
 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 1 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2011 

 

ACTA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, 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 acta da sessão ordinária de 11 de Fevereiro de 

2011;   

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 actividade 

municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º169/99, 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 2010; 

2.3 – Aprovar a proposta de Regulamento de Utilização e Funcionamento das 

Instalações Desportivas Municipais; 

2.4 – Aprovar a proposta de alteração da Tabela de Taxas Municipais e 

respectiva Fundamentação Económico-Financeira, referente às taxas a cobrar pela 

cedência do espaço das instalações do Complexo Desportivo do Estádio Municipal de 

Nelas – Campo n.º 1 e Campo n.º 2, previstas no projecto de Regulamento de Utilização 

e Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais;  

2.5 - Fixar a taxa pela cedência de terreno, para sepultura perpétua de crianças, 

nos Cemitérios Municipais e aprovar a consequente alteração da tabela de taxas em 

vigor na Câmara Municipal;  

2.6 - Regulamento do Conselho Municipal de Segurança – Tomada de Posse de 

Cinco Munícipes - Ratificação; 

2.7 – Aprovar a alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança de Nelas;  

2.8 - Relatório de avaliação da actividade da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Nelas/2010 – Conhecimento. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito boa noite. Começo, como habitualmente, por cumprimentar a Senhora 

Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, os Senhores Membros da Assembleia, 

os Senhores Presidentes das Junta de Freguesia e o Público, aqui presente.  

Como o Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos se encontra ausente do 

País, convidava um dos Senhores Membros da Assembleia a fazer parte da mesa, para 

que esta fique composta, isto é com três elementos como está regimentado. 

Pergunto se algum dos Senhores Membros da Assembleia se disponibiliza a 

ocupar o lugar. Uma vez que não convidava a Senhora Membro da Assembleia 
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Alexandra Pinto a fazer parte da Mesa. Algum dos Senhores Membros da Assembleia 

se opõe? Uma vez que ninguém se opõe, pedia à Senhora Membro da Assembleia 

Alexandra Pinto o favor de assumir nesta sessão, o lugar de Segundo Secretário da 

Mesa.  

Agora que a Mesa está completa, convido o Senhor José Manuel de Almeida 

Gomes Ambrósio, a tomar posse e a assinar o termo como Membro legítimo desta 

Assembleia, em substituição da Senhora Membro Florinda Tiago que decidiu renunciar 

ao cargo de Membro desta Assembleia. 

O Senhor José Manuel de Almeida Gomes Ambrósio: 

- Eu, José Manuel de Almeida Gomes Ambrósio, abaixo assinado, juro pela 

minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor José Manuel. 

- Dou, de seguida a palavra à Senhora Segunda Secretária da Assembleia 

Alexandra Pinto, que irá fazer a chamada de todos os Senhores Membros da Assembleia 

e registar as respectivas faltas. Senhora Segunda Secretária, faça o favor. 

(A Senhora Segunda Secretária da Assembleia Alexandra Pinto fez a chamada 

dos Senhores Membros da Assembleia) 

A Senhora Segunda Secretária da Assembleia Alexandra Pinto: 

- Termos, até ao momento, um total de 25 presentes e 5 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões da Costa, Armando Carlos 

Costa Carvalho, Manuel dos Santos e os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia 

Luís Manuel Abrantes Pinheiro e Armando César Pinto.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Dr.ª Alexandra Pinto. Dando continuidade à sessão, passamos 

ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 11 de Fevereiro de 

2011.  

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 

palavra? Uma vez que não, vamos pôr a acta da sessão ordinária de 11 de Fevereiro de 

2011 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos, assim, a acta aprovada 

com 23 votos a favor e 2 abstenções. 

No tocante ao ponto 1.2, como habitualmente, vou escusar-me à leitura do 

mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores Membros da Assembleia. 

 

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

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

ordinárias de 25/01/2011; 08/02/2011; 22/02/2011; 09/03/2011; 29/03/2011; 

12/04/2011;  

- Exemplares do Jornal – Voz das Misericórdias; 

- Membro da Assembleia – Eng.º Rui Manuel Simões Costa – Participa a sua 

nova morada;   
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- Florinda Maria Aires Alves Dores Tiago – Comunica que, por motivos de 

saúde, não lhe é possível assumir a função de membro efectivo da Assembleia 

Municipal; 

- STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local – 

Informa que designa o Delegado Sindical desta Autarquia, Senhor António Pereira 

Borges, para integrar o Conselho Municipal de Segurança do Concelho de Nelas;  

- Associação Comercial do Distrito de Viseu – Designa o Senhor António 

Campos Coelho para integrar o Conselho Municipal de Segurança do Concelho de 

Nelas;  

- Câmara Municipal de Nelas – Oficio enviado pelo Comandante do 

Destacamento Territorial de Mangualde, da Guarda Nacional Republicana, 

comunicando que tomará posse como Membro do Conselho Municipal de Segurança do 

Concelho de Nelas;   

- Membro da Assembleia, Aires Manuel Antunes dos Santos – Comunica a 

ausência à sessão ordinária da Assembleia Municipal, de 11 de Fevereiro de 2011; 

- Membro da Assembleia, Eurico Ponces de Amaral – Informa que não lhe foi 

possível estar presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 11 de 

Fevereiro de 2011;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – 2.º Memorando de 

Entendimento entre o Governo e a ANMP;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XIX Congresso da ANMP 

– Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia; 

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

da CPCJ de Nelas – 2011-2012;  

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

da CPCJ de Nelas – 2011-2012 – Envio de anexo; 

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

avaliação da actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas/2010;  

- AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu – Representante da 

AIRV para integrar o Conselho Municipal de Segurança de Nelas;  

- Mário Nogueira – FENPROF – Envio de Manifesto – Investir na Educação – 

Defender a Escola Pública;  

- Associação Cultural Canto e Encanto – Convite para assistir ao seu IX 

Concerto de Aniversário – 9 de Abril de 2011, 21,00 horas, Igreja Matriz de Canas de 

Senhorim; 

- Associação Desportiva e Cultural Lapense – Convite para estar presente no 

almoço comemorativo do 34.º aniversário daquela Associação;  

- Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos – Solicita a sua substituição de 

Segundo Secretário da Mesa da Assembleia entre 27 de Abril de 2011 e 11 de Maio de 

2011, por se encontrar na Suíça;   

- Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões – Convocatória para o dia 

29 de Abril de 2011, em Oliveira de Frades;  

- Ofício n.º 1602, datado de 13 de Abril de 2011, da Câmara Municipal de 

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

  

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 4 

 

  - Ofício n.º 08/11, datado de 14 de Fevereiro de 2011, 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 11 de Fevereiro 

de 2011; 

- Ofício n.º 09/11, datado de 14 de Fevereiro de 2011, enviado ao Ex.m.º 

Senhor José Manuel de Almeida Gomes Ambrósio, convocando-o para integrar o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, desta Assembleia Municipal, em virtude da Senhora 

Dr.ª Florinda Maria Aires Alves das Dores Tiago não ter aceitado o cargo para que foi 

convocada;  

- Ofício n.º 10/11, datado de 21 de Fevereiro de 2011, enviado aos Ex.m.ºs 

Senhores Luís Augusto Pinto Ribeiro, Elisabete Henriques Marques Sampaio, António 

João Gonçalves Moreira, António Luís Roque da Silva e Susana Maria Albuquerque 

Moreira, convocando-os para tomar posse, perante o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, para integrarem o Conselho Municipal de Segurança de Nelas; 

- Ofício n.º 11/11, datado de 19 de Abril de 2011, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, informando-os da não realização da sessão comemorativa do 

25 de Abril;  

- Ofício nº. 12/11, datado de 19 de Abril de 2011, enviado aos Senhores 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Aproveito para acrescentar que o envio, desta vez, foi em CD porque era 

demasiadamente pesado para ser enviado por e-mail. Passamos, de seguida, ao ponto 

1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município: 

Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações e outros. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 

palavra? Dou a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 

- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia,  

Senhora Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Caros Colegas, 

Caros Camaradas. 

Quero aproveitar a ocasião, para dar as boas vindas e saudar a presença do 

nosso Camarada Zeca Ambrósio nesta Assembleia. Queria, também, manifestar a minha 

indignação porque este ano não foi evocado o 25 de Abril, em termos institucionais, 

pela Câmara Municipal de Nelas. Penso que é uma data que nos marca imenso e que 

deveria ser recordada, pois faz parte da nossa história e nesse contexto penso que foi a 

primeira vez, nestas três décadas, que não foi evocada. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Dou, de 

seguida, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia António Loureiro. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia António Loureiro: 

- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia,  
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Senhora Presidente,  

Senhores Vereadores, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Digníssimo Público. 

Como fiquei responsável de coordenar e organizar toda a operação dos censos, 

aqui no nosso Concelho, queria informar os Senhores Membros da Assembleia de que 

já terminou a fase de recolha. É importante que se faça o ponto da situação sobre como 

toda a operação decorreu. 

Agradeço, desde já, a todos os recenseadores, que foram insuperáveis. 

Assumiram esta operação de uma forma irrepreensível e, por isso, devemos estar todos 

orgulhosos pelo trabalho que desenvolveram. Quero, também, agradecer aos 

Coordenadores de Freguesia, que estiveram sempre disponíveis para apoiar a resolução 

de todos os casos mais complexos que foram aparecendo. 

Uma palavra de agradecimento especial para o próprio Executivo que 

disponibilizou todos os meios necessários para que as operações se desenrolassem com 

a maior eficácia. Um louvor ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas que se disponibilizou 

para a visita aos bairros dos ciganos, bem como o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Nelas, o Senhor António Luís Santos.  

Uma vez terminado todo o processo, posso-vos dizer de que tudo correu 

bastante bem, pois não se registou nenhuma anormalidade. Houve, no entanto, algumas 

críticas relativamente à selecção das pessoas que desenvolveram o trabalho. Devo-vos 

dizer que estou completamente tranquilo sobre esse assunto, pois a escolha decorreu 

com toda a transparência, consoante a lei criada para este fim. 

Embora ainda não existem resultados oficiais, pode-se concluir que o trabalho 

desenvolvido foi um êxito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia António Loureiro. Dava, de 

seguida, a palavra à Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. Aproveito para 

informar os Senhores Membros da Assembleia que passámos, neste momento, a ter a 

presença de 27 Membros, porque acabou de chegar o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vilar Seco, Senhor Armando Pinto e o Senhor Membro da Assembleia Rui 

Costa. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco:  

- Boa noite, Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 

Exma. Senhora Presidente da Câmara, 

Exmos. Senhores Vereadores, 

Exmos. Senhores Membros da Assembleia 

Exmo. Público. 

A Bancada do Partido Socialista vai apresentar uma breve intervenção sobre 

uma data que nós consideramos de extrema importância. 

A 25 de Abril comemoram-se 37 anos de Democracia. Há 37 anos um grupo de 

corajosos revolucionários revoltaram-se e disseram “Basta!” a uma ditadura, a uma vida 

sem liberdade, a uma vida oprimida, a um País isolado e a uma sociedade retrógrada. 

A vontade e a coragem destes revolucionários tiveram por base uma só palavra: 

Liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de querer, liberdade de fazer, liberdade na 
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expressão plena da palavra. No dia 25 de Abril de 1974, Portugal renasceu como País 

democrático, resultado da força e da vontade de um povo que, desde os primórdios da 

nossa História, revelou ser capaz de lutar pelo bem e pelo futuro da nação. 

E hoje? Trinta e sete anos após a Revolução dos Cravos, como estamos? Que 

retrato podemos fazer da Nação? Que fizemos, nós portugueses, com a Liberdade que 

outros conquistaram por nós? Vivemos tempos de extrema dificuldade, como é por 

todos sabido. A palavra crise tem vindo a ensombrar a nossa liberdade. Uma palavra 

que retrata o estado do nosso Portugal e cujo significado carrega em si o peso de todos 

os problemas da nossa sociedade. Claro que a esta preocupante realidade não está alheio 

o nosso Concelho. 

Sem dúvida uma época de receios, incertezas e mesmo alguma amargura. 

Compete-nos saber gerir, orientar, providenciar o presente e o futuro, com uma gestão 

responsável e competente, controlo financeiro rigoroso, um efectivo apoio na área social 

e investimento. Como sabemos, dívidas avultadas, despesas elevadas e receitas a 

diminuir podem comprometer a nossa liberdade, quem sabe a viabilidade do Concelho. 

Pois, como diz a sabedoria popular “nada cai do céu”, tudo se paga. 

Mas a crise não atingiu só as nossas finanças. Não são só as dívidas de Portugal 

e dos portugueses que ensombram o futuro desta nação. A crise atingiu de igual forma 

os valores, os ideais da nossa sociedade. Os nossos idosos sentem-se desamparados, os 

nossos jovens dizem-se desmotivados e as nossas crianças? Que futuro lhes poderemos 

oferecer? E na política, esse nobre exercício, ao qual o 25 de Abril veio dar um 

significado tão especial? 

O 25 de Abril é sem dúvida a origem e a causa da nossa presença aqui. É o 

poder local, graças à proximidade com os eleitores e cidadãos, que compete a cuidada 

gestão do bem público e aos quais, como essência política e fruto da sua legitimidade, 

cabe também a responsabilização e a aceitação da crítica. Ninguém é insubstituível, 

ninguém é omnipotente. Basta de políticos deslumbrados pelo poder, quando o que 

precisamos é de políticos que nos representem e nos defendam. Basta de políticos que 

diminuem o povo em prol de interesses pessoais e de grupo. Basta! 

O povo diz, no auge da sua sabedoria, que é nos piores momentos que 

revelamos o que somos. Façamos, então, destes maus momentos em que vivemos, uma 

oportunidade de mostrarmos aquilo de que somos capazes. Já o fizemos anteriormente e 

conseguimos. Relembremos mais uma vez a conquista daqueles que em 25 de Abril de 

1974 não tiveram medo de fazer valer a sua vontade, como expressão da vontade do 

povo. Relembremos, ainda que fora de tempo, os ideais que fizeram do dia 25 de Abril 

de 1974 um dia memorável da nossa História. A sua evocação é e será sempre 

imprescindível; nunca incompatível com tradições e ou costumes das nossas vidas. Não 

esqueçamos que a nossa História serve para nos recordar dos nossos erros mas, também, 

para enaltecer as nossas vitórias. 

Temos que nos preparar para a mudança. O PS está preparado e apela a todos 

os políticos e sociedade civil, para que de uma forma séria e responsável, sem apegos e 

apesar das diferenças, discutam o futuro, para que de forma competente se ultrapassem 

as dificuldades. O PS está preparado e empenhado em ultrapassar os obstáculos. 

Lutemos pelo progresso do nosso país, do nosso Concelho. Façamos uso pleno 

das ferramentas que a Democracia nos deu. Fomos capazes no passado e com certeza 

que o seremos, também, agora.  
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Viva Nelas! 

Viva Portugal! 

Viva o 25 de Abril!    

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. 

Começando por responder ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos, devo 

recordar que no ofício que enviei explicava o motivo porque não se comemorou o dia 

25 de Abril, data precisa do evento. Conforme sugeri, e foi bem aceite, qualquer 

pronunciamento sobre esta data histórica podia ser feito hoje, à semelhança de todas as 

Autarquias do nosso País, salvo raras excepções. 

Também escrevi algo sobre o 25 de Abril porque considero ser uma data 

marcante da nossa histórica.   

“Por força da coincidência entre o dia 25 de Abril e a época de Páscoa, não 

celebrámos este ano a data que ficou assinalada na nossa História, como a da Revolução 

dos Cravos, conforme informação por mim enviada.  

Foi há 37 anos e constituiu, para quase todos os portugueses, uma justa e 

renovada esperança que já deveria ser considerada como cumprida. Apesar de as 

décadas de cinquenta e sessenta terem sido épocas de ouro, em termos de crescimento 

económico em Portugal, havia que as complementar com a democratização, a 

descolonização e o desenvolvimento: os famosos três “Dês” do 25 de Abril. 

É preferível sê-lo do que parecê-lo, é preferível demonstrá-lo e aplicá-lo que 

pura e simplesmente escrevê-lo, porque fica bem. Apesar de todas as vicissitudes, de 

muitos erros cometidos e da tentativa de assalto antidemocrático ao poder por parte de 

algumas forças, o 25 de Abril cumpriu a sua tarefa. A nossa sociedade era democrática e 

a riqueza acumulada estava bem mais distribuída. 

Após a integração na CEE, Portugal conheceu um novo período de crescimento 

económico; menos intenso e menos prolongado do que aquele que tinha conhecido 

antes, mas, ainda assim, um período em que nos aproximamos notoriamente do nível de 

vida dos nossos parceiros comunitários. 

O êxito no cumprimento de critérios de Maastricht – que mais não eram os 

critérios de respeito pelo equilíbrio das finanças públicas e pela estabilidade cambial – 

permitiu-nos, após 1995, enormes ganhos que, infelizmente, não soubemos aproveitar.  

Desperdiçámos, do ponto de vista orçamental, o crescimento económico da segunda 

metade da década de noventa e o consequente crescimento das receitas fiscais; 

desperdiçámos a brutal queda da despesa em juros da dívida pública, por força da 

aproximação da taxa de juro do escudo à taxa de juro do marco no seu trajecto para a 

moeda única; desperdiçámos a enorme receita proveniente das privatizações. 

Foi, nessa época que, em termos de Orçamento do Estado, deveríamos ter 

acumulado o superavit que tanto hoje se fala, em vez de empenhar o nosso futuro com 

mais despesa pública, mais défice, mais dívida e, acima de tudo, mais desorçamentação. 

Sob a forma de parceria público privada, de falso project finance, de SCUTs, 

expandimos quando podíamos e devíamos ter travado e, por isso, travámos agora o que 

devíamos expandir. Se é verdade que o 25 de Abril cumpriu, em devido tempo, a sua 

função, também não é menos verdade que, entretanto, nos deixamos degradar para 

patamares inadmissíveis. 
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Li muitas vezes na comunicação social pensamentos que nos indicavam que o 

País devia seguir o exemplo do futebol e da gestão para o êxito que nele se podia 

aprender. E, pelos vistos, assim foi. Seguimos essas sábias teorias e cá estamos no 

patamar que procuramos e que tanto nos engrandece internacionalmente: dez estádios 

de primeira linha e três equipas nas finais europeias. Não temos, afinal, de que nos 

queixar. Pouco importa se os estádios estão por pagar ou se fazem parte do activo de um 

qualquer Banco, o importante é que conseguimos chegar onde queríamos; chegar à vida 

para lá do défice. 

Baralhamos os valores estruturantes da nossa sociedade, depreciámos a ética e 

o respeito pelos outros. Quase reclamamos a impunidade como direito adquirido e 

assumimos os valores materiais, como a principal razão da nossa existência e da nossa 

afirmação social. 

O poder político, que é o único que é escolhido e controlado democraticamente 

pelo povo, é cada vez mais fraco e está cada vez mais descredibilizado. Quando o poder 

político é fraco e visto como pouco sério e pouco credível, a lógica funciona ao 

contrário. O 25 de Abril cumpriu a sua função; nós não percebemos que a democracia 

tem de ser, permanentemente, acompanhada e renovada sob pena de se degradar, mas 

não é com discursos, é acima de tudo com acções.  

Poderemos considerar que vivemos numa democracia real, quando a Justiça se 

mostra incapaz, perante os cidadãos e as instituições, e cresce o sentimento de 

impunidade na sociedade? Quando a comunicação social utiliza de forma deturpada o 

conceito de liberdade de imprensa para manipular a informação, dirigir campanhas 

políticas contra pessoas, numa lógica do vale tudo? 

Vivemos efectivamente em democracia, só que temos dado passos no sentido 

errado; no sentido de que ela é cada vez mais formal e menos real. Sem mérito e sem 

responsabilidade não é possível construir uma sociedade equilibrada e desenvolvida. 

Sem enobrecer os exemplos que devemos seguir, não seremos capazes de nos 

engrandecer. Somos todos importantes. Temos todos de fazer com profissionalismo o 

melhor que sabemos e tudo aquilo que nos compete fazer. 

Temos todos de pensar em Portugal porque, só assim, Portugal pode voltar a 

aspirar a ser do tamanho da sua História. 

Viva o 25 de Abril!” 

Após estas palavras sobre o 25 de Abril, algum dos Senhores Membros da 

Assembleia pretende usar da palavra?  

Uma vez que não e como não está mais ninguém inscrito, passamos para o 

Período da Ordem do Dia. Aproveito para informar o público aqui presente que a partir 

deste momento está fechado o período de inscrições para o uso da palavra. 

Passamos assim para o Período da Ordem do Dia. Ponto 2.1 – Informação da 

Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade 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. 

   

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

 

Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.mos Senhores Membros da Assembleia 
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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 actividade do Município, bem como a sua 

situação financeira, desde 11 de Fevereiro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 

- Arranjos exteriores da sede da Junta de Freguesia de Moreira, com acesso a 

pessoas com dificuldades motoras;  

- Construção de muros junto à Rotunda de Moreira; 

- Parque Infantil de Santar, em colaboração com a Junta de Freguesia; 

- Expropriações da Variante – Construção de anexo; 

- Beneficiação das salas de apoio ao Estádio de Canas de Senhorim; 

- Ampliação da rede de água na Rua N.ª Sr.ª de Fátima, em Santar;  

- Ampliação das redes de água, esgotos e pluviais na transversal da Variante 

junto à Rotunda do Millenium;  

- Ampliação da rede pluvial na Variante no acesso à Urgeiriça;  

- Construção de fossa séptica em Carvalhal Redondo à saída para Santar;  

- Requalificação de pista de motocross em Vila Ruiva;  

- Arranjos de caminhos em Vila Ruiva;  

- Arranjo de acesso em Vale de Madeiros;  

- Arranjo do caminho de ligação de Algerás à estrada Nelas – Moreira;  

- Arranjo do caminho Algerás – Zona Industrial;  

- Obras para instalação dos futuros Julgados de Paz em Nelas;  

- Ampliação/Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo de Vale de Madeiros;  

- Construção de redes de água, esgotos e pluviais no acesso ao Loteamento do 

Prado, em Vilar Seco;  

- Limpeza de terreno em Moreira; 

- Substituição de tubagem de gás na Variante de Nelas;  

- Beneficiação de arruamento no Lugar Pedrinho, em Vilar Seco;  

- Requalificação de rotundas na Variante de Nelas – diminuição de raios;  

- Requalificação do Parque Infantil em Lapa do Lobo;  

- Requalificação de espaço verde em Lapa do Lobo;  

- Requalificação paisagística de várias zonas em Caldas da Felgueira;  

- Recuperação da estufa antiga da Quinta da Cerca;  

- Construção de infraestruturas – águas, esgotos, pluviais, redes eléctrica e 

telefónica ma Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas;  

- Construção de Parque Infantil, em Moreira.    

2) Continuam em execução os trabalhos de: 

- Construção de muro em granito na Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 

234, em Nelas; 

- Alargamento da Avenida Viscondessa de Taveiro, em Santar;  

- Arranjos exteriores do Centro de Dia de Vilar Seco;  

- Arranjo do Largo da Feira mensal de Carvalhal Redondo; 

- Construção de muros em granito no Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 

de Nelas, com colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  

- Construção do arruamento do Dique, em Vilar Seco;  
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- Beneficiação de pavilhão para o futuro armazém de materiais da Protecção 

Civil;  

- Requalificação da inserção da Rua da Laboeira, na estrada de Senhorim;  

- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 

- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 

- Pintura de vários arruamentos e passadeiras em 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;  

- Requalificação do espaço em frente à sede do Rancho Folclórico “Rosas do 

Mondego”, em Vale de Madeiros;  

- Movimento de terras na Variante de Nelas;  

- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  

- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  

- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  

- 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; 

- Electrificação das Oficinas Municipais; 

- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 

- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  

- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 

3) Concluíram-se os trabalhos de:  

- Águas, Esgotos e Pluviais, na Rua da Soma, em Santar; 

- Águas de Pluviais e pavimentação, no Vale, em Vilar Seco;  

- Construção de alpendre no Jardim Infantil de Vilar Seco;  

- Pavimentação e Águas Pluviais na entrada da Escola, em Vilar Seco;  

- Construção de muros na Rua da Pedra Tabuleira, em Moreira;  

- Construção de Águas Pluviais na Rua da Estação, em Canas de Senhorim;  

- Beneficiação da inserção da Rua da Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim;  

- Beneficiação/Reparação da sala de prolongamento na Igreja, Freguesia de 

Senhorim;  

- Reparação do caminho de ligação Carvalhal Redondo – Aguieira.     

 - Arranjo de passeios na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim;  

- Colocação de lombas redutoras de velocidade em Canas de Senhorim;  
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- Poda das árvores no Concelho;  

 - Alargamento e construção de caminhos agrícolas alternativos à rectificação 

da ex- E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  

4) Informação financeira: 

Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Março de 2011: 

- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 579.027,33 euros;  

- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 1.650.241,61 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Setembro de 2010; 

- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 817.671,19 euros. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 

palavra? Uma vez que ninguém se inscreve, passamos de imediato, para o 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 2010. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 

da palavra? Uma vez que não, passamos à votação do mesmo.   

- 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 2010. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Foi, assim, aprovado o Relatório de 

Contas com 21 votos a favor, 2 abstenções e 4 votos contra.  

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 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 2010, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 21 votos a favor, 4 votos contra e 2 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está, assim, aprovada por 

unanimidade. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende apresentar declaração 

de voto? 

Vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa que irá 

apresentar uma declaração de voto. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 

- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Secretários, 

Senhora Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
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Gostava de deixar aqui a minha declaração de voto. Depois destes anos todos, 

congratulo-me com esta Assembleia por não questionar as contas da Autarquia que, 

desta forma, fica demonstrado que fez um bom trabalho. Esta Autarquia não tem 

necessidade do FMI e, por isso, deixo aqui o voto de louvor à Assembleia por este 

comportamento.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Tem a palavra o 

Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia que irá, também, fazer uma declaração 

de voto. 

O Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia: 

- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhora e Senhor Secretários, 

Senhora Presidente da Câmara, 

Senhora e Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia, 

Estimado Público. 

Relativamente ao 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 2010, 

passo a ler a declaração de voto: 

“Os Membros da Bancada do Partido Socialista da Assembleia Municipal de 

Nelas votaram contra as contas do exercício de 2010 por revelarem erros de gestão que 

em nada abonam para a dignificação e preparação de um Concelho para desafios 

futuros, antes pelo contrário hipotecam esse mesmo futuro. 

A continuidade, pelo terceiro ano consecutivo, de apresentação de Resultados 

Líquidos negativos (em mais de 10 M€ nos 3 exercícios) toma valores preocupantes, 

pela delapidação do valor patrimonial do Município, expresso na evolução das contas de 

fundos próprios do balanço. 

Ainda que apresentem um valor de 7.100 M€ com aquisição de bens de capital 

eles representam, na sua globalidade, o pagamento de obras passadas, realizadas em 

período eleitoral e para pagamento das quais foi contraído esse empréstimo de 

saneamento financeiro, não demonstrando qualquer actividade própria de investimento 

pró-activo, e apresentando também:  

- Um passivo de quase 16 M€;  

- Endividamento superior a 14 M€; 

- Dívidas aos Bancos de, quase, 12 M€ (desde 2007 aumentou 500%) que 

inclui o empréstimo de 7,5 M€, contraído para saneamento financeiro e que 

compromete uma boa partem das receitas futuras e condiciona a gestão autárquica nos 

próximos 12 anos. As gerações futuras irão pagar essa factura. 

- Apesar deste empréstimo e de outros contraídos para o efeito, as dívidas a 

fornecedores acumulam-se, eram em 31 de Dezembro de 2010 de 2,3 M€. 

Só as despesas correntes (9,7 M€) absorvem a totalidade das receitas, se lhe 

retirarmos as receitas extraordinárias provenientes do QREN e dos empréstimos. Este 

Executivo não se pode queixar, no que se refere às contas de 2010 de quebra de receitas 
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provenientes do FEF, pois estas tiveram um acréscimo de 1,3%. A quebra de receitas 

verificou-se ao nível de cobrança do IMT e da derrama. 

Continuando na trilogia de resultados negativos, do aumento do endividamento 

e do fraco volume de obras, cada dia se assiste a um maior afundamento do nosso 

Concelho. Se no ano passado referíamos que aquelas eram as contas da nossa desgraça, 

hoje são as contas da morte financeira do nosso Concelho”. 

Os Membros da Assembleia Municipal de Nelas do Partido Socialista. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia. Permita-me 

que lhe recorde que uma declaração de voto, tal como o termo diz, visa só e apenas só 

dizer sucintamente porque votamos a favor ou contra, a discussão e análise do ponto 

tem que ser feita no momento da discussão e não depois de o ponto estar votado. 

Vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques que irá 

fazer, também, uma declaração de voto.  

O Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Boa noite Senhora Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores 

Senhores Membros da Assembleia. 

Só quero deixar duas ou três palavras em relação a esta prática que se torna 

repetitiva em todas as Assembleias. Apesar de ser um mero principiante na Assembleia 

Municipal mas, em qualquer Assembleia do meu tempo estudantil, quando temos 

algumas questões a colocar sobre algum assunto, levantamo-las e questionamo-las antes 

de qualquer votação. 

Parece-me que a recente prática do Partido Socialista, em qualquer assunto, é 

abster-se ou votar contra e depois fazer a declaração de voto onde dizem tudo aquilo 

que deveria ser discutido. 

Se há críticas construtivas ou destrutivas sobre qualquer assunto, deverão ser 

apresentadas antes de o assunto ser votado. Não pode haver uma declaração de voto, 

lida pelos Membros da Assembleia do Partido Socialista ou pelo Senhor Presidente da 

Assembleia, depois de qualquer votação. Era só isso que queria chamar à atenção. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Ficam registadas, Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques, as suas 

palavras. Como sabe, fui bem explícito na última Assembleia quando disse que a leitura 

de qualquer declaração de voto nunca mais seria por mim feita.  

Vou dar a palavra, com autorização da Senhora Presidente da Câmara, ao 

Senhor Vereador Osvaldo Seixas que irá prestar alguns esclarecimentos, apesar do 

ponto em discussão já estar fechado. Faça favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 

- Queria aproveitar para realçar aquilo que, também, o Senhor Membro da 

Assembleia Hernâni Marques já aqui disse. Não quero ofender ninguém, mas parece-me 

claro que quando vem aqui alguém apresentar uma declaração de voto, sabendo que a 

seguir não leva resposta, por mais atoardas que diga, não se trata de um acto correcto. 
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Para efeitos de esclarecimento daquilo que foi elencado na declaração de voto 

do Partido Socialista, gostaria de referir um parágrafo do Relatório. Quando as pessoas 

falam que o FEF aumentou, é porque não fazer a devida leitura. Vou ler o que consta 

num parágrafo na página 33 do Relatório: “São as transferências de verbas do 

Orçamento de Estado para as Autarquias Locais, que explica o que são transferências 

correntes, Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal, a participação fixa 

no IRS e, também, as transferências correntes e protocolos ou acordos com Organismos 

da Administração Central, designadamente transferências de competências da DREC, 

da DGAL, da DAE, IDS, etc.”. 

Por o PEC III ter entrado em vigor, houve diminuição das transferências 

correntes e de capital do Orçamento de Estado em 205.846,00 euros, isto é, o PEC III 

entrou em vigor no dia 1 de Julho de 2010. Estamos, por isso, a falar de seis meses e 

que foram 200.000,00 euros de corte, não foi no FEF, foi nos Fundos de transferência 

para os Municípios. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Vou dar a palavra ao 

Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 

- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia. 

Senhores Secretários, 

Senhora Presidente da Câmara, 

Exmos. Colegas Vereadores, 

Distintos Membros da Assembleia. 

A honra das pessoas não tem preço, tanto faz ser na vida particular, como ser 

no desempenho das funções públicas. A declaração de voto apresentada pelo Senhor 

Membro da Assembleia Fernando Garcia, em nome do Partido Socialista, enferma 

numa linha muito ténue, na diferença entre o sério e o cobarde. Para não o ofender, diria 

mesmo que resvala na cobardia; mas não vou entrar por aí.  

Penso que o Partido Socialista, ao longo destes anos, tem andado 

completamente afastado da vida política deste Concelho. Quem conheceu o Concelho 

de Nelas há seis anos atrás e conhece o Concelho de Nelas hoje em dia, notará grandes 

diferenças. Já o disse, e vou repeti-lo, que os Senhores do Partido Socialista fazem-me 

lembrar aquele pai rico, que tinha uma prateleira de pão bem alto, mas que os filhos não 

chegavam lá porque eram pequenos e então morriam à fome. Recordamos, ainda, que 

foi o Executivo do Partido Socialista que, nos mandatos que nos antecederam, deixou 

duas Freguesias sem pão. Recordo a Freguesia de Canas de Senhorim e a própria 

Freguesia onde eu hoje resido que foram votadas ao abandono, pois que não se viram 

durante 8 anos os Funcionários da Câmara Municipal a fazer qualquer tipo de obra.  

Seria desta forma que o Partido Socialista quereria que este Executivo 

procedesse? Mas nós tratamos as pessoas do Concelho de forma diferenciada; para nós 

as pessoas são todas iguais. Respeitamos a vontade dos Senhores Presidentes das Juntas 

de Freguesia, pois são eles que estão no terreno, que dão a cara e nos representam. E os 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia sabem muito bem o esforço que este 

Executivo tem feito para manter as obras que eles nos vão solicitando. 
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Foi fruto desse trabalho e dessa cooperação entre a Câmara Municipal e as 

Juntas de Freguesia que o resultado eleitoral de 2009 se cifrou numa derrota 

monumental, que não há memória, para o Partido Socialista. A razão desse 

esmagamento foram as obras que este Executivo fez para as populações e que foram 

pedidas pelos Senhores Presidentes da Juntas de Freguesia.  

Será que o Partido Socialista quer Nelas na cauda do desenvolvimento do 

Distrito? Ou quer que a Câmara de Nelas, embora com algumas dívidas, esteja mas cada 

vez mais na vanguarda do progresso? 

Vimos, neste momento, em contra ciclo, pois existem indústrias a arrancarem. 

Este Partido Socialista não vive neste Concelho ou não sabe o que é este Concelho. Não 

sabe quanto é que este Executivo investiu na Zona Industrial e vejam que há bem pouco 

tempo saiu numa revista que éramos nós e outro Concelho do País, onde se registava o 

desemprego mais baixo. Isto é o fruto do trabalho da Senhora Presidente, dos seus 

colaboradores, dos quais eu me incluo. Vejam quanto gastámos na expansão da Zona 

Industrial com a terraplenagem para instalar um grande indústria, pois só de área 

coberta são cerca de sete mil metros. Não identifico a indústria que é, e pedi à Senhora 

Presidente da Câmara para, também, não o fazer, porque tenho medo deste Partido 

Socialista. Este Partido Socialista é o Partido da terra queimada, não é aquele Partido 

Socialista que conheci há uns anos atrás que queria o desenvolvimento de Nelas. Nós 

temos medo que estas pessoas do Partido Socialista, e não o Partido Socialista em geral, 

possam pôr em causa os industriais desta terra. Nós temos de ter cuidado com esta 

gente. 

Quando o Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia vem aqui, atrevo-

me mesmo a dizer, ler um texto que ele não escreveu, quero-lhe dizer que a política não 

é assim que se faz. A política faz-se de uma forma séria e honesta, com a verdade dos 

factos e o Senhor Membro da Assembleia veio aqui fazer o frete a alguém que não teve 

coragem de o fazer. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Antes 

de passarmos para o ponto seguinte, queria dizer aos Senhores Membros da Assembleia 

que devem respeitar o Regimento, que foi aprovado por todos nós. A título excepcional 

dou também a palavra à Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. Faça favor.  

A Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco: 

- Peço desculpa mas não posso estar sentada na cadeira e ouvir a palavra 

cobarde associada a mim, no caso, porque me englobo naquela Bancada e não vir aqui 

defender a minha honra. Parece-me que a declaração de voto foi feita com a 

colaboração de todos os Membros da Bancada do PS. Se quiser acreditar acredite, eu, 

pelo menos, tenho a sua palavra em conta, peço que tenha a minha também.  

A declaração de voto é um direito que assiste à Bancada do Partido Socialista e 

não percebo porque é que o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa fica sempre tão 

exaltado quando apresentamos uma declaração de voto e não percebo porque é que o 

Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques ficou tão revoltado com a declaração 

de voto, pois é um direito que nos assiste. Para terminar, gostaria de dizer que a 

declaração de voto é um direito que nos assiste, não estou errada ao dizê-lo, e o uso 

desse direito deve ser respeitado.  
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Obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. Concordo, 

plenamente, consigo, mas no artigo 28.º diz e passo a citar: “Cada Membro da 

Assembleia tem o direito de fazer, no final da votação, uma declaração de voto 

esclarecendo o seu sentido de voto”. O Regimento não prevê que uma declaração de 

voto seja apresentar qualquer tipo de análise exaustiva, isto é, uma declaração de voto é, 

apenas, para justificar o sentido de voto, durante um curto período de tempo.   

O artigo 28.º diz, ainda, e passo a citar: “A declaração de voto pode ser escrita 

ou oral, não podendo exceder, neste último caso, três minutos. As declarações de voto 

escritas são entregues na Mesa até final da reunião”. Colocado este esclarecimento, 

passamos, de seguida, ao ponto 2.3 – Aprovar a proposta de Regulamento de Utilização 

e Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais. Sobre este ponto, algum dos 

Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vamos 

pôr este ponto à votação.  

Ponto 2.3 – Aprovar a proposta de Regulamento de Utilização e 

Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais. Quem vota contra? Quem se 

abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 – Aprovar a proposta de Regulamento de Utilização e 

Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais, foi posto à discussão, 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 aprovada por 

unanimidade.  

Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa que irá fazer 

uma declaração de voto. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 

- Com o devido respeito que esta Assembleia me merece, venho, aqui, mais 

uma vez cumprir com os procedimentos desta Assembleia. Faço-o antes de qualquer um 

para poder ser criticado. Não defendo a honra quando ela não existe. Queria, mais uma 

vez, congratular-me com a aprovação, por unanimidade, deste ponto. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Como não há 

mais nenhuma declaração de voto, passamos ao ponto 2.4 – Aprovar a proposta de 

alteração da Tabela de Taxas Municipais e respectiva Fundamentação Económico-

Financeira, referente às taxas a cobrar pela cedência do espaço das instalações do 

Complexo Desportivo do Estádio Municipal de Nelas – Campo n.º 1 e Campo n.º 2, 

previstas no projecto de Regulamento de Utilização e Funcionamento das Instalações 

Desportivas Municipais. 
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Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia quer usar da 

palavra? Como nenhum dos Senhores Membros da Assembleia se inscreve, vou pôr este 

ponto à votação. 

 Ponto 2.4 – Aprovar a proposta de alteração da Tabela de Taxas Municipais e 

respectiva Fundamentação Económico-Financeira, referente às taxas a cobrar pela 

cedência do espaço das instalações do Complexo Desportivo do Estádio Municipal de 

Nelas – Campo n.º 1 e Campo n.º 2, previstas no projecto de Regulamento de Utilização 

e Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais. Quem vota contra? Quem se 

abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 – Aprovar a proposta de alteração da Tabela de Taxas Municipais 

e respectiva Fundamentação Económico-Financeira, referente às taxas a cobrar pela 

cedência do espaço das instalações do Complexo Desportivo do Estádio Municipal de 

Nelas – Campo n.º 1 e Campo n.º 2, previstas no projecto de Regulamento de Utilização 

e Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais, foi posto à discussão, 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 aprovada por 

unanimidade. 

Passamos, de seguida, ao ponto 2.5 - Fixar a taxa pela cedência de terreno, para 

sepultura perpétua de crianças, nos Cemitérios Municipais e aprovar a consequente 

alteração da tabela de taxas em vigor na Câmara Municipal. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja, sobre este ponto, usar da 

palavra? Uma vez que não, vamos, também, pôr esse ponto à votação. O ponto 2.5 - 

Fixar a taxa pela cedência de terreno, para sepultura perpétua de crianças, nos 

Cemitérios Municipais e aprovar a consequente alteração da tabela de taxas em vigor na 

Câmara Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 

unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.5 - Fixar a taxa pela cedência de terreno, para sepultura perpétua de 

crianças, nos Cemitérios Municipais e aprovar a consequente alteração da tabela de 

taxas em vigor na Câmara Municipal, foi posto à discussão, 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, também, aprovada por 

unanimidade. 

Passamos para o Ponto 2.6 - Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança de Nelas – Tomada de Posse de Cinco Munícipes – Ratificação. 

Sobre este ponto, e com a permissão da Senhora Presidente de Câmara, 

informo os Senhores Membros da Assembleia de que foram empossados os Membros 

aqui eleitos e que estiveram presentes na primeira reunião convocada pela Senhora 
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Presidente da Câmara, cumprindo-se o que foi aqui aprovado. Convidava, agora, o 

Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Moreira, aqui presente e, que ainda não 

tomou posse como Membro desse Órgão por inerência, a assinar o documento que o 

vincula ao mesmo. Senhor José Fernandes da Costa, faça favor. 

Após ter tomado posse o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moreira, 

Senhor José Fernandes da Costa, falta, neste momento, apenas o Representante da 

Segurança Social – Serviço Local de Nelas tomar posse neste mesmo Conselho 

Municipal. 

Passamos, de seguida, para o ponto 2.7 – Aprovar a alteração ao Regulamento 

do Conselho Municipal de Segurança de Nelas. Devo dizer-vos de que a alteração que 

ocorreu foi muito pequena. Apenas numa das alíneas, em que tínhamos grupo territorial 

de Canas e Nelas, passou a ser grupo territorial, porque o comando está sediado em 

Mangualde. Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra 

sobre este ponto?  

Tem a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques, que irá 

prestar alguns esclarecimentos sobre o ponto em questão. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente da Assembleia. 

Agradeço à Senhora Presidente da Câmara por me permitir explanar algumas 

questões sobre esta matéria, pois conheço-a bem, atendendo à minha formação jurídica. 

Penso que estas alterações e o próprio regulamento estão em perfeitas condições para 

serem aplicados na área do nosso Município. No entanto, e se me permite, porque 

estamos aqui num espaço mais nobre e mais soberano da vida autárquica do nosso 

Concelho, é importante tecer algumas considerações sobre esta matéria.  

A Câmara Municipal, na pessoa da Senhora Presidente da Câmara, preocupou-

se, efectivamente, com a segurança do nosso Concelho sob duas ou três formas 

relevantes e substanciais. Primeiro, dotou os Bombeiros Voluntários de Nelas de 

instalações novas, sendo de salientar a vontade da Senhora Presidente da Câmara 

Municipal e demais executivo, ao mandar elaborar os projectos e a participar 

financeiramente no valor não comparticipado pelo QREN. Lembro que o Governo do 

meu País, que não é o meu Governo, mas é o Governo do meu País, em nada participou 

nesta obra. 

A Senhora Presidente da Câmara está, também, a financiar o quartel dos 

Bombeiros de Canas de Senhorim, respeitando os compromissos assumidos. Tenho a 

plena convicção de que, mesmo com a imagem negra das finanças da Câmara que o 

Partido Socialista quer fazer acreditar os nossos concidadãos, a Senhora Presidente da 

Câmara, digo com convicção porque a conheço há mais de 40 anos, cumprirá 

religiosamente o dever da Autarquia. Em outras questões, também, dotou os Bombeiros 

com material que precisavam e que tanta falta às vezes lhe faziam. 

Deixo, agora, a parte mais humana da segurança e passo à parte mais 

segurança, refiro-me, concretamente, à GNR. A Senhora Presidente da Câmara teve a 

preocupação de pedir ajuda à entidade que tutela a GNR do nosso País e ainda hoje 

estamos a aguardar que nos recebam para requalificarmos o quartel da GNR de Canas 

de Senhorim e o quartel da GNR de Nelas.  

Todos nós sabemos quanto custou a este Município mas, mais uma vez, o 

Partido Socialista, ou estes representantes do Partido Socialista, também não sabem o 
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que é que foi feito; certamente, repito, eles não moram neste Concelho. Queria ver a 

intervenção do Partido Socialista junto do seu Governo, junto do Senhor Ministro que 

tutela a GNR, para colocar mais efectivos neste Concelho porque não é, certamente, da 

competência de V.ª Ex.ª, Senhora Presidente da Câmara, aumentar os efectivos da GNR. 

Porém, nessa matéria o Partido Socialista faz os ouvidos moucos, mas vem 

para a rua dizer que há roubos, imputando culpas à Senhora Presidente da Câmara e aos 

Senhores Vereadores; como se tivesse uma G3 no meu gabinete ou a Senhora 

Presidente da Câmara dispusesse de uma metralhadora para combatermos os 

criminosos. 

Era aqui que o Partido Socialista devia intervir, dizendo a esta Assembleia o 

que é que já fez para que o efectivo militar dos dois quartéis da GNR fosse aumentado. 

Desafio o Partido Socialista a fazer isso, que o faça aqui e agora, ou numa próxima 

Assembleia Municipal, ou numa reunião de Câmara, porque até hoje não fez, pura e 

simplesmente, nada. O Partido Socialista, como já vos disse, só quer a política da terra 

queimada. O que o Partido Socialista quer é que apareçam Membros para a GNR, pelas 

mãos do Vereador A, ou do Vereador B, ou de um Membro da Assembleia A, ou de um 

Membro da Assembleia B.  

O que é que fez o Governo do Partido Socialista e o Senhor Ministro da 

Administração Interna respeitante a esta área depois das obras avultadas que foram 

pagas pela Câmara de Nelas? Até hoje, que eu saiba, fez zero. E o que fez o Partido 

Socialista de Nelas, que tem tantas influências no Governador Civil e tantas influências 

junto do Ministro, para reforçar o número de efectivos nos nossos quartéis? Fez zero. 

Digam-me, se alguém souber, o que é que nós podemos esperar deste Partido Socialista. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Sobre este 

ponto, mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

 Tem a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 

- Sobre este ponto queria deixar aqui o meu apreço a todos os Membros que 

foram empossados neste Conselho Municipal de Segurança, desejando-lhes as maiores 

felicidades e que consigam levar a bom porto este Órgão. 

Na sequência do que o Senhor Vereador Manuel Marques aqui apresentou, 

queria perguntar ao Senhor Presidente da Assembleia se teve algum feedback da moção 

que solicitava o aumento de efectivos da GNR. Depois de termos analisado que a 

delinquência tinha aumentado e que as forças de segurança passaram a ter mais e 

melhores condições, inclusivamente condições para ter Membros Femininos no 

Concelho, que resposta nos deu o Governo à moção que todos nós aprovámos. Penso 

que o Partido Socialista nos deveria ter respondido, pelo menos negando a nossa 

pretensão. Mas este Partido Socialista nem houve o cidadão e é assim que eles querem, 

surdos e mudos, ir a eleições e ganhar para continuarem a governar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Passo, agora, a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Faça favor. 
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O Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu: 

- Senhor Presidente, 

Senhores Secretários, 

Senhora Presidente da Câmara, 

Digníssimos Vereadores, 

Caros Colegas de Bancada, 

Senhores Membros da Oposição, 

Caríssimo Público.  

Sobre este tema de segurança e no seguimento das palavras que aqui foram 

proferidas pelo Senhor Vereador Manuel Marques, que muito conhece esta realidade, 

espero não termos que voltar aqui para apresentar alguma declaração de voto. Queria-

me debruçar sobre estes dois temas e utilizava as palavras do Senhor Membro da 

Assembleia Rui Costa, que relembrou essa moção que foi aprovada há uns meses atrás 

e, da qual, até agora não sabemos de nada.  

Neste momento temos, no meu entender e penso que no entender de todos, 

muitos mais problemas de segurança do que aqueles que tínhamos há uns anos atrás e a 

questão que eu coloco é de quem é a responsabilidade? É de quem governava há vinte 

anos atrás, como num outro local, ouvia os Senhores Membros da Assembleia de outras 

Assembleias Municipais do Partido Socialista, tentarem atirar a responsabilidade sobre 

os problemas de segurança, da dificuldade e da degradação da rede viária, porque 

também é segurança, ou dos actuais governantes que estão no poder há seis anos? Isto é 

uma falsa questão e questiono aqueles que têm melhor ligação com o Governo que nos 

governou até há algum tempo, que também não é o meu Governo, porque neste 

momento é de gestão. Esperamos que o futuro seja melhor para este País, em matéria de 

segurança para as nossas Freguesias que têm sido fustigadas com vários assaltos.  

Onde é que tem estado o Senhor Ministro que aparece na altura dos incêndios 

florestais quando as câmaras de televisão estão a fazer reportagens? Às vezes até se 

desloca de helicóptero de propósito para ser entrevistado na abertura dos telejornais.  

Mas o problema é que, anteriormente, nós tínhamos a preocupação dos bens 

que estavam nas nossas habitações, e hoje existe um lamentável aumento do roubo das 

alfaias que os pobres, pensionistas e reformados utilizam no cultivo das suas terras.   

Queria referir, ainda em matéria de segurança, que nos últimos tempos e com 

estas chuvas que caíram, muitos acidentes se registaram na Estrada Nacional 231, 

porque aquele tão falado IC 37 há uns largos anos atrás, e que há pouco tempo o 

Secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos, nos garantiu a sua construção, 

não existe. Esse IC 37 deve, provavelmente, se estes Senhores continuassem no poder, 

ter o mesmo destino que tem a finalização do IC 12.  

Na semana anterior deparei-me com a gritante falta de segurança no nosso 

Concelho. Presenciei um sinistro na minha Freguesia, na conhecida curva da ferradura, 

que resultou no despiste de uma viatura onde iam três crianças e dois adultos, ficando o 

carro em perigo de capotamento. Os nossos Bombeiros chegaram ao local de acidente 

em muito pouco tempo e, em conjunto com a população, conseguiram retirar a viatura. 

Só depois desta operação é que chegaram dois agentes da GNR, justificando a sua 

demora pelo facto de em Nelas só estar presente um único Agente, pedindo para o efeito 

a deslocação de outro Agente desde Mangualde. Mas que realidade é esta? Que País é 
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este? Que Ministério é este? Queremos segurança, queremos futuro ou o que é que 

queremos?  

Penso que é necessário existirem, no nosso Concelho, organizações destinadas 

ao acompanhamento destas matérias e que todas as Freguesias deste Concelho saibam 

levantar a sua voz no momento próprio perante estas realidades. Todos os Senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia têm conhecimento de casos como este e, 

diariamente, ouvem as reclamações das populações por falta de segurança. Pedia a todos 

aqueles que dizem que têm tantas ligações e tanta proximidade com os responsáveis que 

intercedam a favor da segurança do nosso Concelho. 

Obrigado.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Dando resposta 

ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, não foi o Senhor Ministro da 

Administração Interna que respondeu, mas foi um Adjunto ou, porventura alguém que 

está habituado a escrever. Passo ler o conteúdo da carta de resposta: “Encarrega-me o 

Senhor Ministro da Administração Interna de vos comunicar que os efectivos da GNR, 

no Concelho de Nelas, estão dentro dos parâmetros nacionais, assim como o índice de 

criminalidade registada.” Diz, ainda, que: “ Estão a decorrer vários cursos de formação 

de pessoal com o intuito de fazer uma maior redistribuição do pessoal pelos diferentes 

Concelhos. A GNR vai efectuando o balanceamento dos meios existentes noutros locais 

no sentido de controlar focos esporádicos e localizados de criminalidade.” Pode-se 

concluir que a preocupação é controlar os focos esporádicos. 

Porém, há um grande contra-senso, atendendo que impuseram mais uma taxa 

de dez euros a quem apresentar uma participação. Esta medida desmotiva os queixosos 

de fazer participações de roubo, logo com menos registos poder-se-á considerar um 

baixo índice de criminalidade. Espero que tenham ficado esclarecidos quanto ao teor da 

resposta. 

Tem a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques, que irá 

falar sobre o tema em discussão. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 

- Estes Senhores do Partido Socialista não conhecem o País onde vivem, nem 

tão pouco os Concelhos portugueses. Tinha vergonha, enquanto responsável pela 

segurança de um País, dizer que o Concelho de Nelas se encontra dentro dos parâmetros 

nacionais com os efectivos que dispõe. O próprio Comandante Territorial diz que está 

com problemas de homens como acabou de, referir o Senhor Membro da Assembleia 

Jorge Abreu uma ocorrência em que se esperou muito tempo pela chegada de um 

Agente da GNR de Mangualde para se deslocar à Freguesia de Santar; isso é uma 

completa vergonha. Gostava que o Senhor Ministro esclarecesse os seus camaradas, 

quais são os focos esporádicos e localizados de criminalidade em Nelas. O Senhor 

Ministro tem que fazer uma reciclagem sobre criminologia porque não percebe nada 

disto. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 22 

- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra neste ponto?  

Uma vez que não, passamos à votação do mesmo. Ponto 2.7 – Aprovar a 

alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Nelas. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.  

 O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.7 – Aprovar a alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança de Nelas, foi posto à discussão, 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 aprovada por 

unanimidade. 

Ponto 2.8 - Relatório de avaliação da actividade da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Nelas/2010, para dar conhecimento. Lembro que os dados foram 

enviados, através de CD, a todos os Senhores Membros da Assembleia. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 

da palavra? Uma vez que não, e como nenhum elemento do Público se inscreveu no 

tempo útil para o fazer, dou por encerrada esta sessão desejando a todos um bom fim-

de-semana e a continuação de uma boa noite. 

 

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

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretário: 


