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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2012 
 

ATA 
 
Aos três dias do mês de Outubro 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 extraordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 � Aprovar a declaração do Município em desequilíbrio estrutural sob 
proposta da Câmara;  

2 - Aprovar o Plano de Reequilíbrio Financeiro, nos termos do art.º 41.º, da Lei 
das Finanças Locais, o qual inclui o Plano de Ajustamento Financeiro referido no n.º 2, 
do art.º 5.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto;  

3 - Autorização expressa para a contratação de um empréstimo a médio e longo 
prazos como referido no n.º 2, do art.º 7.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, até ao 
montante de 2.073.772,00 euros e mais outro(s) empréstimo(s) de médio e longo prazos 
para reequilíbrio financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 
de Março, até ao montante de 9.500.000,00 euros.   

  
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite. Vamos dar início a esta sessão extraordinária. Começo, 

como sempre, por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, os 
Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Membros da Assembleia, os 
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e o estimado Público, aqui presente. 

Dou, de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos, 
que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das 
respetivas faltas. Faça favor. 

(O Senhor Segundo Secretário, Senhor Manuel dos Santos procedeu à chamada 
dos Senhores Membros da Assembleia). 

O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, um total de 25 presenças e 5 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia José Lopes de Oliveira Marques, Eurico Augusto 
Ponces de Carvalho Amaral, Carla Maria de Almeida Pereira Francisco, Pedro António 
Figueiredo Moreira 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 Manuel dos Santos. Como 

estamos numa Assembleia Extraordinária, e como é do conhecimento de todos os 
Senhores Membros da Assembleia, só se pode deliberar sobre os pontos que estão 
agendados, ou seja, não há Período de Antes da Ordem do Dia.  

Passamos, de seguida, para o ponto 1 - Aprovar a declaração do Município em 
desequilíbrio estrutural sob proposta da Câmara. Algum dos Senhores Membros da 
Assembleia, sobre este ponto, pretende usar da palavra? Uma vez que não, vou pôr, de 
imediato, o ponto à votação. O ponto 1 � Aprovar a declaração do Município em 
desequilíbrio estrutural sob proposta da Câmara. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Temos 20 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção.   
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             O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 1 � Aprovar a declaração do Município em desequilíbrio estrutural sob 
proposta da Câmara, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 20 votos a favor, 4 
votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade.  
Passamos, de seguida, ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos - Aprovar o Plano de 

Reequilíbrio Financeiro, nos termos do art.º 41.º, da Lei das Finanças Locais, o qual 
inclui o Plano de Ajustamento Financeiro, referido no n.º 2, do art.º 5.º, da Lei n.º 
43/2012, de 28 de Agosto. 
             Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 
palavra? Mais alguém se pretende inscrever? Vai usar da palavra a Senhora Membro da 
Assembleia Maria José Brito Correia. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Maria José Brito Correia: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  
Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Público presente.  
Não deixo de partilhar as preocupações do Executivo com o diagnóstico da 

situação financeira da Câmara Municipal de Nelas. Ele está bem patente no Plano de 
Saneamento Financeiro que é apresentado e até já foi discutido em reuniões anteriores. 
Mas o que me está a preocupar, ainda mais, é a solução que está proposta. Volto a dizer 
que não tenho conhecimento nenhum de engenharia financeira, nem dos seus detalhes, 
que me permitam avaliar os pormenores técnicos do Plano que é apresentado. No 
entanto, como a maioria dos Senhores Membros da Assembleia e dos munícipes, tenho 
o entendimento básico daquilo que é a economia doméstica e nesse sentido tenho 
algumas reservas em relação a esta proposta. 

Se o Plano de Saneamento Financeiro anterior não funcionou para reequilibrar 
as contas, e por isso é que hoje estamos aqui novamente a discuti-lo, o que me leva a 
perguntar se este ajuste conseguirá resolver a situação atual? Pelo pouco que percebo 
dos detalhes técnicos, como já disse, este Plano é idêntico ao anterior, pois consiste em 
solicitar outro empréstimo, que irá ser pago com acréscimo de juros. Colocada esta 
questão de forma mais simples, esta receita já foi tentada e os resultados estão à vista, 
com a renegociação das condições de pagamento da dívida e dos juros. 

Gostaria que fosse explicado, na medida do possível, quais são os dados que o 
Executivo tem e que permitam antever que desta vez o resultado possa ser diferente. 

Obrigado. 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Maria José Brito Correia. 
Para lhe prestar esclarecimentos, vai usar da palavra o Senhor Vereador Jorge David. 
Faça favor. 

O Senhor Vereador Jorge David: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara, 

             Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Depois da intervenção da Senhora Membro da Assembleia Maria José Brito 

Correia, vou fazer uma pequena apresentação do reequilíbrio financeiro e do estudo 
financeiro da Câmara Municipal. 

Não posso concordar com aquilo que a Senhora Membro da Assembleia disse 
no que diz respeito ao saneamento financeiro não ter resultado; ela própria acabou por 
admitir que não analisou os dados financeiros. Aquando da elaboração do Plano 
Financeiro, ou do Saneamento Financeiro, ninguém contava com a redução de receitas 
que foram impostas pelo Governo e pela Troika. Para terem noção, as receitas da 
Câmara em 2012 voltaram aos valores de 2005 e quando da elaboração do Saneamento 
Financeiro ninguém previa que essa redução de receitas se verificasse. Por outro lado, 
este Reequilíbrio Financeiro foi, previamente, analisado e aconselhado, mesmo antes de 
se fazer a análise financeira, mais propriamente pelo Senhor Secretário de Estado em 
exercício na época. A Câmara tinha pagamentos em atraso, não vale a pena estar a 
esconder, com faturas vencidas com mais de noventa dias. No âmbito da Lei dos 
Compromissos a Câmara é obrigada a ir ao PAEL, que é um Programa de Apoio à 
Economia Local, que só liquida dívidas vencidas a 31 de Março, vencidas com mais de 
noventa dias. Esse Programa tem dois tipos, tipo I e o tipo II, daí no primeiro ponto ter-
se aprovado o desequilíbrio estrutural financeiro da Câmara. Há duas maneiras de 
resolver este problema, ou se declarava sob proposta da Câmara, ou era imposto pelo 
Governo. A Câmara preferiu declará-lo porque há vantagens e as quais passo a 
enumerá-las: 

- Sendo um Plano do Tipo I, em que as dívidas são pagas a 100%, podemos 
recorrer ao empréstimo que, como já disse, é o PAEL. Em Março foi-nos atribuído, 
após análise das contas da Câmara, cerca de quatro milhões de euros que é, neste 
momento, o limite máximo do PAEL. Como a Câmara Municipal liquidou, nestes nove 
meses, dois milhões da dívida e como liquidou as dívidas mais antigas, daí o 
empréstimo a aprovar, no ponto seguinte, ser de dois milhões e setenta e três mil euros. 
No entanto, aquando da celebração do contrato, poderá já nem ser esse valor porque a 
Câmara continua a liquidar as dívidas mais antigas, todavia, o ponto terá que ser 
aprovado pelo valor da candidatura. Por outro lado, permite que este empréstimo seja 
amortizado a vinte anos, com juros muito baixos, ou seja, com uma taxa de juro que, 
neste momento, é de três ponto sessenta e cinco por cento, que é o juro da dívida do 
Estado Português ao Banco Central Europeu. 

Terá que haver uma consolidação da dívida, ou seja, recorrendo ao Programa I, 
permite-nos fazer, em simultâneo, um reequilíbrio e passar a dívida do saneamento 
financeiro, que era de sete milhões e quinhentos mil euros, para vinte anos, passando, 
sem período de carência, para nove milhões e quinhentos mil euros. Não é mais um 
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empréstimo de nove milhões e quinhentos mil euros, como há pessoas que insinuam. É 
para consolidar a dívida e assumir todos os compromissos que a Câmara tem, ficando 
com uma dívida mensal de cerca de trezentos e setenta mil euros. Este empréstimo não 
aumenta a dívida da Câmara, consolida-a, e transforma a dívida de curto prazo em 
dívida de médio e longo prazo. Todos estes dados da análise financeira da Câmara estão 
nos quadros que vos foram enviados. A Câmara tinha que declarar desequilíbrio 
estrutural, embora neste momento já não esteja em desequilíbrio estrutural, pois com 
esta redução de dívida ganhou capacidade de endividamento líquido em mais de 10%, 
pois era necessário criar medidas, que constam no Plano de Estudo Financeiro da 
Câmara, para além de outras que já estão implementadas. 

Se fosse um Plano do Tipo II, essas dívidas do PAEL só iriam ser financiadas 
pelo Estado entre 50% a 90% desse valor, ou seja, nunca a 100%, e seria num prazo 
máximo de 14 anos. Existem várias Câmaras que sofreram grandes cortes de receitas, o 
que equivale por dizer que algumas dessas Câmaras voltaram a ter receitas comparáveis 
ao ano de 2005. Há casos de Câmaras que passaram de cerca quase treze milhões de 
euros para dez milhões de euros de receita. 

 Esta medida permite à Câmara ter mais capacidade de tesouraria, ou seja, ter 
mais dinheiro disponível para a reprogramação financeira do QREN, embora 
dificilmente haverá um novo quadro comunitário. Todavia, se houver um novo quadro 
comunitário, esta solução permitirá à Câmara recorrer a fundos comunitários mais 
facilmente e permite, ainda, ter encargos financeiros mais leves. Só para poderem 
comparar, a Câmara, com um empréstimo de saneamento financeiro de sete milhões e 
quinhentos mil euros, iria ter um encargo, a partir de Agosto ou de Setembro do 
próximo ano, de noventa e oito mil euros; ao transformá-lo em 20 anos, permite, 
mensalmente, ter os mesmos noventa e oito mil euros de encargos, contando com os 
empréstimos todos, amortizar os juros de todos os empréstimos pelo mesmo valor que 
estava no saneamento financeiro. 

Com a diminuição das despesas correntes e, também, dos encargos financeiros 
mensais, salvaguarda-se o saneamento, que está previsto no Plano, que vos foi enviado, 
em cerca de dois milhões de euros por ano para investimento líquido, ou seja, em cerca 
de 20 anos, prevê-se um investimento líquido de cerca de 45 milhões de euros.  

Resumindo tudo aquilo que foi apresentado, pode-se dizer que o PAEL vai 
permitir uma injeção de capital na economia local, pois as dívidas são, praticamente, a 
fornecedores locais. Esperemos que esta injeção de capital possa melhorar a economia 
do nosso Concelho.  

Para terminar gostaria de vos falar de outro assunto. A redução de impostos 
que se verificou, nomeadamente, na derrama, foi muito drástica, como se pode constatar 
nos mapas que vos foram enviados. A derrama até subiu, de 2010 para 2011, mas trata-
se de uma subida irreal porque, embora esteja lá considerada uma verba de quinhentos e 
treze mil euros, a Câmara Municipal apenas recebeu duzentos e vinte e quatro mil euros. 
A explicação é de que a Câmara Municipal, durante três anos, foi recebendo menos 
derrama do que aquela que lhe pertencia, já que em 2004 arrecadou mais um milhão de 
euros do que aquilo a que tinha direito. Uma das empresas que paga derrama, mais 
concretamente a Luso Finsa, meteu um processo contra o Estado e esse processo teve 
desfecho favorável à citada empresa. Como consequência, a Câmara Municipal foi, ao 
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longo de três anos, descontando esse milhão de euros, tendo o último desconto ocorrido 
em 2011.   

O importante é que a dívida diminuiu e, embora com algumas restrições, 
estamos no bom caminho, considerando os cortes que estão aí enumerados. Posso-vos 
dizer, por exemplo, que neste momento, há um valor de cortes acumulados de cerca de 
quinhentos mil euros, num ano, e com a redução do pessoal prevê-se, até ao final do 
ano, uma redução da despesa em cerca de 12 a 13%. 

Obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Jorge David. Aproveito, apenas, para 

acrescentar que a passagem do empréstimo de uma entidade para outra, de curto prazo 
para médio e longo prazo não terá qualquer custo para a Autarquia.  

Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 
Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. O ponto 2 - Aprovar o Plano de 
Reequilíbrio Financeiro, nos termos do art.º 41.º, da Lei das Finanças Locais, o qual 
inclui o Plano de Ajustamento Financeiro referido no n.º 2, do art.º 5.º, da Lei n.º 
43/2012, de 28 de Agosto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 20 
votos, a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 
              O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ATA 
O ponto 2 - Aprovar o Plano de Reequilíbrio Financeiro, nos termos do art.º 

41.º, da Lei das Finanças Locais, o qual inclui o Plano de Ajustamento Financeiro 
referido no n.º 2, do art.º 5.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 20 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção.  

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

unanimidade. Passamos, de seguida, ao ponto 3 - Autorização expressa para a 
contratação de um empréstimo a médio e longo prazos como referido no n.º 2, do art.º 
7.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, até ao montante de 2.073.772,00 euros e mais 
outro(s) empréstimo(s) de médio e longo prazos para reequilíbrio financeiro, nos termos 
do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, até ao montante de 
9.500.000,00 euros. 

Sobre o ponto 3, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Faça 
favor. 

 
O Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Presente Público. 
Escutei a explicação dada pelo Senhor Vereador Jorge David sobre o Plano e o 

volume total do empréstimo a contrair. Segundo se referiu, na sua explicação, o 
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montante do PAEL são dois milhões e setenta e três mil euros, para as dívidas com 
noventa ou mais dias de atraso. Considerando os quatro milhões e quatrocentos e 
poucos mil euros, mais os sete milhões e quinhentos mil de euros de empréstimo, 
podemos concluir que se atingirão os onze milhões e novecentos mil euros de passivo, 
segundo entendo daquilo que analisei no mapa. 

As explicações da Câmara são aceitáveis, só que, como Munícipe e como 
contribuinte, sinto-me um pouco defraudado, porque serão 20 anos a pagar os impostos 
no máximo escalão. Esta lei do PAEL obriga que as Câmaras, nesta situação, taxem 
tudo pelo máximo, ou seja, iremos durante 20 anos pagar os nossos impostos pelo 
máximo.  

Ainda hoje o nosso Ministro das Finanças deu-nos a notícia de mais um saque 
ao IRS e, para agravamento, pois apesar de a lei já estar aprovada, veio anular a cláusula 
de salvaguarda em termos de IMI. Significa que, para os próximos dois anos, as 
Câmaras vão receber o IMI pela totalidade dos aumentos que foram agora atualizados, 
acabando a cláusula de salvaguarda, quando se registam, em alguns casos, avaliações de 
três ou quatro vezes mais. Como munícipe temos que ter atenção a este problema, pois 
se é bom que a Câmara realize receitas, não deixa de ser verdade que iremos, durante 20 
anos, suportar as taxas no máximo. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Vai usar da 

palavra o Senhor Vereador Jorge David que irá dar explicação sobre o assunto. Faça 
favor. 

O Senhor Vereador Jorge David: 
- Senhor Membro da Assembleia.   
Relativamente ao IMI, foi hoje mesmo anunciada uma medida mas, ainda, não 

sabemos como é que irá ser concretizada. Este imposto ficará, pelo que sabemos, por 
inteiro, nas Câmaras. Porém, se ficar cá o IMI, deixaremos de receber outro tipo de 
transferências, ou seja, as receitas da Câmara só aumentarão se acrescentarmos o IMI. 
Esta medida, que foi anunciada, vai criar uma desigualdade, cada vez mais acentuada 
em relação ao litoral. Podemos dar o exemplo de Sintra, que é um dos Municípios que 
consegue cobrar mais impostos e se se aplicasse a regra, as transferências do FEF do 
Governo para Sintra teriam que ser negativas. Este é um aspeto que está implícito na 
medida, hoje anunciada, mas o IMI não se vai agravar só pela medida de hoje, pois o 
IMI, como é do conhecimento de todos nós, não vai prever a salvaguarda do aumento 
máximo de setenta e cinco euros.  

Preocupa-nos as taxas máximas, como aqui fiz referência, principalmente 
porque é preciso recuarmos 20 anos, quando também andaram no máximo, mas sem o 
nível de investimento e com outros apoios comunitários que agora não temos. Não foi 
agora que nós colocámos as taxas no máximo, pois se verificarmos, as taxas sempre 
estiveram no máximo, à exceção de um ano em que o Executivo proporcionou um 
benefício de 2% no IRS. Quero dizer aos Senhores Membros da Assembleia que não foi 
com o PAEL que a Câmara de Nelas colocou os impostos no máximo.  

Outro caso de que vos queria falar é que talvez tenhamos que atualizar o preço 
da água, e não é por causa do PAEL, mas por indicação da Entidade Reguladora e, uma 
vez mais, se notará a diferença que existe entre os Municípios. Enquanto há Municípios 
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a cobrar três euros por metro cúbico, o Concelho de Nelas pratica os preços da água 
mais baixos, ou seja, cobra quarenta e quatro cêntimos, só no primeiro escalão.  

Deve ser reforçada a ideia de que conseguimos reduzir em dois milhões de 
euros, a divida em nove meses. Se continuarmos neste caminho, em nove anos a dívida 
da Câmara estará liquidada. Não podemos ignorar ainda que, cinco milhões de euros são 
de empréstimos que vêm de anteriores Executivos, e que tiveram períodos de carência 
de 5 anos e outros, até de 10 anos. Só este Executivo, num só ano, teve a capacidade de 
retirar o IRS do máximo escalão e não teve mais capacidade de continuar, devido aos 
cortes que o Estado nos impôs. Se houver um aumento gradual de receitas, ao nível de 
IMI, como hoje foi anunciado, talvez a Câmara possa reduzir um pouco a carga sobre os 
munícipes.  

Não acredito que o Governo, com as dificuldades que enfrenta, consiga 
aumentar as receitas, de um momento para o outro, podendo o IMI, conforme 
indicações previstas na lei, ser para liquidação de empréstimos financeiros. 

Obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Jorge David. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o 
ponto 3 à votação. O ponto 3 - Autorização expressa para a contratação de um 
empréstimo a médio e longo prazos como referido no n.º 2, do art.º 7.º, da Lei n.º 
43/2012, de 28 de Agosto, até ao montante de 2.073.772,00 euros e mais outro(s) 
empréstimo(s) de médio e longo prazos para reequilíbrio financeiro, nos termos do art.º 
13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, até ao montante de 9.500.000,00 euros. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Temos 20 votos a favor, 4 votos contra e 
1 abstenção. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 3 - Autorização expressa para a contratação de um empréstimo a 
médio e longo prazos como referido no n.º 2, do art.º 7.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de 
Agosto, até ao montante de 2.073.772,00 euros e mais outro(s) empréstimo(s) de médio 
e longo prazos para reequilíbrio financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 
38/2008, de 7 de Março, até ao montante de 9.500.000,00 euros, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 20 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. 
 
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:  


