implica esse grande esforço e eu acho que a evolução dos três 

, quer em despesas com o Pessoal onde se reflete também o Pessoal Político, a 
retribuição, quer a direta, quer a indireta, dos gastos que fazem, das 

comunicações, dos gasóleos, está tudo refletido no rigor, nas compras
contas não seriam possíveis, quero dizer-vos, sem a excelência dos 

trabalhadores da Câmara e, portanto, há trabalhadores municipais de excelência, muito 
dedicados à causa municipal, genérico, quase todos e, portanto, mas ao nível de topo, 

mento financeiro, a Dr.ª Célia, quer na equipa que constituímos 
ao nível de topo, a Eng.ª Susana Mesquita e a Sónia Batista, quer ao nível 

da gestão das compras, do rigor e dos orçamentos do não desperdício. 
O António Cândido, como Encarregado Geral da Câmara, tem feito um 

excelente serviço, um excelente trabalho, que permite estes resultados. 
E, portanto, fiquem descansados que apesar de cada um de nós também pagar a 

taxa máxima de IMI, o dinheiro é bem gasto e é bem aplicado e em qua
Município de Nelas há-de ser outra coisa completamente diferente do ponto de vista 
financeiro, o que vão refletindo todos os Relatórios de Acompanhamento que têm visto 

vos que não estou a fazer de morto, não faço de morto. 
Isto implica, D.ª Isabel, que eu esteja às 8 horas na abertura das Oficinas, que 

faça uma reunião às 9, todos os dias, e que depois venha para a Câmara durante todo o 
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verem que eu não vou à frente a gastar o dinheiro e não pergunto atrás se lá há dinheiro 
, não, primeiro pergunto se há dinheiro para gastar. E estamos preparados 

ainda ontem, na CCDR, vai 
nos 100 Municípios da Região 

e é preciso ter fundos disponíveis, olhem, estes 150 mil euros para a etar de 
Canas de Senhorim têm que estar disponíveis para nós podermos concorrer e 

Portanto, a situação é aquela que evidenciam os mapas. Eu acho que eles são 
bastante claros, elucidativos, uma quebra acentuadíssima na aquisição de bens, ainda 
que aqui na aquisição de bens, esteja, de facto, uma correção relativamente ao valor da 
água, que a Câmara de Nelas no primeiro semestre não pagou à Câmara de Mangualde 
porque está para fazer um acerto de contas relativamente a um saldo, a uma correção de 
água do ano passado. Tenho que dizer isto por justiça e porque é verdade.  

de despesas correntes, no primeiro 
semestre, entre a compra de bens e prestação de serviços, no primeiro semestre 

 
m aqui também, em resumo, relativamente à situação financeira do 

Município, o excesso de endividamento relativamente ao nosso limite em 2014 é de 
quatro milhões cento e cinquenta e sete mil euros e quatro milhões, porquê? 

A exigência, agora com a nova Lei das Autarquias tornou-se ainda maior 
da Câmara, portanto, o 

Planalto Beirão, a nossa participação na Associação Portuguesa de Municípios com 
Vinho e etc., parte da dívida, a nossa parte da dívida tem que ser incluída no excesso de 

Isto não é de somenos. Nós, sem essa dívida das participadas teríamos apenas 
um excesso de endividamento de três milhões de euros neste momento e assim temos 
quatro milhões, portanto, implica esse grande esforço e eu acho que a evolução dos três 

, quer em despesas com o Pessoal onde se reflete também o Pessoal Político, a 
dos gastos que fazem, das 

comunicações, dos gasóleos, está tudo refletido no rigor, nas compras. 
vos, sem a excelência dos 

trabalhadores da Câmara e, portanto, há trabalhadores municipais de excelência, muito 
, genérico, quase todos e, portanto, mas ao nível de topo, 

equipa que constituímos que 
Sónia Batista, quer ao nível 

da gestão das compras, do rigor e dos orçamentos do não desperdício.  
arregado Geral da Câmara, tem feito um 

excelente serviço, um excelente trabalho, que permite estes resultados.  
que apesar de cada um de nós também pagar a 

taxa máxima de IMI, o dinheiro é bem gasto e é bem aplicado e em quatro anos o 
de ser outra coisa completamente diferente do ponto de vista 

financeiro, o que vão refletindo todos os Relatórios de Acompanhamento que têm visto 

.ª Isabel, que eu esteja às 8 horas na abertura das Oficinas, que 
faça uma reunião às 9, todos os dias, e que depois venha para a Câmara durante todo o 



 

dia e volte às obras e tenha lá montes de papéis para assinar. Portanto, de morto é que eu 
não faço, a minha mulher tem é medo que eu morra.

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

Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, 26 
votos a favor. Minuta.    

 
 A Senhora Primeira Secretária

O ponto 2.6 
do Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao 1.º semestre de 2014
discussão, tendo sido aprovado, com 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Ponto 2.7 � 

Comércio a Retalho Não Sedentária.
Quem quer inte
 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Evidentemente que, acho que 

resultou da discussão pública um conjunto de alterações relativamente aos locais de 
venda ambulante e tem havido, por exemplo, 
relativamente ao conflito que há entre os vendedores ambulantes e os sedentários.

E, portanto este é um instrumento importante e eu creio que isto vem 
justificado, de facto, por esses inputs das Juntas de Freguesia e vem 
essa razão. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Alguém quer usar da palavra neste ponto? Ora, se ninguém quer usar da 

palavra neste ponto, vou pô
Aprovado por unanimidade. Minuta. 

 
A Senhora Primeira Secretária

O ponto 2.7 
de Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores 
Ambulantes, foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 
contra e 0 abstenções, por unanimidade.

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Ponto 2.8 

Municipal.  
 
O Senhor Presidente da Câmara:
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dia e volte às obras e tenha lá montes de papéis para assinar. Portanto, de morto é que eu 
inha mulher tem é medo que eu morra. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 

Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, 26 
votos a favor. Minuta.     

a Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  

2.6 � Aprovação do 3.º Relatório de Acompanhamento da Execução 
do Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao 1.º semestre de 2014
discussão, tendo sido aprovado, com 26 votos a favor, 1 abstenção e 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

 Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de 
ho Não Sedentária. 

Quem quer intervir neste ponto? 

O Senhor Presidente da Câmara: 
Evidentemente que, acho que isto foi a reunião de Câmara e 

resultou da discussão pública um conjunto de alterações relativamente aos locais de 
venda ambulante e tem havido, por exemplo, têm-me feito chegar em Moreira, 
relativamente ao conflito que há entre os vendedores ambulantes e os sedentários.

E, portanto este é um instrumento importante e eu creio que isto vem 
por esses inputs das Juntas de Freguesia e vem 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Alguém quer usar da palavra neste ponto? Ora, se ninguém quer usar da 

palavra neste ponto, vou pô-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Aprovado por unanimidade. Minuta.       

a Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  

2.7 � Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal da Atividade 
de Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores 

foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 27 
abstenções, por unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

2.8 � Aprovação do Projeto de Regulamento do Cartão Sénior 

Presidente da Câmara: 
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dia e volte às obras e tenha lá montes de papéis para assinar. Portanto, de morto é que eu 

Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 
Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, 26 

e Acompanhamento da Execução 
do Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao 1.º semestre de 2014, foi posto à 

bstenção e 0 votos contra. 

provada por unanimidade. 
Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de 

isto foi a reunião de Câmara e vem aqui porque 
resultou da discussão pública um conjunto de alterações relativamente aos locais de 

me feito chegar em Moreira, 
relativamente ao conflito que há entre os vendedores ambulantes e os sedentários. 

E, portanto este é um instrumento importante e eu creio que isto vem 
por esses inputs das Juntas de Freguesia e vem novamente aqui por 

Alguém quer usar da palavra neste ponto? Ora, se ninguém quer usar da 
lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 

Projeto de Regulamento Municipal da Atividade 
de Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores 

 votos a favor, 0 votos 

provada por unanimidade. 
to do Cartão Sénior 



 

- Senhor Presidente, só um esclarecimento.
Evidentemente, quando eu falo dos bons resultados em termos financeiros e em 

termos de gestão que têm sido obtidos, evidentemente isso não seria possível só com 
uma pessoa na gestão da Câmara

Isto é um defeito de percurso profissional, sempre feito no eu, 
mas, naturalmente tem sido realizado um excelente trabalho de cooperação, de ajuda, de 
entreajuda, de proatividade, quer do Alexandre 

Ao nível, por exemplo, o Alexandr
Proteção Civil, que tem sido visível por todos, uma boa ligação dos meios de socorro, 
uma excelente relação com os Corpos de Bombeiros, prevenções das situações
do desporto, com atração de grandes eventos para o Município, que também enche os 
hotéis, isso também é muito importante.

E ao nível da cultura, a Sofia, que também já foi referenciada aqui, está 
também a coordenar esta área, este aspeto na áre
Municipal, está no próprio Regulamento, 
Câmara Municipal, que é dar estímulos à economia local e, portanto, vamos depois 
protocolar com o comércio local e com diversas outras in
serviços por parte da nossa população no sentido 
consequências do excesso 

A Universidade Sénior foi apresentada. Já tem 70 alunos inscritos. Estão a ser 
adaptadas instalações. Já há autocarro disponível. Vai ser inscrita uma rubrica para o 
ano relativamente à Universidade Sénior. Isto é um dos instrumentos da nossa política 
social. 

Queria dizer
sénior, que é muito importante. Noutro dia olhámos com muitos bons olhos e ficámos 
muito satisfeitos pela abertura da ARS de Coimbra 
constituição de um compromisso nosso que é uma Unidade Móvel de Saúde no 
Município de Nelas e, portanto, que chegue a Vila Ruiva, à Póvoa dos Luzianes, a 
Pisão, a Moreira, que dê carinho aos nossos velhotes, que dê apoio e enfermagem, 
cuidados primários, que leve rec
também. 

Acho que não é uma coisa muito onerosa. É um carro e depois o apoio de 
enfermagem e o apoio também social que é preciso dar e, portanto, temos também na 
parte social um conjunto de preocupaç
qualidade de vida aqui no Município de Nelas e este 
para isso. 

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

Então, vou pô-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 
unanimidade. Minuta. 

            
A Senhora Primeira Secretária
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Senhor Presidente, só um esclarecimento. 
Evidentemente, quando eu falo dos bons resultados em termos financeiros e em 

termos de gestão que têm sido obtidos, evidentemente isso não seria possível só com 
uma pessoa na gestão da Câmara e, portanto, faço sempre essa referência.

Isto é um defeito de percurso profissional, sempre feito no eu, 
tem sido realizado um excelente trabalho de cooperação, de ajuda, de 

entreajuda, de proatividade, quer do Alexandre Borges, quer da Sofia.
nível, por exemplo, o Alexandre faz um excelente trabalho ao nível da 

Proteção Civil, que tem sido visível por todos, uma boa ligação dos meios de socorro, 
uma excelente relação com os Corpos de Bombeiros, prevenções das situações
do desporto, com atração de grandes eventos para o Município, que também enche os 

é muito importante.  
E ao nível da cultura, a Sofia, que também já foi referenciada aqui, está 

também a coordenar esta área, este aspeto na área social e acho que este Cartão Sénior 
Municipal, está no próprio Regulamento, pode ser aquilo para que serve também a 
Câmara Municipal, que é dar estímulos à economia local e, portanto, vamos depois 
protocolar com o comércio local e com diversas outras instituições, a utilização de 
serviços por parte da nossa população no sentido de dalguma maneira minorar as 
consequências do excesso da carga fiscal que incide por outra via sobre as pessoas.

Universidade Sénior foi apresentada. Já tem 70 alunos inscritos. Estão a ser 
adaptadas instalações. Já há autocarro disponível. Vai ser inscrita uma rubrica para o 
ano relativamente à Universidade Sénior. Isto é um dos instrumentos da nossa política 

Queria dizer-vos que olhámos nesta ótica da política social e também na parte 
sénior, que é muito importante. Noutro dia olhámos com muitos bons olhos e ficámos 
muito satisfeitos pela abertura da ARS de Coimbra na possibilidade de apoiarem a 

o de um compromisso nosso que é uma Unidade Móvel de Saúde no 
Município de Nelas e, portanto, que chegue a Vila Ruiva, à Póvoa dos Luzianes, a 

Moreira, que dê carinho aos nossos velhotes, que dê apoio e enfermagem, 
cuidados primários, que leve receitas, que traga receitas e, portanto, temos esse projeto 

Acho que não é uma coisa muito onerosa. É um carro e depois o apoio de 
enfermagem e o apoio também social que é preciso dar e, portanto, temos também na 
parte social um conjunto de preocupações de, de facto, também melhorar muito a 
qualidade de vida aqui no Município de Nelas e este é um dos instrumentos necessários 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 

lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 
unanimidade. Minuta.  

a Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  
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Evidentemente, quando eu falo dos bons resultados em termos financeiros e em 
termos de gestão que têm sido obtidos, evidentemente isso não seria possível só com 

e, portanto, faço sempre essa referência. 
Isto é um defeito de percurso profissional, sempre feito no eu, no eu, no eu, 

tem sido realizado um excelente trabalho de cooperação, de ajuda, de 
Borges, quer da Sofia. 

e faz um excelente trabalho ao nível da 
Proteção Civil, que tem sido visível por todos, uma boa ligação dos meios de socorro, 
uma excelente relação com os Corpos de Bombeiros, prevenções das situações, ao nível 
do desporto, com atração de grandes eventos para o Município, que também enche os 

E ao nível da cultura, a Sofia, que também já foi referenciada aqui, está 
a social e acho que este Cartão Sénior 

pode ser aquilo para que serve também a 
Câmara Municipal, que é dar estímulos à economia local e, portanto, vamos depois 

stituições, a utilização de 
de dalguma maneira minorar as 

da carga fiscal que incide por outra via sobre as pessoas. 
Universidade Sénior foi apresentada. Já tem 70 alunos inscritos. Estão a ser 

adaptadas instalações. Já há autocarro disponível. Vai ser inscrita uma rubrica para o 
ano relativamente à Universidade Sénior. Isto é um dos instrumentos da nossa política 

nesta ótica da política social e também na parte 
sénior, que é muito importante. Noutro dia olhámos com muitos bons olhos e ficámos 

na possibilidade de apoiarem a 
o de um compromisso nosso que é uma Unidade Móvel de Saúde no 

Município de Nelas e, portanto, que chegue a Vila Ruiva, à Póvoa dos Luzianes, a 
Moreira, que dê carinho aos nossos velhotes, que dê apoio e enfermagem, 

eitas, que traga receitas e, portanto, temos esse projeto 

Acho que não é uma coisa muito onerosa. É um carro e depois o apoio de 
enfermagem e o apoio também social que é preciso dar e, portanto, temos também na 

ões de, de facto, também melhorar muito a 
é um dos instrumentos necessários 

Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 
lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 



 

O ponto 2.8 
Municipal, foi posto à discussão, tend
contra e 0 abstenções, por unanimidade.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Ponto 2.9 � Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento 

para o preenchimento de vários postos de trabalho 
de trabalho por tempo determinado a tempo parcial, portanto, Professores para as 
AEC,s.  

Quem quer usar da
 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Com a sua permissão, eu acho que a Dr.ª Sofia Relvas dava um 

esclarecimento relativamente a esta questão das AEC,s particularmente quais são as 
atividades, a qualidade que estamos a pretender imprimir
matéria. Então pedia que fosse ela. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Senhora Vereadora, tem a palavra, faça favor. 
 
A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas:
- Boa noite a todos.
Este é um projeto e que este ano esta

nossas obrigações enquanto Câmara Municipal
desenvolvimento educativo do Concelho, particularmente ao nível do Pré
Primeiro Ciclo. 

O planeamento das AEC,s que fizemos foi permanen
com os dois Agrupamentos de Escolas. Em sede própria foram discutidas as mais valias 
da aposta que este ano se revela na área da Música desde tenra idade 
que foi uma aposta partilhada com os dois Agrupamentos. Há, 
reforço, este ano, na área da Música e esperamos que essa seja uma est
sucesso. Neste momento, 
de Música. Existem cerca de 
9º ano.  

 Os concursos que aqui estã
está de acordo com a opção pedagógica que foi trabalhada com os dois Agrupamentos, 
penso que é isso que mais importa e cumpre o concurso todas as regras legais do 
mesmo, tal como todos os anos e, portanto, esperamos conseguir bons candidatos com o 
perfil que nós pretend
de evolução da qualidade do ensino que o Concelho de Nelas quer também por aí
evoluir, crescer e atrair novas famílias para o Concelho.

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigada S

pedir mais algum esclarecimento? 
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2.8 � Aprovação do Projeto de Regulamen
foi posto à discussão, tendo sido aprovado, com 27 votos a favor, 

abstenções, por unanimidade. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento 

para o preenchimento de vários postos de trabalho � Professores em regime de contrato 
de trabalho por tempo determinado a tempo parcial, portanto, Professores para as 

Quem quer usar da palavra?  

O Senhor Presidente da Câmara: 
om a sua permissão, eu acho que a Dr.ª Sofia Relvas dava um 

esclarecimento relativamente a esta questão das AEC,s particularmente quais são as 
alidade que estamos a pretender imprimir-lhe e ela 

matéria. Então pedia que fosse ela.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhora Vereadora, tem a palavra, faça favor.  

A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas: 
Boa noite a todos. 

Este é um projeto e que este ano estamos a dar continuidade
nossas obrigações enquanto Câmara Municipal e na responsabilidade que temos no 
desenvolvimento educativo do Concelho, particularmente ao nível do Pré

ento das AEC,s que fizemos foi permanentemente em colaboração 
com os dois Agrupamentos de Escolas. Em sede própria foram discutidas as mais valias 

aposta que este ano se revela na área da Música desde tenra idade 
foi uma aposta partilhada com os dois Agrupamentos. Há, 

reforço, este ano, na área da Música e esperamos que essa seja uma est
este momento, no Agrupamento de Escolas de Nelas chegamos ao quinto ano 
Existem cerca de 100 alunos no ensino articulado da Música

concursos que aqui estão e o planeamento de necessidade de contr
com a opção pedagógica que foi trabalhada com os dois Agrupamentos, 

penso que é isso que mais importa e cumpre o concurso todas as regras legais do 
mesmo, tal como todos os anos e, portanto, esperamos conseguir bons candidatos com o 
perfil que nós pretendemos para dar, de facto, seguimento a essas estratégia pedagógica 
de evolução da qualidade do ensino que o Concelho de Nelas quer também por aí
evoluir, crescer e atrair novas famílias para o Concelho. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigada Senhora Vereadora. Pedido de esclarecimento, alguém quer 

pedir mais algum esclarecimento?  
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Projeto de Regulamento do Cartão Sénior 
votos a favor, 0 votos 

provada por unanimidade. 
Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento 

Professores em regime de contrato 
de trabalho por tempo determinado a tempo parcial, portanto, Professores para as 

om a sua permissão, eu acho que a Dr.ª Sofia Relvas dava um 
esclarecimento relativamente a esta questão das AEC,s particularmente quais são as 

lhe e ela tem tratado desta 

continuidade e que é uma das 
responsabilidade que temos no 

desenvolvimento educativo do Concelho, particularmente ao nível do Pré-Escolar e do 

temente em colaboração 
com os dois Agrupamentos de Escolas. Em sede própria foram discutidas as mais valias 

aposta que este ano se revela na área da Música desde tenra idade do Primeiro Ciclo, 
foi uma aposta partilhada com os dois Agrupamentos. Há, de facto, um grande 

reforço, este ano, na área da Música e esperamos que essa seja uma estratégia com 
chegamos ao quinto ano 

no ensino articulado da Música, entre o 5º e o 

o planeamento de necessidade de contratação 
com a opção pedagógica que foi trabalhada com os dois Agrupamentos, 

penso que é isso que mais importa e cumpre o concurso todas as regras legais do 
mesmo, tal como todos os anos e, portanto, esperamos conseguir bons candidatos com o 

emos para dar, de facto, seguimento a essas estratégia pedagógica 
de evolução da qualidade do ensino que o Concelho de Nelas quer também por aí 

enhora Vereadora. Pedido de esclarecimento, alguém quer 



 

Se não, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado 
por unanimidade. Minuta, faz favor.

            
A Senhora Primeira Secretária

O ponto 2.9 
recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho 
regime de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial
discussão, tendo sido aprova
unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Ponto 2.10 �

termos do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara 
Municipal e aprovação da continuação da prática dos referidos atos

Senhor Presidente
 
O Senhor Presidente da Câmara:
- É só dar 

aprendemos, muito há
ter que ponderar para inserir no próximo o
atividades trazida pela 
Freguesia, particularmente ao nível da manutenção e conservação de caminhos, 
arruamentos, pavimentos pedonais, do material de limpeza e de expediente para as 
Escolas do Primeiro Ciclo, gerir e manter p

Ainda não encontrámos
feito. Algumas têm transferido verbas avultadas para as Juntas de Freguesia com o 
compromisso de limpar as valetas duas vezes por ano e deitar herbicida, 
alguns protocolos desses
Freguesias e consideram transferidas as competências para isso. 

Nós temos pedido orçamentos que temos lá na Câmara relativamente à limpeza 
urbana, orçamentos de empresas extern
Freguesia, da maneira como estão organizadas, têm poucos recursos.

Na Câmara de Nelas tem havido, historicamente, não é só da Câmara anterior, 
nem estou a criticar e é desta Câmara também sob a minha presidência
demasiada centralização da atividade 
praticamente, assegura tudo nas Freguesias porque as Freguesias, mesmo 
dimensão, os orçamentos que têm são diminutos para assegurar as coisas com 
qualidade, a maior em Canas de Senhorim, tem, para aí, um orçamento de cem mil 
euros, não chega a cem mil euros. A de Vilar Seco é capaz de ter vint
orçamento.  

Transferir competências 
agora, é de sempre, é de todos os meus percursos e candidaturas políticas, eu acho que 
ganhava-se muito no Município de Nelas se desse mais meios e competências e 
responsabilidades às Juntas de Freguesia.
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Se não, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado 
por unanimidade. Minuta, faz favor. 

a Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  

2.9 � Aprovação da abertura de procedimento concursal de 
recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho 
regime de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial
discussão, tendo sido aprovado, com 27 votos a favor, 0 votos contra

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

� Ratificação de atos, da competência das Juntas de Freguesia, n
termos do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara 
Municipal e aprovação da continuação da prática dos referidos atos

Senhor Presidente quer dizer alguma coisa sobre este ponto?

O Senhor Presidente da Câmara: 
É só dar um esclarecimento e confessar que, apesar daquilo q

aprendemos, muito há a apurar em termos de procedimento e, uma matéria que vamos 
nderar para inserir no próximo orçamento é a questão da confluência de 

atividades trazida pela nova Lei das Autarquias, entre a Câmara e as Juntas de 
Freguesia, particularmente ao nível da manutenção e conservação de caminhos, 
arruamentos, pavimentos pedonais, do material de limpeza e de expediente para as 
Escolas do Primeiro Ciclo, gerir e manter parques infantis. 

Ainda não encontrámos o que as outras Câmaras, de uma maneira fácil, têm 
têm transferido verbas avultadas para as Juntas de Freguesia com o 

compromisso de limpar as valetas duas vezes por ano e deitar herbicida, 
alguns protocolos desses. Há outras Câmaras que põem mil euros em cada 
Freguesias e consideram transferidas as competências para isso.  

Nós temos pedido orçamentos que temos lá na Câmara relativamente à limpeza 
, orçamentos de empresas externas, temos ponderado isto porque as Juntas de 

Freguesia, da maneira como estão organizadas, têm poucos recursos.
Na Câmara de Nelas tem havido, historicamente, não é só da Câmara anterior, 

nem estou a criticar e é desta Câmara também sob a minha presidência
demasiada centralização da atividade das Freguesias na Câmara.
praticamente, assegura tudo nas Freguesias porque as Freguesias, mesmo 

orçamentos que têm são diminutos para assegurar as coisas com 
a maior em Canas de Senhorim, tem, para aí, um orçamento de cem mil 

euros, não chega a cem mil euros. A de Vilar Seco é capaz de ter vint

ransferir competências e estou a fazer uma análise rigorosa. Eu, não é de 
e, é de todos os meus percursos e candidaturas políticas, eu acho que 

se muito no Município de Nelas se desse mais meios e competências e 
responsabilidades às Juntas de Freguesia. 
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Se não, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado 

Aprovação da abertura de procedimento concursal de 
recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho � Professores em 
regime de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial, foi posto à 

votos contra e 0 abstenções, por 

provada por unanimidade. 
Ratificação de atos, da competência das Juntas de Freguesia, nos 

termos do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara 
Municipal e aprovação da continuação da prática dos referidos atos. 

quer dizer alguma coisa sobre este ponto? 

um esclarecimento e confessar que, apesar daquilo que já 
uma matéria que vamos 

questão da confluência de 
entre a Câmara e as Juntas de 

Freguesia, particularmente ao nível da manutenção e conservação de caminhos, 
arruamentos, pavimentos pedonais, do material de limpeza e de expediente para as 

de uma maneira fácil, têm 
têm transferido verbas avultadas para as Juntas de Freguesia com o 

compromisso de limpar as valetas duas vezes por ano e deitar herbicida, etc., temos 
outras Câmaras que põem mil euros em cada uma das 

Nós temos pedido orçamentos que temos lá na Câmara relativamente à limpeza 
as, temos ponderado isto porque as Juntas de 

Freguesia, da maneira como estão organizadas, têm poucos recursos. 
Na Câmara de Nelas tem havido, historicamente, não é só da Câmara anterior, 

nem estou a criticar e é desta Câmara também sob a minha presidência, tem havido 
as Freguesias na Câmara. A Câmara, 

praticamente, assegura tudo nas Freguesias porque as Freguesias, mesmo nas de maior 
orçamentos que têm são diminutos para assegurar as coisas com 

a maior em Canas de Senhorim, tem, para aí, um orçamento de cem mil 
euros, não chega a cem mil euros. A de Vilar Seco é capaz de ter vinte mil euros de 

e estou a fazer uma análise rigorosa. Eu, não é de 
e, é de todos os meus percursos e candidaturas políticas, eu acho que 

se muito no Município de Nelas se desse mais meios e competências e 



 

Só que eu queria fazer isto de forma segura 
o nosso compromisso de
dispor das Juntas de Freguesia. Isso não implica um encargo maior para a Câmara, 
implica que a gestão passe, do dinheiro, dos meios, e etc., para as Juntas de Freguesi

E como tem havido também neste período alguma evolução, mesmo em termos 
administrativos, ver, por exemplo, os Espaços do Cidadão que podem projetar
reformulação toda que 
questão da delegação de competências e da transferência de competências para as 
Freguesias porque também já vem da Câmara anterior e nós continuámos 
Freguesias fazem contratos, ou de empregos de inserção, ou POC�s, mas depois não 
ficam nas Freguesias, estão na
Freguesias e, portanto, há aqui uma cooperação, interdependência, ligação.

E eu, digo-vos, não estou preocupado, nunca olhei para a 
isso aí não vamos lá que é da competência da Junta, zero. Respeitamos as competências 
nos cemitérios, das receitas próprias
Câmara se disse, vamos ver, ó Dr.ª Marta diga aí de quem é que é e
preciso fazer, faz-se quando há possibilidade de fazer. E, portanto, isto é uma matéria 
que eu estou a apurar.

Mas porque a lei diz que tem que haver delegaçã
porque a Câmara, fazendo bem, não é privando as
Freguesias em áreas que podem ser das competências das Freguesias precisa de uma 
ratificação da Câmara e da Assembleia Municipal, por cautela e, portanto, era essa ajuda 
também, com esta humildade de aprendizagem nesta m
competências, que ainda não está apurada e que tem que ser apurada.

Mas para ser apurada a Junta tem que ter um trator, alfaias, dois, ou três 
trabalhadores, tem que ter essas condições, porque se não depois andamos todos a
outra vez a mesma coisa.

Portanto, tem que se estabelecer isto, o conjunto de meios e eu acredito nisto. 
Eu vou ver se consigo alcançar
que a Junta de Freguesia de Vilar Seco, com vinte mil euros, o 
Ou a da Lapa, só seiscentos euros
Portanto, um terço é para o pagamento da luz. 

É uma matéria 
dos caminhos, e etc. e a limpeza 
conciliar isto e eu também ainda não, eu e nós não afinámos isto, com a necessidade que 
temos de reduzir a despesa estrutural da Câmara 
despesa com Pessoal e, porta
a decorrer, quase três milhões e meio de euros 
Pessoal e vamos ter no Orçamento à

O Quadro do Pessoal das pessoas vinculadas à Câmara v
anos à volta de 40, entre 40 a 50 trabalhadores
indicação que me deram, são 17 por força das reformas dos trabalhadores, que nós não 
podemos substituir. Mas também não podemos ficar privados da e
atividades de interesse público básico, como a limpeza, a higiene, o apoio nos 
cemitérios. 
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Só que eu queria fazer isto de forma segura e de forma progressiva
o nosso compromisso de ver se conseguimos, neste mandato, 
dispor das Juntas de Freguesia. Isso não implica um encargo maior para a Câmara, 
implica que a gestão passe, do dinheiro, dos meios, e etc., para as Juntas de Freguesi

E como tem havido também neste período alguma evolução, mesmo em termos 
administrativos, ver, por exemplo, os Espaços do Cidadão que podem projetar
reformulação toda que se pode fazer a este nível. Confesso que ainda não apurei esta 

legação de competências e da transferência de competências para as 
Freguesias porque também já vem da Câmara anterior e nós continuámos 
Freguesias fazem contratos, ou de empregos de inserção, ou POC�s, mas depois não 
ficam nas Freguesias, estão na Câmara e a Câmara utiliza essas pessoas em todas as 
Freguesias e, portanto, há aqui uma cooperação, interdependência, ligação.

vos, não estou preocupado, nunca olhei para a 
isso aí não vamos lá que é da competência da Junta, zero. Respeitamos as competências 
nos cemitérios, das receitas próprias, etc. Agora, em matéria de intervenção nunca na 
Câmara se disse, vamos ver, ó Dr.ª Marta diga aí de quem é que é e

se quando há possibilidade de fazer. E, portanto, isto é uma matéria 
que eu estou a apurar. 

Mas porque a lei diz que tem que haver delegação de competências e, à
porque a Câmara, fazendo bem, não é privando as Freguesias, estando a intervir nas 
Freguesias em áreas que podem ser das competências das Freguesias precisa de uma 
ratificação da Câmara e da Assembleia Municipal, por cautela e, portanto, era essa ajuda 
também, com esta humildade de aprendizagem nesta matéria de delegação de 
competências, que ainda não está apurada e que tem que ser apurada.

Mas para ser apurada a Junta tem que ter um trator, alfaias, dois, ou três 
, tem que ter essas condições, porque se não depois andamos todos a

ra vez a mesma coisa. 
tem que se estabelecer isto, o conjunto de meios e eu acredito nisto. 

Eu vou ver se consigo alcançar esse objetivo que eu sempre pus que é duplicar. Eu acho 
a Junta de Freguesia de Vilar Seco, com vinte mil euros, o que 

, só seiscentos euros são para o Jardim da Fundação, não é? Por mês. 
Portanto, um terço é para o pagamento da luz.  

uma matéria de muita responsabilidade esta, porque a 
dos caminhos, e etc. e a limpeza urbana, temos propostas, temos que encarar também, 
conciliar isto e eu também ainda não, eu e nós não afinámos isto, com a necessidade que 

reduzir a despesa estrutural da Câmara e a despesa estrutural, estou a falar de 
despesa com Pessoal e, portanto, nós temos ainda no Orçamento deste ano, do que está 
a decorrer, quase três milhões e meio de euros em Orçamento para despesas com 

ssoal e vamos ter no Orçamento à volta dos três milhões de euros.
O Quadro do Pessoal das pessoas vinculadas à Câmara vai baixar nestes quatro 

anos à volta de 40, entre 40 a 50 trabalhadores. Só este ano, de 2013, vai baixar, a 
indicação que me deram, são 17 por força das reformas dos trabalhadores, que nós não 

substituir. Mas também não podemos ficar privados da e
atividades de interesse público básico, como a limpeza, a higiene, o apoio nos 
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e de forma progressiva. Há também 
 duplicar os meios ao 

dispor das Juntas de Freguesia. Isso não implica um encargo maior para a Câmara, 
implica que a gestão passe, do dinheiro, dos meios, e etc., para as Juntas de Freguesia. 

E como tem havido também neste período alguma evolução, mesmo em termos 
administrativos, ver, por exemplo, os Espaços do Cidadão que podem projetar-se e a 

onfesso que ainda não apurei esta 
legação de competências e da transferência de competências para as 

Freguesias porque também já vem da Câmara anterior e nós continuámos isto, as 
Freguesias fazem contratos, ou de empregos de inserção, ou POC�s, mas depois não 

Câmara e a Câmara utiliza essas pessoas em todas as 
Freguesias e, portanto, há aqui uma cooperação, interdependência, ligação. 

vos, não estou preocupado, nunca olhei para a lei a dizer, não, não, 
isso aí não vamos lá que é da competência da Junta, zero. Respeitamos as competências 

Agora, em matéria de intervenção nunca na 
Câmara se disse, vamos ver, ó Dr.ª Marta diga aí de quem é que é esta competência? É 

se quando há possibilidade de fazer. E, portanto, isto é uma matéria 

o de competências e, à cautela, 
Freguesias, estando a intervir nas 

Freguesias em áreas que podem ser das competências das Freguesias precisa de uma 
ratificação da Câmara e da Assembleia Municipal, por cautela e, portanto, era essa ajuda 

atéria de delegação de 
competências, que ainda não está apurada e que tem que ser apurada. 

Mas para ser apurada a Junta tem que ter um trator, alfaias, dois, ou três 
, tem que ter essas condições, porque se não depois andamos todos a fazer 

tem que se estabelecer isto, o conjunto de meios e eu acredito nisto. 
pus que é duplicar. Eu acho 

que é que a Junta faz? 
para o Jardim da Fundação, não é? Por mês. 

a limpeza das bermas e 
urbana, temos propostas, temos que encarar também, 

conciliar isto e eu também ainda não, eu e nós não afinámos isto, com a necessidade que 
e a despesa estrutural, estou a falar de 
no Orçamento deste ano, do que está 
em Orçamento para despesas com 

volta dos três milhões de euros. 
ai baixar nestes quatro 

. Só este ano, de 2013, vai baixar, a 
indicação que me deram, são 17 por força das reformas dos trabalhadores, que nós não 

substituir. Mas também não podemos ficar privados da execução das 
atividades de interesse público básico, como a limpeza, a higiene, o apoio nos 



 

Portanto, se 
recorrer à prestação de serviços e temos propostas para isso. Posso dizer
temos proposta até muito
empresa de referência do país nos fez para criar um centro de custos em Nelas que 
implicava limpar Nelas, Canas de Senhorim e Santar, o centro, todo o centro, 
isso tinham que garantir, ou o Município teria, era um questão que depois, 
evidentemente, teria que ser debatido, estou a falar apenas numa proposta que a empresa 
fez, de criar aqui um centro de custos
despesa como progress
etar,s, mas que nos libertasse depois os nossos meios humanos que temos, que 
queremos reduzir a um Quadro 
vizinhas que têm boa
de 100 trabalhadores no Quadro
também tem 100 trabalhadores no Quadro.
serviços para, à prestação de servi

Portanto, vamos ver, 
delegação de competências, particularmente os Senhores Presidentes de Junta porque 
vamos afinar aqui uma maneira de 
funcionem, que não se faça em termos experimentais, como foi agora o 
Com experimentalismos e etc., depois as coisas dão, correm todas mal e comem os 
Presidentes de Junta e a Câmara por tabela.

Portanto, agradecia
praticados pela Câmara em fazer obras nas Freguesias que seriam 
Freguesias. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Alguém que usar da palavra? Senhor Deputado José Antón

Deputado José António
 
O Senhor Deputado José António:
- Boa noite a todos mais uma vez.
É apenas um pedido de esclarecimento, enquanto o Senhor Presidente estava a 

apresentar esta dificuldade
ele já foi aprovado em 28 de maio. Tivemos uma Assembleia, posteriormente a isso.

E no último parágrafo da apreciação feita pela Dr.ª Marta Bilhota diz que, 
ressalve-se ainda que deverão ser ratificados os atos praticados desde a data
de posse do atual Executivo por forma a salvaguardar

Não pondo em causa todas as dificul
única coisa que eu gostaria de perguntar
documento deste à Assembleia Municipal. 

E sobre a legalidade disso, já foi prorrogado o prazo outras vezes? Se é a 
primeira vez? Atendendo a esse parágrafo depois apresentado. 

Era só um esclarecimento sobre isso.
Muito obrigado.
 
O Senhor Presidente da Assemblei
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 não temos, se não estruturamos a dívida em Pessoal, temos que 
recorrer à prestação de serviços e temos propostas para isso. Posso dizer
temos proposta até muito interessantes relativamente a isso. Há uma proposta que uma 
empresa de referência do país nos fez para criar um centro de custos em Nelas que 

Nelas, Canas de Senhorim e Santar, o centro, todo o centro, 
isso tinham que garantir, ou o Município teria, era um questão que depois, 
evidentemente, teria que ser debatido, estou a falar apenas numa proposta que a empresa 
fez, de criar aqui um centro de custos que nos libertasse, que nós assumíssemos essa

rogressivamente vamos ter que assumir também na manutenção das 
etar,s, mas que nos libertasse depois os nossos meios humanos que temos, que 
queremos reduzir a um Quadro de Pessoal á volta dos 150. Estou a ver que Câmaras 
vizinhas que têm boa condição económica e financeira, como a do Carregal, tem à volta

100 trabalhadores no Quadro. Câmaras com boa situação como a de Resende 
também tem 100 trabalhadores no Quadro. Portanto, recorrem muito 
serviços para, à prestação de serviços para garantir o que é necessário.

Portanto, vamos ver, deixem-me, deem-me esta tolerância relativamente 
delegação de competências, particularmente os Senhores Presidentes de Junta porque 
vamos afinar aqui uma maneira de dar mais responsabilidade, mas que as coisas 
funcionem, que não se faça em termos experimentais, como foi agora o 
Com experimentalismos e etc., depois as coisas dão, correm todas mal e comem os 
Presidentes de Junta e a Câmara por tabela. 

agradecia-vos a ratificação destes abusos que têm vindo a ser 
praticados pela Câmara em fazer obras nas Freguesias que seriam 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Alguém que usar da palavra? Senhor Deputado José Antón

Deputado José António faça favor. 

O Senhor Deputado José António: 
Boa noite a todos mais uma vez. 

É apenas um pedido de esclarecimento, enquanto o Senhor Presidente estava a 
esta dificuldade, eu estava aqui a fazer a leitura do doc

ele já foi aprovado em 28 de maio. Tivemos uma Assembleia, posteriormente a isso.
E no último parágrafo da apreciação feita pela Dr.ª Marta Bilhota diz que, 
se ainda que deverão ser ratificados os atos praticados desde a data

de posse do atual Executivo por forma a salvaguardar a legalidade dos apoios
Não pondo em causa todas as dificuldades que tem tido para isso e não é, a 

única coisa que eu gostaria de perguntar. Não me recordo que tenha vindo algum 
deste à Assembleia Municipal.  

E sobre a legalidade disso, já foi prorrogado o prazo outras vezes? Se é a 
primeira vez? Atendendo a esse parágrafo depois apresentado.  

Era só um esclarecimento sobre isso. 
Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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mos a dívida em Pessoal, temos que 
recorrer à prestação de serviços e temos propostas para isso. Posso dizer-vos que, agora, 

santes relativamente a isso. Há uma proposta que uma 
empresa de referência do país nos fez para criar um centro de custos em Nelas que 

Nelas, Canas de Senhorim e Santar, o centro, todo o centro, mas para 
isso tinham que garantir, ou o Município teria, era um questão que depois, 
evidentemente, teria que ser debatido, estou a falar apenas numa proposta que a empresa 

que nos libertasse, que nós assumíssemos essa 
mente vamos ter que assumir também na manutenção das 

etar,s, mas que nos libertasse depois os nossos meios humanos que temos, que 
stou a ver que Câmaras 

condição económica e financeira, como a do Carregal, tem à volta 
Câmaras com boa situação como a de Resende 

Portanto, recorrem muito à prestação de 
ços para garantir o que é necessário. 

me esta tolerância relativamente à 
delegação de competências, particularmente os Senhores Presidentes de Junta porque 

dar mais responsabilidade, mas que as coisas 
funcionem, que não se faça em termos experimentais, como foi agora o SITIUS, não é? 
Com experimentalismos e etc., depois as coisas dão, correm todas mal e comem os 

vos a ratificação destes abusos que têm vindo a ser 
praticados pela Câmara em fazer obras nas Freguesias que seriam da competência das 

Alguém que usar da palavra? Senhor Deputado José António. Senhor 

É apenas um pedido de esclarecimento, enquanto o Senhor Presidente estava a 
, eu estava aqui a fazer a leitura do documento e verifico que 

ele já foi aprovado em 28 de maio. Tivemos uma Assembleia, posteriormente a isso. 
E no último parágrafo da apreciação feita pela Dr.ª Marta Bilhota diz que, 
se ainda que deverão ser ratificados os atos praticados desde a data da tomada 

a legalidade dos apoios, etc. 
que tem tido para isso e não é, a 

ão me recordo que tenha vindo algum 

E sobre a legalidade disso, já foi prorrogado o prazo outras vezes? Se é a 



 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer esclarecer?
 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Veio, foi a reunião de Câmara o início do concurso, o início do prazo, a lei é 

de setembro do ano passado, a Lei n.º 75
meses, para o início das negociações.

Portanto, foi a reunião de Câmara, foi concedido um prazo à Câmara para 
encetar essas negociações, depois nós prorrogámos esse p
por via da Lei n.º 75, este ano temos que ap
entregue ao Senhor Presidente da Assembleia 
discutimos isto também em reunião de Câmara
de competências para aclarar no Orçamento de

Esta questão da 
atos que vêm sendo praticados, é a Câmara tem feito as coisas, quer dizer, acho que a 
legalidade é que as coisas estão a ser feitas.

A Câmara Municipal também 
também estão nas competências da Câmara com outros nomes, se virmos quais são as 
competências das Juntas e da Câmara há áreas em que não se distingue muito bem qual 
é a competência de uma e de outra.

Portanto, eu vou ver a questão, é pertinente do ponto de vista da legalidade e da 
segurança da formalização dos atos. Se for necessário vir à próxima Assembleia 
Municipal a ratificação de todos os atos virá, o que veio agora é isto

 
O Senhor Presidente da Assemblei
- Muito obrigado Senhor Presidente. Mais alguém quer usar da palavra? 
Uma vez que ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Foi aprovado com 26 votos a favor e 1 
abstenção.  

                
A Senhora Primeira Secretária:

O ponto 2.10 
nos termos do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara 
Municipal e aprovação da continuação da prática dos 
discussão, tendo sido aprovado, com 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem vota contra
Então, agora, como último ponto temos

Demonstrações Financeiras do 1.º semestre de 2014.
Ora, quem recebeu todos os documentos, recebeu este documento em 

duplicado mas eles não são iguais.
Contas que é o que receberam em segundo lugar. 

O Senhor Presidente quer dizer alguma coisa sobre isto? 
 
O Senhor Presidente da Câmara:
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Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer esclarecer?

O Senhor Presidente da Câmara: 
Veio, foi a reunião de Câmara o início do concurso, o início do prazo, a lei é 

de setembro do ano passado, a Lei n.º 75/2013, que dava um prazo, acho
meses, para o início das negociações. 

Portanto, foi a reunião de Câmara, foi concedido um prazo à Câmara para 
encetar essas negociações, depois nós prorrogámos esse prazo, portanto e como também 

via da Lei n.º 75, este ano temos que apresentar o Orçamento mais cedo, tem que ser 
entregue ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal até ao dia 30 de outubro. N
discutimos isto também em reunião de Câmara, que fazia sentido ponderar a delegação 

para aclarar no Orçamento de 2015. 
Esta questão da Dr.ª Marta é feita por mera cautela jurídica e a legalidade dos 

atos que vêm sendo praticados, é a Câmara tem feito as coisas, quer dizer, acho que a 
legalidade é que as coisas estão a ser feitas. 

A Câmara Municipal também tem competências para praticar. Todos estes atos
também estão nas competências da Câmara com outros nomes, se virmos quais são as 
competências das Juntas e da Câmara há áreas em que não se distingue muito bem qual 
é a competência de uma e de outra. 

u vou ver a questão, é pertinente do ponto de vista da legalidade e da 
segurança da formalização dos atos. Se for necessário vir à próxima Assembleia 
Municipal a ratificação de todos os atos virá, o que veio agora é isto

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

Uma vez que ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Foi aprovado com 26 votos a favor e 1 

a Primeira Secretária: 
MINUTA DA ATA  

2.10 � Ratificação de atos, da competência das Juntas de Freguesia, 
nos termos do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara 
Municipal e aprovação da continuação da prática dos referidos atos
discussão, tendo sido aprovado, com 26 votos a favor, 0 votos contra

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.

Então, agora, como último ponto temos apenas para conhecimento as 
Demonstrações Financeiras do 1.º semestre de 2014. 

Ora, quem recebeu todos os documentos, recebeu este documento em 
plicado mas eles não são iguais. É para considerarem apenas o dos Revisores de 

que é o que receberam em segundo lugar.  
Senhor Presidente quer dizer alguma coisa sobre isto?  

O Senhor Presidente da Câmara: 
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Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer esclarecer? 

Veio, foi a reunião de Câmara o início do concurso, o início do prazo, a lei é 
dava um prazo, acho que era de seis 

Portanto, foi a reunião de Câmara, foi concedido um prazo à Câmara para 
razo, portanto e como também 

resentar o Orçamento mais cedo, tem que ser 
até ao dia 30 de outubro. Nós 

, que fazia sentido ponderar a delegação 

é feita por mera cautela jurídica e a legalidade dos 
atos que vêm sendo praticados, é a Câmara tem feito as coisas, quer dizer, acho que a 

competências para praticar. Todos estes atos 
também estão nas competências da Câmara com outros nomes, se virmos quais são as 
competências das Juntas e da Câmara há áreas em que não se distingue muito bem qual 

u vou ver a questão, é pertinente do ponto de vista da legalidade e da 
segurança da formalização dos atos. Se for necessário vir à próxima Assembleia 
Municipal a ratificação de todos os atos virá, o que veio agora é isto.  

Muito obrigado Senhor Presidente. Mais alguém quer usar da palavra?  
Uma vez que ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Foi aprovado com 26 votos a favor e 1 

da competência das Juntas de Freguesia, 
nos termos do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, praticados pela Câmara 

referidos atos, foi posto à 
votos contra e 1 abstenção. 

provada por unanimidade. 
apenas para conhecimento as 

Ora, quem recebeu todos os documentos, recebeu este documento em 
para considerarem apenas o dos Revisores de 

 



 

- Só para reafirmar a felicidade que temos em sermos sindicados, auditados, 
permanentemente, com as obrigações que todos sabem
sujeitos, também obrigação de colocar reservas, de impor procedimentos.

E o Relatório é claro e também é claro, quer do ponto de vista formal, com a 
regularidade de todas as situações, quer do ponto de vista material da evolução 
despesa e da receita. Um elemento muito sig
está a decorrer, é que a receita, quer a de capital, quer a corrente, no 1.º semestre já 
ultrapassou os cem por cento, enquanto a despesa, a corrente fica nos 84% e a de capital 
72%. 

Portanto, em termos totais, estamos a executar melhor a receita e pior a 
despesa. 

Quando este Governo entrou em funções falava
gorduras e, de facto, é por via da despesa
Câmara, é por via da despesa e, portanto, se virem
execução de apenas 84% quando nós podíamos ter executado 100% de metade das 
receitas do ano e, portanto, isto vai ter reflexos em termos globais e aritméticos, a 
execução orçamental do Município de Nelas, com referência a 30 de junho, apresenta
positiva tendo em conta q
superior à execução da despesa total.

Todos os indicadores que aqui estão, todos, são altamente favoráveis ao 
Município. Por verdade está espelhado aqui neste Relatório também aquela questão da 
água, que eu pedi aos Serviços para ver qual era a implicação dessa correção de água na 
correção das despesas, no abaixamento das despesas correntes e, de facto, está aí feita 
uma nota na página 19, relativamente à
aquisição de bens há uma dotação inicial e reportada a seis meses seriam quinhentos e 
vinte e quatro mil euros e só gastámos duzentos e oitenta e três, mas a estes duzent
oitenta e três, de facto, há
água do primeiro semestre e, portanto, ao nível da aquisição de serviços não há ganh
na aquisição de bens,
Câmara podia ter adquirido serviços, de todo o género, 
serviços de contratação para limpezas, todo o género de serviços poderíamos ter gasto, 
por referência ao ano inteiro, no primeiro semestre
euros e, de facto, apenas foram executados seiscentos e quinze mil euros, com uma 
poupança de duzentos e trinta e quatro mil euros na aquisição de bens e serviços.

Dizer também que, com o apoio e com o conhecimento desta gente 
tecnicamente muito competente, estamos já a pedir cotação a diversas instituições 
bancárias no sentido de alterar 
contrato de reestruturação financeira, BCP 
spread, e porque não tinha alternativa de financiamento, fora as comissões que os 
bancos, particularmente, a
de comissões, que são quase cinquenta mil euros por ano que saem da Câmara só para 
pagar comissões à Caixa Geral de Depósitos.

Eu tenho reunido, nas últimas semanas, com diversas instituições bancárias do 
Concelho e de fora do Concelho, no sentido de nos fazerem cotação para renegociar a 
dívida. Esse empréstimo que foi feito, fora o PAEL 
milhões e meio, já vai em oito ponto três, fruto também da amortização que tem sido 
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reafirmar a felicidade que temos em sermos sindicados, auditados, 
permanentemente, com as obrigações que todos sabemos a que os auditores estão 
sujeitos, também obrigação de colocar reservas, de impor procedimentos.

E o Relatório é claro e também é claro, quer do ponto de vista formal, com a 
regularidade de todas as situações, quer do ponto de vista material da evolução 
despesa e da receita. Um elemento muito significativo no 1.º semestre d

rer, é que a receita, quer a de capital, quer a corrente, no 1.º semestre já 
ultrapassou os cem por cento, enquanto a despesa, a corrente fica nos 84% e a de capital 

Portanto, em termos totais, estamos a executar melhor a receita e pior a 

ndo este Governo entrou em funções falava-se nas gorduras e naquelas 
e, de facto, é por via da despesa que nós estamos a equilibrar as contas da 

a despesa e, portanto, se virem as despesas correntes tiveram uma 
s 84% quando nós podíamos ter executado 100% de metade das 

receitas do ano e, portanto, isto vai ter reflexos em termos globais e aritméticos, a 
execução orçamental do Município de Nelas, com referência a 30 de junho, apresenta
positiva tendo em conta que a execução da receita total, cento e dois ponto quatro, é 

perior à execução da despesa total. 
Todos os indicadores que aqui estão, todos, são altamente favoráveis ao 

Município. Por verdade está espelhado aqui neste Relatório também aquela questão da 
gua, que eu pedi aos Serviços para ver qual era a implicação dessa correção de água na 

correção das despesas, no abaixamento das despesas correntes e, de facto, está aí feita 
na página 19, relativamente à aquisição de bens e serviços, em que na 

uisição de bens há uma dotação inicial e reportada a seis meses seriam quinhentos e 
vinte e quatro mil euros e só gastámos duzentos e oitenta e três, mas a estes duzent
oitenta e três, de facto, há que somar aqui cerca de duzentos e cinquenta mil euros
água do primeiro semestre e, portanto, ao nível da aquisição de serviços não há ganh
na aquisição de bens, mas na aquisição de serviços, no horizonte de seis meses, a 
Câmara podia ter adquirido serviços, de todo o género, serviços de consultadoria, 

contratação para limpezas, todo o género de serviços poderíamos ter gasto, 
por referência ao ano inteiro, no primeiro semestre oitocentos e quarenta e nove mil 
euros e, de facto, apenas foram executados seiscentos e quinze mil euros, com uma 

pança de duzentos e trinta e quatro mil euros na aquisição de bens e serviços.
Dizer também que, com o apoio e com o conhecimento desta gente 

tecnicamente muito competente, estamos já a pedir cotação a diversas instituições 
bancárias no sentido de alterar os spreads que a Câmara foi obrigada a aceitar no 
contrato de reestruturação financeira, BCP � 5%, Caixa Geral de Depósitos 
spread, e porque não tinha alternativa de financiamento, fora as comissões que os 
bancos, particularmente, a Caixa Geral de Depósitos, impôs a um outro empréstimo

que são quase cinquenta mil euros por ano que saem da Câmara só para 
pagar comissões à Caixa Geral de Depósitos. 

Eu tenho reunido, nas últimas semanas, com diversas instituições bancárias do 
lho e de fora do Concelho, no sentido de nos fazerem cotação para renegociar a 

imo que foi feito, fora o PAEL de um ponto seis milhões, de nove 
já vai em oito ponto três, fruto também da amortização que tem sido 
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reafirmar a felicidade que temos em sermos sindicados, auditados, 
os a que os auditores estão 

sujeitos, também obrigação de colocar reservas, de impor procedimentos. 
E o Relatório é claro e também é claro, quer do ponto de vista formal, com a 

regularidade de todas as situações, quer do ponto de vista material da evolução da 
nificativo no 1.º semestre deste ano que 

rer, é que a receita, quer a de capital, quer a corrente, no 1.º semestre já 
ultrapassou os cem por cento, enquanto a despesa, a corrente fica nos 84% e a de capital 

Portanto, em termos totais, estamos a executar melhor a receita e pior a 

se nas gorduras e naquelas 
que nós estamos a equilibrar as contas da 

as despesas correntes tiveram uma 
s 84% quando nós podíamos ter executado 100% de metade das 

receitas do ano e, portanto, isto vai ter reflexos em termos globais e aritméticos, a 
execução orçamental do Município de Nelas, com referência a 30 de junho, apresenta-se 

ue a execução da receita total, cento e dois ponto quatro, é 

Todos os indicadores que aqui estão, todos, são altamente favoráveis ao 
Município. Por verdade está espelhado aqui neste Relatório também aquela questão da 
gua, que eu pedi aos Serviços para ver qual era a implicação dessa correção de água na 

correção das despesas, no abaixamento das despesas correntes e, de facto, está aí feita 
aquisição de bens e serviços, em que na 

uisição de bens há uma dotação inicial e reportada a seis meses seriam quinhentos e 
vinte e quatro mil euros e só gastámos duzentos e oitenta e três, mas a estes duzentos e 

que somar aqui cerca de duzentos e cinquenta mil euros de 
água do primeiro semestre e, portanto, ao nível da aquisição de serviços não há ganho, 

mas na aquisição de serviços, no horizonte de seis meses, a 
serviços de consultadoria, 

contratação para limpezas, todo o género de serviços poderíamos ter gasto, 
oitocentos e quarenta e nove mil 

euros e, de facto, apenas foram executados seiscentos e quinze mil euros, com uma 
pança de duzentos e trinta e quatro mil euros na aquisição de bens e serviços. 

Dizer também que, com o apoio e com o conhecimento desta gente 
tecnicamente muito competente, estamos já a pedir cotação a diversas instituições 

os spreads que a Câmara foi obrigada a aceitar no 
5%, Caixa Geral de Depósitos � 6,25% de 

spread, e porque não tinha alternativa de financiamento, fora as comissões que os 
de Depósitos, impôs a um outro empréstimo, 3% 

que são quase cinquenta mil euros por ano que saem da Câmara só para 

Eu tenho reunido, nas últimas semanas, com diversas instituições bancárias do 
lho e de fora do Concelho, no sentido de nos fazerem cotação para renegociar a 

de um ponto seis milhões, de nove 
já vai em oito ponto três, fruto também da amortização que tem sido 



 

feita e da amortização extraordinária que foi feita no fina
ano, já seriam só necessários oito ponto três milhões e ver se conseguimos trazer as 
taxas para spreads de 3%. 

As contas feitas que temos no Município, passar os spreads que
atualmente, com a taxa de juro de referência 
que está a zero virgula vinte e cinco, ou zero virgula vinte, zero virgula quinze, 
implicava baixar o spread, se baixássemos os spreads, quer do BCP nos sete m
meio de euros de financiamento, quer na Caixa dos dois milhões, para níveis de três 
permitia-nos ganhar por ano, duzentos e cinquenta mil euros, só de juros.

Portanto, estamos a fazer esse esforço, essa renegociação para, de facto, termos 
alternativas porque 
Financeiro não tinha e foi obrigada a aceitar, é que não tinha alternativa, sob pena de 
não haver dinheiro para pagar os salários passado pouco tempo.

E, portanto, nós também, felizmente,
disponíveis e do bom 
estamos a criar credibilidade junto dos bancos no sentido das entidades financeiras 
olharem com outros olhos a Câmara de Nelas e confia
manifestaram, ainda não me enviaram as cotações para o empréstimo, ou para a 
renegociação da dívida, mas muitas já manifestaram interesse nesse sentido e, portanto, 
também está em curso essa questão que pode levar, não é de exc
revisão do próprio Plano d

Portanto, pode levar a uma revisão, ou à reformulação de uma revisão por via 
disso porque se alteramos as condições do financiamento, se alterarmos as 
do investimento e eu recordo
aprovado aqui nesta C
de euros para etar,s, e
as que estão lá inscritas porque eram as da Câmara anterior, são outras e, portanto, 
estamos também a trabalhar na possibilidade de fazer uma revisão, uma revisão do 
documento do Plano de Reestruturação Financeira, cujo nosso objeti
anos, é pegar nele e rasga

 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente. Não sei se alguém quer tecer algum 

comentário sobre este Relatório, ou não.
Senhor Deputado Sousa faça favor. 
 
O Senhor Deputado Antó
- Este Relatório, bem como o outro anterior, que já aprovamos e este é só para 

tomar conhecimento, demonstra, exatamente, a forma como a gestão está a ser feita e a 
diferença da gestão anterior para esta gestão.

E eu vim aqui até por uma questão
o Público, que não tem estes documentos, pode ter acesso a eles, mas se calhar não tem 
estes documentos, que é uma coisa que eu nem sabia que era possível, sabia que era 
possível calcular, mas não sabia que exis
para terem uma noção, a dívida por habitante do Concelho de Nelas, a dívida total a 
dividir pelo número de habitantes, por cada habitante, no dia 30/06/2013 era mil e 
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da amortização extraordinária que foi feita no final do ano e da que vai ser 
já seriam só necessários oito ponto três milhões e ver se conseguimos trazer as 

taxas para spreads de 3%.  
As contas feitas que temos no Município, passar os spreads que

atualmente, com a taxa de juro de referência Euribor a seis meses, de ponto cinco, acho 
que está a zero virgula vinte e cinco, ou zero virgula vinte, zero virgula quinze, 
implicava baixar o spread, se baixássemos os spreads, quer do BCP nos sete m
meio de euros de financiamento, quer na Caixa dos dois milhões, para níveis de três 

nos ganhar por ano, duzentos e cinquenta mil euros, só de juros.
estamos a fazer esse esforço, essa renegociação para, de facto, termos 

porque o que a Câmara, quando recorreu ao Plano de Reequilíbrio 
Financeiro não tinha e foi obrigada a aceitar, é que não tinha alternativa, sob pena de 
não haver dinheiro para pagar os salários passado pouco tempo. 

E, portanto, nós também, felizmente, fruto das disponibilidades, dos fundo
disponíveis e do bom percurso e do rigor financeiro que estamos a pôr na Câmara, 
estamos a criar credibilidade junto dos bancos no sentido das entidades financeiras 
olharem com outros olhos a Câmara de Nelas e confiarem de forma a que muitos já 
manifestaram, ainda não me enviaram as cotações para o empréstimo, ou para a 
renegociação da dívida, mas muitas já manifestaram interesse nesse sentido e, portanto, 
também está em curso essa questão que pode levar, não é de exc
revisão do próprio Plano de Reestruturação que estamos obrigados a cumprir.

Portanto, pode levar a uma revisão, ou à reformulação de uma revisão por via 
disso porque se alteramos as condições do financiamento, se alterarmos as 

e eu recordo-vos, se lerem o Plano de Reestruturação Financeira que foi 
aprovado aqui nesta Câmara, as prioridades não são as nossas, está lá apenas um 
de euros para etar,s, e são precisos três, ou quatro, e portanto, a nossa prioridade não são 
as que estão lá inscritas porque eram as da Câmara anterior, são outras e, portanto, 
estamos também a trabalhar na possibilidade de fazer uma revisão, uma revisão do 
documento do Plano de Reestruturação Financeira, cujo nosso objeti
anos, é pegar nele e rasga-lo. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Não sei se alguém quer tecer algum 

comentário sobre este Relatório, ou não. 
Senhor Deputado Sousa faça favor.  

O Senhor Deputado António Sousa: 
ste Relatório, bem como o outro anterior, que já aprovamos e este é só para 

tomar conhecimento, demonstra, exatamente, a forma como a gestão está a ser feita e a 
diferença da gestão anterior para esta gestão. 

E eu vim aqui até por uma questão de dar uma curiosidade, principalmente para 
o Público, que não tem estes documentos, pode ter acesso a eles, mas se calhar não tem 
estes documentos, que é uma coisa que eu nem sabia que era possível, sabia que era 
possível calcular, mas não sabia que existia calculada, que é a dívida por habitante e só 
para terem uma noção, a dívida por habitante do Concelho de Nelas, a dívida total a 
dividir pelo número de habitantes, por cada habitante, no dia 30/06/2013 era mil e 
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l do ano e da que vai ser este 
já seriam só necessários oito ponto três milhões e ver se conseguimos trazer as 

As contas feitas que temos no Município, passar os spreads que existem 
Euribor a seis meses, de ponto cinco, acho 

que está a zero virgula vinte e cinco, ou zero virgula vinte, zero virgula quinze, 
implicava baixar o spread, se baixássemos os spreads, quer do BCP nos sete milhões e 
meio de euros de financiamento, quer na Caixa dos dois milhões, para níveis de três 

nos ganhar por ano, duzentos e cinquenta mil euros, só de juros. 
estamos a fazer esse esforço, essa renegociação para, de facto, termos 

Câmara, quando recorreu ao Plano de Reequilíbrio 
Financeiro não tinha e foi obrigada a aceitar, é que não tinha alternativa, sob pena de 

fruto das disponibilidades, dos fundos 
que estamos a pôr na Câmara, 

estamos a criar credibilidade junto dos bancos no sentido das entidades financeiras 
rem de forma a que muitos já 

manifestaram, ainda não me enviaram as cotações para o empréstimo, ou para a 
renegociação da dívida, mas muitas já manifestaram interesse nesse sentido e, portanto, 
também está em curso essa questão que pode levar, não é de excluir, pode levar à 

estamos obrigados a cumprir. 
Portanto, pode levar a uma revisão, ou à reformulação de uma revisão por via 

disso porque se alteramos as condições do financiamento, se alterarmos as prioridades 
vos, se lerem o Plano de Reestruturação Financeira que foi 

não são as nossas, está lá apenas um milhão 
ossa prioridade não são 

as que estão lá inscritas porque eram as da Câmara anterior, são outras e, portanto, 
estamos também a trabalhar na possibilidade de fazer uma revisão, uma revisão do 
documento do Plano de Reestruturação Financeira, cujo nosso objetivo, daqui a quatro 

Muito obrigado Senhor Presidente. Não sei se alguém quer tecer algum 

ste Relatório, bem como o outro anterior, que já aprovamos e este é só para 
tomar conhecimento, demonstra, exatamente, a forma como a gestão está a ser feita e a 

de dar uma curiosidade, principalmente para 
o Público, que não tem estes documentos, pode ter acesso a eles, mas se calhar não tem 
estes documentos, que é uma coisa que eu nem sabia que era possível, sabia que era 

tia calculada, que é a dívida por habitante e só 
para terem uma noção, a dívida por habitante do Concelho de Nelas, a dívida total a 
dividir pelo número de habitantes, por cada habitante, no dia 30/06/2013 era mil e 



 

noventa e dois euros. No dia 30/06/2014 
um de nós e todos os 
fornecedores e aos bancos.

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

terminado o Período da Ordem do Dia
quer usar da palavra? 

Ora, o Público não quer usar da palavra. Dou por encerrada esta sessão.
Muito obrigado por terem vindo e até uma próxima oportunidade. 
Boa noite.      
                        

 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente a
assinada nos termos da lei.

 
Presidente: 
 
Secretária: 
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noventa e dois euros. No dia 30/06/2014 é mil e quarenta e oito euros.
 que estão lá fora devem, em média, mil e quarenta e oito euros aos 

fornecedores e aos bancos. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da p
terminado o Período da Ordem do Dia e declaro aberta a sessão ao Público. Alguém 
quer usar da palavra?  

Ora, o Público não quer usar da palavra. Dou por encerrada esta sessão.
Muito obrigado por terem vindo e até uma próxima oportunidade. 

     
                   

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 
da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 
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é mil e quarenta e oito euros. Portanto, cada 
que estão lá fora devem, em média, mil e quarenta e oito euros aos 

Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra? Então, 
declaro aberta a sessão ao Público. Alguém 

Ora, o Público não quer usar da palavra. Dou por encerrada esta sessão. 
Muito obrigado por terem vindo e até uma próxima oportunidade.  

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 
ta que depois de aprovada, vai ser 


