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SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2012 
 

ATA 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 
Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE �ANTES DA ORDEM DO DIA� 
1.1 - Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 24 de fevereiro de 

2012;   
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 da Senhora Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 

2.2 � Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011; 

2.3 - Declaração dos compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos 
em atraso, existentes a 31/12/2011 � Conhecimento;  

2.4 � Aprovar a proposta de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais 
da Câmara Municipal de Nelas - Postos de abastecimento de combustíveis nas redes 
viárias municipais;  

2.5 - Aprovar o Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de 
Saneamento Financeiro � 3.º Semestre; 

2.6 - Aprovar a lista para a designação dos Juízes Sociais;  
2.7 - Relatório de avaliação da atividade da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Nelas/2011 � Conhecimento; 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Começo, como habitualmente, por cumprimentar a 

Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, os Senhores Secretários, os Senhores 
Vereadores, os Senhores Membros da Assembleia, os Senhores Presidentes das Junta de 
Freguesia e o Público aqui presente.  

Vamos dar início a mais uma sessão ordinária desta Assembleia, passo assim a 
palavra ao Senhor Segundo Secretário Sr.º Manuel dos Santos, que irá fazer a chamada 
aos presentes. Faça favor. 

 
(O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos fez a chamada dos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal) 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
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- Temos, até ao momento, um total de 25 presenças e 5 faltas. Faltam os 
Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa (veio mais tarde), José 
Lopes de Oliveira Marques, Eurico Augusto Ponces de Carvalho Amaral, Jorge Manuel 
Tavares Abreu (veio mais tarde) e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim, Luís Manuel Abrantes Pinheiro. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Segundo Secretário Sr.º Manuel dos Santos. 

Passamos, assim, ao ponto 2.1 � Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 24 
de fevereiro de 2012. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, passamos, à votação da ata da sessão ordinária de 24 de 
Fevereiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.  

 No tocante ao ponto 1.2 � Leitura do Expediente, como habitualmente vou 
escusar-me à leitura do mesmo uma vez que foi enviado a todos os Senhores Membros 
da Assembleia e, portanto, tiveram oportunidade de o ver.   

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

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

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

ordinárias de 14/02/2012; 28/02/2012; 13/03/2012; 27/03/2012; 10/04/2012;  
- CPCJ � Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas � Convite para 

a apresentação do Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança;  
- CPCJ � Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas � Envio de 

relatório de avaliação da atividade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Nelas � 2011;  

- Câmara Municipal de Nelas � Cópia de e-mail da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica; 

- Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel da Conceição Marques � 
Solicita cópia simples da sua intervenção proferida na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 24 de fevereiro de 2012:     

- Chefe da Casa Civil de Sua Ex.ª o Presidente da República � Acusa receção 
da moção referente ao projeto do novo mapa judiciário;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República - Acusa receção da moção referente ao projeto do novo mapa judiciário;  

- Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Assembleia da República - Acusa receção 
da moção referente ao projeto do novo mapa judiciário; 

- Grupo Parlamentar do Partido Ecologista �Os Verdes�, da Assembleia da 
República � Pergunta formulada ao Governo sobre o encerramento do Tribunal Judicial 
da Comarca de Nelas;  

- Associação Nacional de Freguesias � Convite para o Encontro Nacional de 
Freguesias, dia 10 de março, 14 horas, no Centro de Congressos de Lisboa;  
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- Deputado Acácio Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do 
Circulo Eleitoral de Viseu, da Assembleia da República � Acusa receção da moção 
sobre o projeto do mapa judiciário;  

- Jornalista Bruno Simões, do Jornal de Negócios � Solicita informação acerca 
da tomada de posição da Assembleia Municipal, relativamente à Lei do Governo que 
pretende diminuir Freguesias;  

- Canto e Encanto � Associação Cultural � Convite para assistir ao concerto do 
seu 10.º aniversário, dia 14 de abril de 2012, pelas 21:00 h, na Igreja Matriz de Canas de 
Senhorim;  

- Assembleia Municipal de Trancoso � Envio de moção contra as portagens na 
A23 e na A25;  

- AIRV � Associação Empresarial da Região de Viseu � Convite para a tomada 
de posse dos órgãos sociais da AIRV 2012-2014 e Conferência �Financiamento às 
Empresas�, dia 30 de março de 2012 � Hotel Montebelo;  

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro, Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim � Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária desta Assembleia 
Municipal, realizada em 24 de fevereiro de 2012;  

- Assembleia da República � Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias � Acusa receção da moção sobre o projeto do mapa judiciário;  

- Gabinete do Senhor Primeiro Ministro � Acusa receção da moção sobre o 
projeto do novo mapa judiciário e informa que a mesma foi remetida ao Gabinete da 
Ministra da Justiça;  

- Associação Desportiva e Cultural Lapense � Convite para estar presente no 
almoço comemorativo do 35.º aniversário daquela Associação;  

- Assembleia da República � Anexa requerimento, datado de 3 de abril de 
2012, enviado pelo Grupo Parlamentar do CDS/PP, da Assembleia da República, 
referente ao pagamento de senhas de presença aos Membros da Assembleia Municipal;    

- Ofício n.º 980, datado de 11 de abril de 2012, da Câmara Municipal de Nelas 
� Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
  - Ofício n.º 02/12, datado de 27 de fevereiro de 2012, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 
tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 24 de fevereiro 
de 2012; 

- Ofício n.º 03/12, datado de 27 de fevereiro de 2012, enviado aos Ex.m.ºs 
Senhores Digníssimo Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, 
Primeiro-Ministro, Ministra da Justiça, Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 
Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Presidentes dos Grupos 
Parlamentares do Partido Social Democrata, Partido Socialista, CDS-PP, Bloco de 
Esquerda, Partido Comunista Português, Partido Ecologista �Os Verdes�, Meritíssimo 
Juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas; Digníssimo Magistrado do Ministério 
Público, Chefe dos Serviços Administrativos do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, 
Bastonário da Ordem dos Advogados, Presidente da Delegação Local de Nelas da 
Ordem dos Advogados, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 
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Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Presidente do Sindicato 
dos Funcionários Judiciais, Deputado do PSD � Circulo de Viseu � Dr. Arménio dos 
Santos, Deputada do PSD � Circulo de Viseu � Dr.ª Teresa de Jesus Costa Santos, 
Deputado do PSD � Circulo de Viseu � Dr. João Carlos Figueiredo Antunes, Deputado 
do PSD � Circulo de Viseu � Dr. Pedro Filipe dos Santos Alves, Deputada do PSD � 
Circulo de Viseu � Dr.ª Maria Ester Vargas, Deputado do PS � Circulo de Viseu � Dr. 
Acácio Santos da Fonseca Pinto, Deputada do PS � Circulo de Viseu � Dr.ª Elza Maria 
Henriques Deus Pais, Deputado do CDS/PP � Circulo de Viseu � Dr. Helder Amaral, 
Dr. Joaquim Ribeiro, Dr. Domingues Ribeiro, Dr. Ricardo Figueiredo, Dr.ª Graça Leão, 
Dr. Miguel Albuquerque, Dr. Daniel Pedro Ribeiro, Dr.ª Patrícia Deus, Dr.ª Teresa 
Mestre Batista, Dr. António José, Dr.ª Ana Sofia Barreira, Dr. Nuno Albuquerque Vaz, 
Dr. José Albuquerque Vaz, Dr.ª Maria José Larcher Monteiro, Dr.ª Célia Trigo, Dr. 
Bruno Seixas Silva, Dr. Manuel Marques Pinto, Dr. José Borges da Silva, Dr.ª Ana 
Ribeiro Lopes, Dr.ª Eliana Lopes e Dr.ª Maria Inês Traquete, enviando, em anexo, 
fotocópia de uma moção sobre o projeto do mapa judiciário;  

- Ofício n.º 04/2012, datado de 29 de fevereiro de 2012, enviado ao Exm.º 
Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, enviando a transcrição da gravação da sua intervenção na sessão ordinária 
desta Assembleia Municipal, realizada em 24 de fevereiro de 2012;  

- E-mail enviado ao Senhor Bruno Simões, do Jornal de Negócios, enviando, 
em anexo, as moções aprovadas por esta Assembleia Municipal e pelas Assembleias de 
Freguesia de Lapa do Lobo, Moreira e Vilar Seco, referente à Reforma das Freguesias;  

- Fax enviado à AIRV � Associação Empresarial da Região de Viseu, 
confirmando a presença do Senhor Presidente da Assembleia Municipal na tomada de 
posse dos Órgãos Sociais da AIRV 2012 � 2014 e restante programa;  

- Ofício n.º 05/12, datado de 10 de abril de 2012, enviado ao Exm.º Senhor 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas, convidando-o para estar presente na 
cerimónia de hastear da bandeira, dia 25 de abril de 2012, acompanhado pela fanfarra;   

- Ofício n.º 06/12, datado de 16 de abril de 2012, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, comemorativa do dia 25 de Abril;  

- Ofício n.º 07/12, datado de 17 de abril de 2012, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, de imediato, para o ponto 1.3 � Assuntos diversos dos da �Ordem 

do Dia�, de interesse para o Município � Informações, Pedidos de esclarecimento, 
Recomendações e outros. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia se quer inscrever para este 
ponto? Dou a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguieira Professor 
António Figueiredo. Faça favor. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia: 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Exmos. Senhores Vereadores e restante Mesa, 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal,  



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 5

Caros Colegas, 
Exmo. Público. 
Com é do conhecimento geral, realizou-se no passado dia 30 de Março uma 

manifestação em Lisboa de protesto contra a intenção de alguém que, de uma forma que 
considero leviana e pouco democrática, pretende extinguir, ou anexar, uma grande parte 
das Freguesias deste País. 

Foi, e ao contrário de muitos cépticos, um autêntico êxito, quer em número de 
participantes, quer no multiculturalismo nacional aí representado, quer no seu 
multicolor, ao contrário de muitas outras, cuja cor é apenas das organizações que as 
convocam. 

O Município de Nelas esteve, também, representado e, por isso, quero aqui, 
publicamente, agradecer com um muito obrigado à Câmara Municipal, na pessoa da 
Senhora Presidente da Câmara, pela luta, pelo empenho e determinação revelados nas 
sucessivas batalhas já travadas e daquelas que vierem a ser travadas nesta guerra que 
nos tem tirado algum sono e criado muitas dores de cabeça. Não posso deixar de 
agradecer a disponibilidade do transporte para todos que, solidariamente, pretenderam 
marcar a sua presença num momento tão importante da nossa vida democrática, como 
seja a defesa dos ideais autárquicos que a todos nos move. Penso que a solidariedade 
para com aqueles que neste momento têm a corda ao pescoço deveria ser um imperativo 
de consciência coletiva. Na minha modesta opinião, não foi, apenas, um dia de revolta e 
de protesto mas, também, de festa nacional. 

Ser solidário não é acenar de uma forma cómoda e afirmativa com a cabeça, 
mais do que isso, implica uma participação ativa de todo o corpo ao lado dos que 
precisam. Penso que os Senhores Membros da Assembleia sabem do que estou a falar. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Aguieira, 

Professor António Figueiredo. Dou, de seguida, a palavra ao Senhor Membro da 
Assembleia Aires dos Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos:  
Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

               Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Colegas e Camaradas. 
Na última sessão, levantei uma questão que achei de interesse municipal, como 

é o caso do emparedamento da Estação de Canas de Senhorim. A Senhora Presidente 
comunicou de que iria tentar acompanhar o processo e saber, exatamente, o que é que, 
em concreto, se passava. Acontece que a Estação continua emparedada, só que agora, de 
um lado é com cimento e do outro é com chapas de ferro. Não sei se a Senhora 
Presidente está a acompanhar, mas acho que se até ao momento estava mal, agora 
passou a estar pior.  

Quanto ao outro assunto que aqui foi abordado, compreendo as palavras do 
Senhor Presidente da Junta da Freguesia de Aguieira, porque tudo aquilo que vem a 
agitar a lei orgânica toca-nos a todos. Vão-se perdendo alguns serviços de proximidade 
e as Juntas de Freguesia acabam por ser, neste momento, a última proteção junto das 
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populações. Se fecharem as Juntas de Freguesia, as pessoas ficam, quase, entregues a 
elas próprias. Há Freguesias que foram criadas pós 25 de Abril, ainda são recentes, mas 
já vivem e sentem o municipalismo, enquanto outras, sempre se conheceram como 
Freguesias. 

Gostava de perguntar à Senhora Presidente da Câmara, sobre esta questão da 
possível extinção das Juntas de Freguesias, se as Câmaras têm que se pronunciar sobre 
uma quota de Freguesias a extinguir ou a anexar. Não sei se a Câmara está a pensar, tal 
como já aconteceu noutros Municípios, em fazer um debate alargado com as 
Associações, com as Juntas de Freguesia e as forças vivas do Concelho. Penso que se 
deveria debater este assunto para prestar os devidos esclarecimentos que pairam nas 
cabeças das pessoas. 

Queria, também, expor outro assunto que se relaciona com a parceria que a 
Câmara Municipal estabeleceu com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim para a 
construção de passeios na Rua da Estação. Como esta obra foi interrompida junto à 
CUF, gostava de saber se é para continuar, mesmo até à entrada da Estação, ou se não a 
terminarão.  

Para finalizar a minha intervenção, queria levantar um problema antigo, que já 
nos criou algumas dificuldades, inclusivamente à Câmara Municipal, que é o cemitério 
de Canas de Senhorim. Conseguiu-se alargar um pouco o cemitério, mas podia-se 
alargá-lo muito mais, pois não se quis comprometer a avenida, só que neste momento, 
com os últimos enterros, que têm sido excessivos nesta época, o cemitério caminha a 
passos largos para a sua exaustão. Gostava de saber se a Câmara Municipal está a 
acompanhar de perto o problema, se já equaciona um terreno novo, juntamente com a 
Junta de Freguesia. Houve uma altura que, com algum aproveitamento político, 
trouxeram um caixão até à Câmara Municipal, mas isso aconteceu noutros tempos, pois 
hoje, não aconteceria. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Aproveito 

para informar que temos mais dois Senhores Membros da Assembleia. Chegaram os 
Senhores Membros da Assembleia Jorge Abreu e Rui Costa. Temos, neste momento, 27 
presenças e 3 faltas. Dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Cândido 
Marques. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas, 
Exmo. Público.  
Queria apresentar um voto de louvor, desde já, à Senhora Presidente da Câmara 

e ao Executivo, porque, finalmente, na Vila de Nelas deixámos de ter trânsito pesado, 
ou seja, foi, finalmente, concluída a segunda fase da Variante de Nelas. Era um 
problema que nós tínhamos, pois todo o trânsito pesado passava pelo centro de Nelas e 
desde o dia 25 de Abril, data da inauguração da segunda fase, deixámos de ter o trânsito 
pesado a circular no centro da Vila. Penso que é uma obra de extrema importância em 
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questões de segurança, porque, não nos podemos esquecer, o trânsito pesado passava 
junto à Escola e era sempre um risco para as crianças. 

Deixo, aqui, um voto de louvor à Câmara Municipal e ao Executivo pela 
conclusão da Variante. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques. 

Questionava-o se pretende pôr o voto de louvor à votação, ou se é mesmo só para 
registo. Uma vez que não é para pôr a votação, não precisa entregá-lo na Mesa. 

Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Fernando 
Garcia. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia:  
- Senhor Presidente da Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Secretários, 

              Senhora e Senhores Vereadores, 
 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia, 
Caro Público. 
A razão que me trás aqui hoje está relacionada com a falta de segurança. 

Vivemos em tempos de austeridade e, por isso, foi reduzida a iluminação municipal, 
mas, embora concorde com a medida, não sabia que a iluminação era desligada a partir 
das cinco da manhã até ao nascer do dia.  

Sei que há um grupo que anda para aí, um gang, chamemos-lhe assim, que os 
seus atos decorrem, precisamente, durante esse período de tempo, pois fui informado 
pela GNR dessa situação. Andam para aí a vandalizar e a roubar automóveis, eu próprio 
já fui vítima desses atos, e segundo a GNR me informou, já se registaram dezenas de 
casos. Apresentei queixa contra desconhecidos e aconselhei outras pessoas, vizinhos, 
inclusive, a proceder da mesma forma, pois também foram alvo de prejuízos. 

O modus operandi deles é cortarem os tubos por baixo dos carros para terem 
acesso ao combustível. O maior perigo é que o resto do combustível, que não é retirado, 
fica a derramar e pode bastar algum descuido para provocar um incêndio. Na zona de 
minha casa aconteceram em três viaturas, porém, também se verificou na zona das 
piscinas, do Cimo do Povo e no bairro da Figueira Velha. A minha sugestão era de que, 
não vou pedir que a iluminação continue acesa, mas que em coordenação com a GNR, 
pelo menos neste período, os Agentes da autoridade fizessem rondas para dissuadir os 
autores destes atos de violência. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia. Vou dar a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Secretários, 
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Senhores Vereadores, 
Caros Colegas.  
Vimos de uma Assembleia Intermunicipal que, de todas as já realizadas, o 

Período de Antes da Ordem do Dia foi o mais extenso e, lamentavelmente, saímos da 
sessão no início do primeiro ponto para podermos estar presentes nesta Assembleia. 
Ficámos com a ideia de que só a Câmara Municipal de Nelas e a Assembleia Municipal 
de Nelas é que estão preocupadas com a medida de querer extinguir Freguesias e 
Municípios. Houve responsáveis políticos, de vários partidos, com responsabilidades no 
nosso Distrito, que não assumiram qualquer atitude, argumentando que não se sentem 
mandatados, pelas suas Assembleias, para poderem tomar uma posição sobre esta 
matéria. É, de facto, uma vergonha haver responsáveis políticos a tentarem refugiar-se 
Por detrás de outros, digo isto para os do Partido que apoia o actual Governo, e para os  
que apoiavam o Partido que esteve no Governo, que tinha uma proposta que era muito 
pior e que era muito mais grave do que esta. Sentem-se um pouco entalados com esta 
questão da argumentação da Troika e não se manifestam porque continuamos a ter 
aquele preconceito de que somos filiados partidários, todavia, pela minha independência 
política, posso falar, pois sinto essa liberdade. Há pessoas que não são merecedoras, de 
forma nenhuma, de serem eleitas e de representarem o povo. 

Depois da manifestação pública de tantas e tantas pessoas que, com sacrifício, 
se deslocaram a Lisboa para demonstrar a sua indignação perante este assunto, aqueles 
que são eleitos e que deveriam estar à frente deste povo, que sofre com esta intenção do 
Governo, lutando pela manutenção das suas Freguesias, dizem que não estão 
mandatados e que não se vão pronunciar sobre esta matéria. É algo que ultrapassa 
aquilo que é o conceito político ou partidário e é, também, uma falta de cidadania e uma 
falta de respeito pelos eleitores e pelas populações. Esta é uma indignação que nós 
trazemos da Assembleia Intermunicipal porque foram os eleitos representativos desta 
Assembleia que levantaram e apresentaram uma proposta naquela Assembleia 
Intermunicipal e que gerou polémica. Digo-vos que me senti um pouco perdido porque 
parece que só em Nelas é que esta reforma está a acontecer.  

Hoje ficou visível de que no nosso Distrito houve muitas Assembleias 
Municipais que não debateram este assunto e que não estão preocupadas com ele. 
Deverão ser tiradas ilações por todos os Partidos Políticos e por todos os Executivos 
Camarários, independentemente dos quadrantes políticos. É lamentável que tenhamos 
tido tanta preocupação com este problema e que vejamos exemplos desta natureza no 
nosso Distrito.  

Uma outra questão que levantei na Assembleia Intermunicipal foi o facto do 
Presidente daquela Assembleia Intermunicipal ser o Secretário de Estado da Economia e 
do Desenvolvimento Regional. O grande problema que estamos a ter, e vamos continuar 
a ter, é a falta de investimento para o Interior, que possa proporcionar a criação de 
novos empregos. Estamos a verificar, diariamente, que as empresas reduzem o número 
de trabalhadores, seja por força do despedimento, seja por força de insolvências e que, 
também, atinge, infelizmente, o nosso Concelho. E, ainda há, alguns casos que poderão 
estoirar nos próximos tempos. Já foram alguns, mas mais virão, pois temos algumas 
pequenas empresas que continuam a ter trabalhadores presos por arames enferrujados. 
Até aquelas grandes empresas, onde milhões e milhões de euros foram investidos pelo 
anterior Governo, como é o caso da empresa onde trabalho, a Citroen, continuam com 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 9

uma perspetiva de redução da mão-de-obra, aguardando o momento oportuno para 
tentar lançar o isco e conseguirem mais uns milhões. 

É extremamente necessário que o apoio e o investimento sejam feitos no 
Interior, pois não podemos continuar reféns desse impasse. Todavia, deve ser feito com 
rigor, com transparência e com o sentido de obrigar os próprios empregadores a 
proporcionar empregos sustentáveis e não empregos a curto prazo; lamentavelmente, é 
uma conduta que se mantém. As empresas têm dificuldades mas, quando vivem 
momentos bons, não sabem reestruturar-se e fazer o aproveitamento daquilo que são as 
verbas investidas para criarem postos de trabalho sustentáveis. 

Queria-vos falar, ainda, de outro assunto, que são as SCUTS. Os Municípios 
têm que continuar a lutar por esta causa, embora nós não estejamos, diretamente, 
ligados a nenhuma SCUT, mas somos circundados por todas elas. Segundo os últimos 
estudos, há uma redução significativa de utilizadores de auto-estrada. Há auto-estradas 
que são autênticos desertos, onde foram investidos milhões e milhões de euros e em que 
diziam que eram os caminhos do futuro. Talvez seja interessante saber quanto custa um 
quilómetro nas antigas auto-estradas da Brisa e quanto é que custa um quilómetro nas 
SCUTS.  

Não tenho dúvidas nenhumas de que é um travão na nossa economia e um 
travão no desenvolvimento regional. Como consequência, muitas pessoas deixam de se 
instalar no Interior, deixam de vir para o nosso Concelho e isso constitui um problema 
sério para o desenvolvimento e para a sustentabilidade dos Concelhos inseridos nesta 
região. Obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Como não 

tenho mais ninguém inscrito, vou, agora, dar a palavra à Senhora Presidente da Câmara, 
que irá delegar no Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr.º Manuel Marques, que irá 
prestar os esclarecimentos devidos. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

              Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia. 
Vou tentar esclarecer, da melhor forma, as interpelações que fizeram à Câmara, 

nomeadamente à pessoa da Senhora Presidente da Câmara, sobre várias matérias. 
Começo por responder ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos, 

que nos questionou sobre o encerramento da Estação de Canas de Senhorim. A Senhora 
Presidente da Câmara incumbiu-me de, pessoalmente, me deslocar ao local com os 
Engenheiros das obras e foi levantado um Auto de Notícia sobre essa matéria. Este 
assunto está a ser tratado, inclusive falámos, também, com os Senhores da REFER 
sobre algumas questões e foi-nos prometido que se deslocariam a Nelas, com alguma 
brevidade, para resolver a questão, pelo que estamos a aguardar. 

Sobre o caso das Juntas de Freguesia, ninguém pode acusar este Executivo e os 
Senhores Presidentes das Junta de Freguesia, que compõem a orgânica política do 
Concelho, da luta intransigente que fizeram sobre essa matéria. Penso que o PS quer 
agora lavar as mãos como Pilatos, mas não pode, pois tem grandes responsabilidades, 
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principalmente uma figura do nosso Distrito que é o vosso ex-Secretário de Estado José 
Junqueiro. Não podemos esquecer que foi esse Senhor, enquanto Secretário de Estado 
da Administração Local, que assinou o Livro que previa a Reorganização 
Administrativa do País. Mas agora o PS quer cavalgar a onda, quer lavar as mãos como 
Pilatos, dizendo que não estão envolvidos nesta questão, acusando os desgraçados do 
Governo do PSD e do PP como responsáveis por tudo que está a acontecer. É óbvio que 
os dois Partidos que sustentam o Governo assinaram a Troika, mas quem redigiu, quem 
fez o texto, que depois foi aproveitado e que está inscrito nesse Memorando da Troika 
foi o Partido Socialista, subscrito pelo José Junqueiro. Fico muito surpreendido quando 
passo ali em baixo por uma montra e vejo lá a seguinte mensagem: �O Tribunal de 
Nelas não pode acabar�. Só que a pessoa que escreveu esse papel, esqueceu-se que em 
1998 o Secretário de Estado do Partido Socialista fez uma Portaria que veio prejudicar, 
substancialmente, a questão da extinção do Tribunal de Nelas. 

Por acaso, até foi a Senhora Presidente da Câmara que um dia me telefonou e 
me alertou para o que está vertido no Memorando sobre o Tribunal de Nelas. A Senhora 
Presidente disse-me que o Tribunal de Nelas não tinha cá Juízes, pois os Juízes que 
vinham a Nelas eram de Fornos de Algodres. Fiquei perplexo, nesse momento, pois eu 
tenho ido assistir à posse dos Juízes de Nelas. Pois bem, há uma Portaria, que já dei a ler 
aos Senhores Vereadores do Partido Socialista, na Câmara, em que puseram o Tribunal 
de Nelas a agregar e tiraram o Tribunal de São Pedro do Sul de ser agregado. Como 
quem fez isso foi o Secretário de Estado do Partido Socialista, não pode o PS lavar as 
mãos como Pilatos, não o pode fazer, pois o povo não tem memória curta. Essa política 
da terra queimada, de acusarem os atuais governantes de terem lançado o País para o 
abismo, quando o País já nem sequer tinha dinheiro para pagar à Função Pública, 
quando o atual Governo tomou posse, não surtirá efeito, pois o povo não lhes perdoará.  

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos falou, também, nos 
passeios da Rua da Estação. É preciso dizer que a Senhora Presidente da Câmara faz 
questão de executar as obras que são articuladas e acordadas com os Senhores 
Presidentes das Juntas de Freguesia. A Senhora Presidente da Câmara não dá ordens 
para fazer qualquer obra, seja em Vilar Seco, em Senhorim, em Canas de Senhorim, na 
Lapa do Lobo ou em Santar, sem que haja um acordo com os Senhores Presidentes das 
Juntas de Freguesia. Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos de 
que no passado não era assim que acontecia, pois, como sabe, a sua própria terra foi 
vítima disso, bem como a minha própria Freguesia. Mas essa não é a nossa política, e a 
prová-lo está a concertação que fazemos com os Senhores Presidentes de Junta. Quero-
lhe dizer que esses passeios da Rua da Estação foram interrompidos só por uma mera 
causa. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia e os Senhores Membros da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim entenderam que era preciso fazer passeios em Vale de 
Madeiros, a pedido dos populares de Vale de Madeiros e, felizmente, que o Senhor 
Presidente da Junta e os Senhores Membros da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim entendem que Vale de Madeiros e a Póvoa de Santo António pertencem à 
Freguesia de Canas de Senhorim.  

Quanto ao cemitério, gostaria de lhe dizer que ninguém mais que a Senhora 
Presidente da Câmara está preocupado sobre a questão do cemitério. Incumbiu-me a 
Senhora Presidente da Câmara de tentar negociar um terreno, pertença do Senhor Lúcio 
Amaral, que nos pediu um milhão de euros, mas a Câmara Municipal não tem um 
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milhão de euros para dar por aquele terreno. Então a Senhora Presidente da Câmara 
incumbiu os Serviços Técnicos para se fazer um estudo sobre uma ampliação, o que, 
felizmente já está feito. Certamente o Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos 
não esteve na Assembleia de Freguesia de Canas de Senhorim ontem, onde esse 
problema foi discutido e tratado. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia levou o 
projeto de ampliação e vamos arrancar com a ampliação logo que acabem com a 
construção dos passeios. 

Se a Senhora Presidente da Câmara me permitir também posso dizer que, 
brevemente, irão começar as rotundas na sua Freguesia. Escusam de colocar lá 
outdoors, dizendo que �Até que enfim que as rotundas vão ser feitas�, porque ninguém 
moveu uma palha para que isso acontecesse, a não ser a Senhora Presidente da Câmara 
e o Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. Podemos garantir, com 
firmeza e clareza, que as duas rotundas serão uma realidade em Canas de Senhorim. 
Aliás, a Senhora Presidente da Câmara já assinou um protocolo para que as rotundas 
arranquem. Aguardamos, apenas, a indicação das Estradas de Portugal a quem a 
Senhora Presidente já informou. Estejam sossegados, pois aquilo que a Senhora 
Presidente da Câmara prometeu em campanha irá ser cumprido. 

Não sei se a Senhora Presidente da Câmara me autoriza a dizer que amanhã 
será assinado, às três horas, o contrato, devidamente concretizado, para a aquisição da 
Casa da Cultura de Canas de Senhorim, a Casa do Frazão, onde se incorporará uma 
abertura de um troço de estrada que ligará essa mesma casa à Escola Secundária. A 
assinatura do contrato decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal com a sua 
proprietária que virá de Lisboa. 

Quanto à questão levantada pelo Senhor Membro da Assembleia Fernando 
Garcia, queria-lhe dizer de que a segurança também nos preocupa. Mas será que a GNR 
sabe a que horas acontecem os assaltos? Se sabe a que horas se dão os assaltos devem 
deter os criminosos. Está a dizer que os assaltos acontecem às cinco horas porque a luz 
se apaga a essa hora? Se eles sabem que é a essa hora porque não apanham em flagrante 
os criminosos? Que história é esta, que sabe a que horas vão ser executados os assaltos 
e, não apanham os seus autores?  

Como o Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia sabe, o preço da 
eletricidade subiu substancialmente. Nas nossas casas fomos, também, vítimas disso e a 
Câmara Municipal, face à desgraça em que o Partido Socialista nos deixou, já que nos 
encurtou nos IMI�s e nas derramas, não fugiu à regra. Já lá vai o tempo em que nós 
tínhamos que levar os camiões a Lisboa para trazermos o dinheiro para cá, às vezes mal 
aproveitado, recordo-me, nomeadamente, do saneamento básico, que fora mal 
aproveitado. 

Estranho muito, e disso darei conta, se a Senhora Presidente da Câmara me 
autorizar, pois ela é, também, a Presidente do Conselho Municipal de Segurança, 
porque é que a GNR sabe destas ocorrências e não transmite à Senhora Presidente da 
Câmara. É, minimamente, estranho saber que entre as cinco e o raiar do dia que os 
assaltos ocorrem e o vandalismo é praticado e não se comunica ao Conselho Municipal 
de Segurança.  

Para terminar, só queria apresentar a minha solidariedade com o Senhor 
Membro da Assembleia Jorge Abreu. Estamos todos indignados, eu próprio, com o que, 
às vezes, nos acontece na política e com aquilo que acontece com quem devia defender, 
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intrinsecamente, os interesses de um Concelho. Mas pode ser que, falo pela minha parte, 
com aqueles que andei pela mão, lhes dê um puxão de orelhas.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Manuel 

Marques. Passamos, agora, para o Período da Ordem do Dia. 
Ponto 2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

Sobre este ponto, esta informação também foi enviada a todos os Senhores 
Membros da Assembleia.     

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

 
Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 
De acordo com a alínea e), do n.º 1, do Art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar 
a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da atividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 24 de fevereiro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Construção de passadeira elevadas em Canas de Senhorim, em colaboração 

com a Junta de Freguesia;  
- Construção de cobertura na Associação das Carvalhas;  
- Construção de passadeiras elevadas na Freguesia de Aguieira, em 

colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Ampliação da rede de distribuição de água no Folhadal, junto à linha férrea;  
- Arranjo de passeios no Loteamento do Areal;  
- Arranjo de passeios em Vale de Madeiros, em colaboração com a Junta de 

Freguesia;  
- Construção da rede de esgotos no Loteamento dos �Jardins do Parque�, em 

Nelas;  
- Remodelação da rede de esgotos na Av.ª Sá Carneiro, em Nelas;  
- Construção de lancis no acesso ao Loteamento do Prado, em Vilar Seco;  
- Construção de redes de esgotos e pluviais no novo arruamento de acesso ao 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim;  
- Terraplanagem para abertura de arruamentos na Zona Industrial de Canas de 

Senhorim;   
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
 - Construção de muros no Loteamento do Prado, em Vilar Seco;  
- Construção da Capela Mortuária de Lapa do Lobo, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Construção de rede de esgotos na Zona Industrial 2, (Borgstena), em Nelas;  
- Construção do muro de suporte de terras no Centro de Dia de Vilar Seco;  
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- Terraplanagem de terrenos anexos à Variante de Aguieira, conforme acordo 
expropriativo;  

- Transporte de terras, nos terrenos da Variante, em Nelas;  
- Reparação de calçadas no Concelho;  
- Arranjo de caminhos agrícolas no Concelho;  
- Arranjos urbanísticos do Largo de São Pedro, no Pisão; 
- Rede de águas pluviais na Rua do Provincial, em Canas de Senhorim; 
- Construção de parte da �Ligação da E. N. n.º 234 à Radial do Caminho da 

Urgeiriça�;  
- Construção de muro e barracão em granito no Caminho do Prado, em Vilar 

Seco;  
- Captação de água bruta na Quinta da Cerca para a Zona Industrial de Nelas/ 

Lusofinsa; 
- Construção de acesso e delimitação do terreno anexo ao futuro Museu do 

Vinho, em Santar; 
- Requalificação da Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, em Nelas; 
- Construção de muros junto à Rotunda de Moreira; 
- Expropriações da Variante � Construção de anexo; 
- Obras para instalação dos futuros Julgados de Paz em Nelas;  
- Construção de redes de água, esgotos e pluviais no acesso ao Loteamento do 

Prado, em Vilar Seco;  
- Alargamento da Avenida Viscondessa de Taveiro, em Santar;  
- Construção do arruamento do Dique, em Vilar Seco;  
- Beneficiação de pavilhão para o futuro armazém de materiais da Proteção 

Civil;  
- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 
- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 
- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  
- Requalificação da Praceta António Lúcio, em Santar;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  
- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Eletrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
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- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Ampliação da rede de esgotos na Rua da Mamoa, em Casal Sancho;  
- Construção de muros no cemitério de Aguieira, em colaboração com a Junta 

de Freguesia;  
- Construção de muros no Loteamento do Prado, em Vilar Seco;  
- Colocação de banda na Av.ª José Maria da Fonseca, em Nelas;  
- Colocação de pó de pedra no Campo de Futebol de Carvalhal Redondo, em 

colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Colocação de manilhas na ETAR Norte de Lapa do Lobo;  
- Requalificação da pista de moto cross em Vila Ruiva, em colaboração com a 

Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Expropriação e construção de muros e passeios na rotunda, junto ao LIDL, 

em Nelas;  
- Poda de árvores em todo o Concelho; 
- Arranjo de caminhos agrícolas no Concelho;  
- Construção da rede de águas pluviais no Loteamento do Areal, em Nelas;  
- Colocação de infraestruturas elétricas e PT e requalificação de lancil e 

pavimento, no Vale de Senhorim, em Nelas;      
- Arranjo de passeios na rua principal de Carvalhal Redondo; 
- Alargamento de passeios junto ao terreno da Feira, em Carvalhal Redondo;  
- Requalificação do edifício do Jardim Infantil de Santar, em colaboração com 

a Junta de Freguesia;  
- Rede de águas pluviais e rede de gás na Rua Dr. José Pinto Loureiro, em 

Nelas; 
- Vedação do campo de futebol de Vale de Madeiros;  
- Expropriações da Rua Marques Pinto, em Nelas � Vedação de terreno;  
- Construção de infraestruturas � águas, esgotos, pluviais, rede elétrica e 

telefónica na Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas;  
- Arranjos exteriores do Centro de Dia de Vilar Seco;  
- Arranjo do Largo da Feira mensal de Carvalhal Redondo; 
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 30 de março de 2012: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 326.952,13 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 3.217.429,97 euros, 

estando por pagar faturas de fornecedores desde o mês de novembro de 2010; 
- As dívidas a empreiteiros eram na quantia de 1.770.278,24 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, 

usar da palavra? Uma vez que não, passamos, de imediato, para o ponto 2.2, uma vez 
que a Senhora Presidente se escusou a usar da palavra. 
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Ponto 2.2 � Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 53.º, da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia, sobre este ponto, pretende usar 
da palavra? Uma vez que ninguém pretende usar da palavra, vou pôr o ponto à votação: 
Ponto 2.2 � Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 5 votos contra, 1 abstenção e 21 votos a 
favor.   

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.2 � Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 53º., 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 21 votos a favor, 5 votos contra e 1 abstenção. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi, assim, aprovada por 

unanimidade.  
(A Bancada do Partido Socialista tem uma declaração de voto). 
Se a declaração é escrita, deve-a entregar na Mesa, pois não pode ser lida 

segundo o ponto 2, do artigo 28.º. Como lhe referenciei, numa das últimas Assembleias 
Municipais, o nosso Regimento é explícito nesse artigo. Não sei se a Senhora Membro 
da Assembleia Carla Francisco teve oportunidade de ver como é que se procede com as 
declarações de voto; quando são orais pode usufruir de três minutos, quando são escritas 
são entregues na Mesa e não são lidas. O Regimento diz apenas que é entregue na Mesa 
mas, para melhor esclarecimento, vou citar o artigo 28.º, do Regimento desta 
Assembleia aprovado até 2013: �Cada Membro da Assembleia tem direito a fazer no 
final de cada votação uma declaração de voto esclarecendo o seu sentido de voto. As 
declarações de voto podem ser escritas ou orais, não podendo exceder, neste último 
caso, orais, três minutos. As declarações de voto escritas são entregues na Mesa até final 
da reunião�. 

Recordo que este Regimento foi aprovado, por esta Assembleia, por 
unanimidade e foi corrigido e alterado com todos os Membros com representatividade 
nesta Assembleia. Houve inclusive uma reunião, para exercermos as correções julgadas 
convenientes.  

  
(Declaração de voto entregue na Mesa pelo Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista) 
 
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vota contra os documentos 

apresentados relativamente à prestação de contas que, à semelhança do que se tem 
verificado nos últimos anos, mais uma vez revelam uma gestão ineficaz e irresponsável 
do Município. 

Votamos contra a falta de investimento no Concelho. 
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O Plano Plurianual previa para 2011 investimentos no valor de 5,3 milhões de 
euros e apenas foi cumprido em 33,9%. As obras com valores significativos resumem-
se ao Centro Escolar de Nelas, à Variante de Nelas, à ligação da rotunda das Eiras à 
E.N. n.º 234 e ao Quartel dos Bombeiros de Nelas. 

Acrescente-se ainda, embora com expressão reduzida, as obras de ampliação 
do Quartel dos Bombeiros de Canas de Senhorim e o Centro de Dia e Creche de Vilar 
Seco. 

Outras obras estruturantes e necessárias ficaram por executar. Referimo-nos à 
ampliação do Lar e à Casa da Cultura e ao Centro Educativo de Canas de Senhorim, o 
Museu do Vinho e Edifício Multiusos de Santar, entre outras.  

O investimento total significa apenas 18% da despesa da Autarquia. 
Votamos contra as opções de gestão que conduzem o Município à situação 

patrimonial que é revelada pelo Balanço. Um passivo que ronda os 20 Milhões de euros, 
dívidas a bancos de 11,5 Milhões e dívidas de curto prazo de 5,5 Milhões de euros.  

Votamos contra a forma de gerir a autarquia que, no exercício de 2011, mesmo 
com tão parco investimento, gerou prejuízos de 3,4 Milhões de euros. Desta forma, a 
Situação Líquida ou Fundos Próprios têm vindo a ser degradados. 

Votamos contra a falta de cumprimento do Orçamento, com níveis de execução 
muito baixos em algumas rubricas, tais como as Despesas de capital, executadas apenas 
em 30,5% e as Receitas de Capital, executadas apenas 36,5%. Refira-se o grau de 
execução das receitas previstas com venda de terrenos e habitações, onde se previam 1,1 
Milhões de euros e onde apenas foram recebidos 39,9 Mil euros, ou seja 3,6%. 

Votamos contra a gestão financeira deste Executivo que colocou a Autarquia 
numa situação de endividamento líquido muito superior ao limite legal, em mais de 3,3 
Milhões de euros, como bem refere o Relatório de Acompanhamento ao Plano de 
Saneamento Financeiro.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, agora, para o ponto 2.3 � Declaração dos compromissos 

plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, existentes a 31/12/2011, para dar 
conhecimento. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende 
usar da palavra? Vai usar da palavra a Senhora Membro da Assembleia Maria José 
Serol de Brito Correia. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de Brito Correia: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhores Membros da Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes da Junta, 
Público presente. 
Antes de mais, gostava de felicitar o Executivo por um relatório de contas que 

está quase percetível para uma pessoa leiga na matéria como eu. São vários documentos 
extensos mas que dão para ter uma ideia geral de como andam as contas do Município. 

Dadas as minhas limitações e para evitar que possa ter alguma interpretação 
errada, ou precipitada, pois não compreendo todos os detalhes técnicos do documento, 
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vinha colocar uma questão. Quando se olha para o documento, facilmente nos 
apercebemos que na lista de pagamentos em atraso se verifica um montante de quase 
quatro milhões de euros. Há dois anos foi contraído um empréstimo que, segundo o que 
percebi na altura, se destinava a regularizar uma situação financeira que já era difícil. 

Será legítimo concluir que, ao fim destes dois anos, o recurso ao empréstimo 
não foi eficaz para a resolução da situação financeira? Questiono este assunto porque 
me estou a referir ao documento que revela uma dívida no exercício de 2011. 

Obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de Brito 

Correia. Vai responder à sua questão o Senhor Vereador Dr.º Osvaldo Seixas. Faça 
favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Colegas Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Caro Público. 
Gostaria de esclarecer a Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de 

Brito Correia. Quando recorremos ao empréstimo para pagamento de dívidas no âmbito 
do Plano de Saneamento Financeiro, é um Plano que não é estático, está sujeito às 
conjunturas e as conjunturas em que foi feito é diferente da conjuntura atual. A quebra 
de receitas foi acentuada, pois houve algum aumento de custos, nomeadamente no ano 
seguinte ao Plano de Saneamento Financeiro que foram já explicados aqui algumas 
vezes. Nestas contas, já se nota uma redução, nomeadamente de fornecimentos e 
serviços externos, em 23% e no pessoal em 3%. Ainda não chegámos onde queríamos, 
mas estamos a caminhar para lá. 

Quanto a estes quatro milhões de euros, o valor parece muito alto, mas existem 
bem mais de dois milhões de euros que se referem a obras do QREN. As faturas destas 
obras estão em Coimbra, ou em Tondela, nas entidades que regulam o QREN, à espera 
que venham as verbas. Quando estiverem expurgadas as dívidas do QREN, o valor será 
um pouco inferior ao que era o ano anterior. 

Como digo, estamos a fazer um caminho que é penoso e longo, mas todos nós 
já percebemos isso, não só para a Câmara Municipal como para o País, mas que temos 
de o trilhar. Este valor é excessivo, ou parece excessivo, mas se retirarmos os dois 
milhões e pouco de euros que temos de obras do QREN, percebe-se que não é assim 
tanto. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Como não tenho mais 

ninguém inscrito para este ponto passamos para o ponto seguinte.  
Relativamente ao ponto 2.4, a pedido da Senhora Presidente da Câmara e 

porque iremos ter este ponto de forma mais abrangente numa próxima Assembleia 
Municipal, este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos. O ponto 2.4 é, assim, 
excluído da Ordem de Trabalhos. 
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Passamos, de imediato, para o ponto 2.5 - Aprovar o Relatório de 
Acompanhamento da Execução do Plano de Saneamento Financeiro � 3.º Semestre. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia se pretende inscrever neste 
ponto? Vai usar da palavra a Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de Brito 
Correia. Faça favor.  

A Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de Brito Correia: 
- Cabe-me agradecer ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas a explicação que me 

prestou. Gostava, também, de felicitar o Executivo por este relatório que manifesta em 
mais do que uma frase a consciência do estado de contas do Município e que não é 
muito diferente do estado das contas do País e de muitos outros Municípios. 

De qualquer forma, a análise parece refletir os problemas e o Senhor Vereador 
também os referenciou. As minhas dúvidas, que com certeza são as mesmas de muitos 
munícipes, prendem-se como encontrar soluções para se resolver este problema. 

Concordo, também, como não podia deixar de ser, com a conclusão do 
Executivo que reconhece que é necessário continuar a reduzir a despesa e não assumir 
mais compromissos. Estes só poderão aparecer quando poderão ser cumpridos no 
exercício a que respeitam, como se pode constatar no relatório. Gostaria de saber que 
medidas concretas é que estão previstas para efetivar essa redução de despesa, ou seja, 
quais as medidas de gestão que possam aumentar a redução de custos, e desejaria saber, 
também, se é possível enumerar algumas dessas medidas que, certamente, já estarão 
identificadas. Obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de Brito 

Correia. Dou, uma vez mais, a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Faça favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Deixe-me dar-lhe, Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de Brito 

Correia, os parabéns pelo trabalho de casa que nos apresentou. 
Nós sempre tivemos consciência da situação financeira da Câmara, pelo que 

tomámos opções políticas que foram no sentido de criar algum equilíbrio. No mandato 
anterior tomámos estas opções políticas a bem da unidade do Concelho e de alguma 
coesão, que estava destruída e que foi necessário reconstruir. Algumas medidas foram 
tomadas, também, no sentido de dar algum incentivo à economia local, nomeadamente a 
elaboração de obras, com a contratação de empreiteiros locais; não nos arrependemos 
disso, mas fizemo-lo numa determinada conjuntura. Vivemos um período em que, 
talvez, andávamos enganados, pois ninguém nos disse o estado real das contas até este 
Governo tomar posse. Quando chegou a Troika ficámos a perceber verdadeiramente 
como estava o País. 

Temos este Plano de Saneamento Financeiro que identifica os problemas todos 
e apresenta as soluções. É necessário reduzir os custos e ter cuidado com os encargos 
que se possam assumir. É necessário, ao nível do pessoal, fazer reduções quase 
drásticas. Deixe-me dizer-lhe que, a título pessoal, me custou, em alguns casos, a perda 
do emprego de algumas pessoas mas, em termos legais, não era possível a sua 
continuidade. Neste momento, a lei só permite que qualquer Câmara renove contratos, 
mas não permite que as Câmaras Municipais abram concurso para a entrada direta no 
mapa de pessoal. No caso dos contratos por tempo determinado, as pessoas acabam o 
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seu contrato e têm de ir embora porque não há possibilidade de os renovar. Já aconteceu 
um grande movimento durante o último ano, embora não se note tanto neste relatório 
porque, como se sabe, no ano em que as pessoas saem têm direito a receber 
indemnização e, como tal, a maior parte delas receberam-na já no segundo semestre. 
Apesar de serem indemnizações de grande montante, não é elevado o que cada um 
recebeu.  

As outras medidas vão-nos sendo, de certa forma, impostas em termos 
legislativos. A Lei dos Compromissos, em que nós aprovámos o relatório, há pouco 
tempo com base nessa Lei, não está ainda regulamentado para as Autarquias mas já nos 
define algumas regras claras para todo o Setor Público. O caso da iluminação pública e 
do controlo dos custos com combustíveis, são questões em que estamos a fazer um 
enorme esforço de gestão, pois encontramo-nos na fase em que todos os cêntimos 
contam e em que no fim, todos os cêntimos somados nos darão muito dinheiro. 

Estão já em prática as medidas de contenção em todos os setores, como nas 
obras e na educação. Fizemos agora um concurso público para a cantina escolar que nos 
permite poupar, por ano, valores na ordem dos 25% com refeições escolares; falamos de 
valores que são, consideravelmente, grandes. Sabemos que os resultados nunca serão 
tão significativos como nós pretenderíamos porque a quebra do lado das receitas é 
brutal, nomeadamente ao nível da derrama sobre as empresas, que é assustadora, bem 
como as transferências do Orçamento do Estado em que as reduções são muito grandes. 

Espero ter esclarecido. Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Uma vez que não temos 

mais ninguém inscrito para este ponto, passamos para o ponto 2.5 � Aprovar o Relatório 
de Acompanhamento da Execução do Plano de Saneamento Financeiro � 3.º Semestre.  

Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com três votos contra, duas 
abstenções e vinte e dois votos a favor. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.5 � Aprovar o Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano 
de Saneamento Financeiro � 3.º Semestre, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
com 22 votos a favor, 3 votos contra e 2 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por 

unanimidade. 
Antes de passarmos ao ponto 2.6 � Aprovar a lista para a designação dos Juízes 

Sociais, vou dar a palavra à Senhora Presidente da Câmara que pretende fazer um 
pequeno esclarecimento, ainda sobre o ponto anterior, complementando os 
esclarecimentos prestados pelo Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Faça favor. 

A Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Pedro: 
- Só queria fazer um pequeno esclarecimento na sequência da pergunta da 

Senhora Membro da Assembleia Maria José Serol de Brito Correia. O Senhor Vereador 
Osvaldo Seixas falou de um conjunto de medidas que, necessariamente, não se vão 
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refletir de imediato. Porém, todas as pessoas que percebe alguma coisa de gestão sabem 
que é assim, porquanto, há medidas que só vão ter reflexo mais tarde.  

De qualquer maneira, quando estou em algumas reuniões, nomeadamente, com 
o Senhor Secretário de Estado da Administração Local, juntamente com outros colegas, 
temos transmitido a nossa preocupação para um conjunto de circunstâncias que têm de 
ser, forçosamente, alteradas. Nós sabemos que hoje os Concelhos têm já um conjunto de 
infraestruturas que é preciso manter e essas infraestruturas têm que funcionar, mas para 
funcionar provocam despesas. Nós colocávamos as contas em ordem se fechássemos 
todos os equipamentos, como por exemplo as piscinas, que são próximas das pessoas. 
Se o fizéssemos poderíamos poupar dinheiro, mas não é essa a nossa missão. A nossa 
missão é trabalharmos para as pessoas. 

Imaginávamos que haveria nova Lei das Finanças Locais, mas infelizmente 
penso que foi adiada pelo Governo e só lá para o fim do ano é que poderá aparecer a 
nova Lei. A Câmara de Nelas tem cerca de 14.100 habitantes e nós estamos a receber do 
FEF, ou seja, de transferências do Estado, o mesmo que recebe, por exemplo, Penedono 
ou Penalva do Castelo. Estes Municípios recebem um subsídio de interioridade, o que 
significa que recebem exatamente o mesmo que recebe a Câmara de Nelas e, como 
sabem, estes Municípios não têm tanta população como o nosso Concelho, embora 
tenham uma área muito extensa. Nós temos pessoas e temos uns valores de receita 
importantes, mas as despesas são sempre muito superiores. É urgente que se altere esta 
questão do FEF porque, senão, vejamos o que acontece, por exemplo, noutros 
Concelhos. Penedono recebe por habitante 1.247 euros, Penalva do Castelo recebe por 
habitante 618 euros, Mortágua recebe por habitante 532 euros, Santa Comba Dão recebe 
321 euros, Lamego 320 euros, Mangualde 334 euros e Nelas 337 euros. Vejam a 
diferença que há entre um habitante de Penedono, 1.247 euros, e um habitante de Nelas, 
que recebe 337 euros. As despesas estão certas e as receitas estão a diminuir, o que 
significa que esta situação precisa, urgentemente, de ser corrigida, porque nós 
trabalhámos para criar infraestruturas, estamos a trabalhar para as pessoas e os 
Concelhos que têm mais habitantes têm, forçosamente, que ver as suas transferências 
reforçadas. 

Penso que é, para todos, perceptível que por mais contenção que se faça, não 
chega para se atingirem equilíbrios financeiros. Porém, não abdico de prestarmos 
serviços de proximidade, pois a nossa intenção é continuar a fazer o nosso trabalho para 
o bem-estar das pessoas. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro. 

Acrescentava, se me permite, que não só recebemos menos como, ainda, aplicaram mais 
um imposto às Autarquias, retirando 5% do IMI sem tão pouco privilegiar quem tem 
mais ou quem tem menos. Era apenas um acréscimo que gostava de registar. 

Passo, de seguida, ao ponto 2.6 � Aprovar a lista para a designação dos Juízes 
Sociais. Esta lista que já foi aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara, foi 
apresentada pela Senhora responsável da Acção Social. De todos os nomes constantes 
nesta lista, há um nome, apenas, que pertence a esta Assembleia Municipal; trata-se do 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco Sr.º Armando César Pinto. Como 
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esta lista foi enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia, penso que não tem 
interesse que leia os nomes constantes da mesma.  

Alguém pretende, sobre este ponto, usar da palavra? Como se trata de uma 
lista, haverá necessidade de ser eleita por voto secreto ou podemos fazê-lo com braço no 
ar? Uma vez que os Senhores Membros da Assembleia decidem que a eleição pode ser 
com o braço no ar, quem vota contra esta lista? Quem se abstém? Foi, assim, aprovada 
por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.6 � Aprovar a lista para a designação dos Juízes Sociais, foi posto à 
votação, tendo sido aprovado com 27 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto 
é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está, assim, aprovada por 

unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.7 � Relatório de avaliação da atividade da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas/2011, para conhecimento. Algum 
dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, 
damos, assim, por encerrada esta sessão ordinária. 

Desejo a todos os Senhores Membros da Assembleia um bom fim-de-semana e 
muito obrigado pela vossa presença. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 
 


