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SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009 
 

ACTA 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, 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 das actas das sessões extraordinária de 14 de 

Novembro de 2008 e ordinária de 23 de Dezembro de 2008;   
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 DA �ORDEM DO DIA� 
2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 

nos termos da alínea e), do nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 � Aprovar a proposta de alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança 
de Taxas, Licenças, Autorizações, Compensações e Prestações de Serviços do Concelho 
de Nelas � Procedimento de Comunicação Prévia; 

2.3 � Aprovar um empréstimo no valor de 2.500.000,00 � destinado a financiar 
os projectos de investimento candidatados ao QREN e outros de interesse para o 
Concelho;  

2.4 � Aprovar a alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia de Aguieira;  
2.5 - Relatório de avaliação da actividade da Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens de Nelas/2008 � Conhecimento; 
2.6 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 
2.7 - Contracção de empréstimos no âmbito do Programa de Regularização 

Extraordinária de Dívidas do Estado � Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-
A/2008, de 27 de Novembro, no valor total de 540.000,00 �: - A contrair nas Instituições 
Financeiras � 324.000,00 �; - A conceder pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças: 
216.000,00 � - Aprovação.  
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal. 
Começo por cumprimentar a Senhora Presidente de Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, os Senhores Membros da 
Assembleia e o Exmo. Público aqui presente. 

Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos 
que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o respectivo registo de 
faltas. Senhor Manuel dos Santos, faça o favor. 
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(A chamada dos Senhores Membros da Assembleia foi feita pelo Senhor 
Segundo Secretário, Manuel dos Santos) 

O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, 24 presenças e 6 faltas. Faltam os Senhores Membros 

da Assembleia Jorge Manuel Gonzalez da Silva Esteves, Paulo Jorge Pinto Coelho dos 
Santos, Maria Filomena Sampaio Costa Guimarães, José Fernando Teixeira Sampaio, 
Luis Manuel Abrantes Pinheiro e Manuel Mendes da Silva.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Dando continuidade aos trabalhos, 

passamos à discussão e aprovação das actas da sessão extraordinária de 14 de Novembro 
e da sessão ordinária de 23 de Dezembro de 2008. 

Começamos pela sessão extraordinária de 14 de Novembro. Algum dos Senhores 
Membros da Assembleia pretende usar da palavra?  

Como ninguém se inscreveu, passamos à votação da mesma. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade.  

Dando seguimento ao ponto 1.1 � Aprovação da acta da sessão ordinária de 23 
de Dezembro de 2008. Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra?  

Uma vez que também ninguém se inscreveu passamos à votação da mesma. 
Quem vota contra? Quem se abstém? Também está aprovada por unanimidade.  

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

mesmo, atendendo 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 

ordinária de 09/12/2008; extraordinária de 11/12/2008; e ordinárias de 30/12/2008; 
13/01/2009; 27/01/2009;  

- Junta de Freguesia de Canas de Senhorim � Envio de Postal de Boas Festas; 
- Grupo Parlamentar da Assembleia da República, do Partido Ecologista �Os 

Verdes� � Envio de Postal de Boas Festas; 
- Subregião de Saúde de Viseu � Gabinete do Coordenador � Envio de Postal de 

Boas Festas; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Postal de Boas 

Festas;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Agenda/2009; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de boletim ANMP 

referente ao mês de Dezembro;  
- Luis Manuel Abrantes Pinheiro � Solicita justificação da falta dada à sessão 

extraordinária realizada em 24 de Outubro de 2008; 
- Luis Manuel Abrantes Pinheiro � Solicita justificação da falta dada à sessão 

extraordinária realizada em 14 de Novembro de 2008; 
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- Luis Manuel Abrantes Pinheiro � Solicita justificação da falta dada à sessão 
ordinária realizada em 23 de Dezembro de 2008; 

- Canto e Encanto � Associação Cultural � Convite para Concerto de Natal;  
 - Assembleia Distrital de Viseu � Convocatória para sessão ordinária a realizar 

em 30 de Dezembro de 2008;  
- Membro da Assembleia José Abrantes Gouveia � Solicita justificação da falta 

dada à sessão ordinária realizada em 26 de Setembro de 2008;  
- Académico Basket Club de Nelas � Envio de Postal de Boas Festas;  
- Município de Figueiró dos Vinhos � I Torneio Nacional de Xadrez Inter-

Municípios � Convite;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões � Envio de Orçamento e 

Plano de Actividades para o exercício económico de 2009;  
- Exemplar do Jornal do STAL; 
- Associação Empresarial da Região de Viseu � Convite para Jantar Debate 

subordinado ao tema �Economia do Conhecimento e Inovação � Ligação Universidades / 
Empresas � Hotel Montebelo � 20 horas � 13 de Fevereiro de 2009;  

- Omnitur � Departamento de Congressos & Incentivos � Proposta de preços 
para viagem e estadia em Copenhaga � XXIV Assembleia Geral da CEMR;  

- Rosa Branca de Jesus Marques Borges � Comunica que resigna ao cargo na 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas; 

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Designação de 
suplente para a CPCJ de Nelas � Pedido de informação;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de proposta de Lei n.º 
247/X (Orçamento de Estado Rectificativo 2009);  

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Composição 
da referida Comissão para os anos de 2009 a 2011;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Janeiro de 2009;  

- Exemplar do Jornal �Voz das Misericórdias�;  
- Exemplar do Jornal da Associação Portuguesa de Deficientes;  
- Assembleia Municipal de Sesimbra � Escolas Conde de Ferreira � Marco 

Histórico da Instrução em Portugal;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � II Encontro de Governos 

Locais Lusófonos;   
- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Envio de 

relatório de avaliação desta Comissão referente ao ano de 2008;  
 - Ofício nº. 650, datado de 11 de Fevereiro de 2009, da Câmara Municipal de 

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

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 
- Ofício n.º 31/08, datado de 29 de Dezembro de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária realizada em 23 de Dezembro de 2008; 
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- Ofício n.º 32/08, datado de 29 de Dezembro de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, dando conhecimento 
da designação dos 4 elementos efectivos e suplentes para integrarem a referida Comissão; 

- Ofício n.º 01/09, datado de 27 de Janeiro de 2009, enviado à Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, comunicando que Maria Clara Coelho 
Figueiredo Moreira substitui Rosa Branca de Jesus Marques Borges naquela Comissão;  

- Ofício nº. 02/09, datado de 17 de Fevereiro de 2009, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Ainda relativamente a este ponto vou ler um ofício de interessa para o 

Município e para todos os Munícipes. Trata-se de um ofício que foi anexado á 
correspondência recebida e que, se relaciona com as transferências de verbas para o 
Município, que diz o seguinte: 

�Verifica-se neste momento um conjunto de dívidas do Estado aos Municípios 
que está a sufocar a acção municipal, dificultando a tomada de medidas de combate à 
crise.  

Registam-se:  
- Não pagamento do duodécimo de participação em IRS, estabelecido no n.º 2, 

do art.º 25.º, da Lei de Finanças Locais, que deveria ter sido transferido até ao dia 15 de 
Janeiro, envolvendo mais de 30 milhões de euros;  

- Não pagamento de parte da Derrama de 2008, que deveria ter sido totalmente 
transferida até Setembro, por razões ainda não completamente apuradas, envolvendo 
cerca de 50 milhões de euros;  

- Não pagamento de dívidas acumuladas referentes a contratos-programa com os 
Municípios, nomeadamente com os Ministérios da Administração Interna, da Cultura e do 
Ambiente, representando cerca de 80 milhões de euros.  

Perante a gravidade desta situação acumulada, está-se a prejudicar claramente a 
eficácia do Programa de Regularização de Dívidas ao Estado, no que aos Municípios se 
refere, pois, na prática, está-se a obter empréstimos por um lado e a agravar a dívida por 
outro lado.  

Solicita o Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, hoje reunido, uma informação urgente de V.ª Ex.ª sobre a regularização 
destas situações.�  

Isto foi-me enviado pela Associação Nacional de Municípios e foi enviado 
também para o Senhor Ministro das Finanças. Ainda não sei qual foi o feedback deste 
ofício. De qualquer maneira, fica o seu registo na nossa Assembleia. 

Ainda neste ponto, aproveito para informar todos os presentes que o nosso 
representante da Assembleia Municipal no Ministério da Economia, o Senhor Membro da 
Assembleia Pedro Moreira, recebeu, também, um ofício desse Ministério a informá-lo 
que o Intermarché vai sofrer obras, isto é, irá ser ampliado. De acordo com o artigo 20.º, 
da Lei supra mencionada, a decisão da Comissão Municipal de Nelas foi, também, 
favorável a essa ampliação. Fica registada esta informação que foi dada pelo Senhor 
Membro da Assembleia Pedro Moreira, nosso representante nesse organismo. 

Passamos, agora, ao ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de 
interesse para o Município. 
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Neste ponto e antes de qualquer intervenção, pretendo saber se alguém se opõe 
ao aditamento de mais dois pontos no Período da Ordem do Dia.  

O primeiro ponto refere-se à eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para 
integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, conforme os 
documentos que vos foram distribuídos.  

E o segundo ponto diz respeito à contracção de mais um empréstimo, no âmbito 
do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, conforme documento 
que vos fiz chegar pessoalmente. Atendendo que foi aprovado na última reunião de 
Câmara e como essa reunião de Câmara aconteceu na quarta-feira, e dada a urgência, para 
não estarmos a marcar uma reunião extraordinária, penso que se possa incluir nesta sessão 
ordinária. Pergunto, alguém se opõe ao aditamento destes dois pontos? 

Uma vez que não, passamos a ter, de acordo com o apresentado na Ordem de 
Trabalhos, o ponto 2.6 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e o ponto 2.7 - Contracção 
de empréstimo no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do 
Estado � Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro � 
Aprovação do mesmo.  

Vamos, agora, passar para o ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do 
Dia� e de interesse para o Município. Algum dos Senhores Membros da Assembleia 
pretende usar da palavra neste ponto?  

Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia João Alfredo. Faça favor.  
O Senhor Membro da Assembleia João Alfredo: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Membros da Assembleia,  
Exmo. Público. 
O que me traz aqui hoje, como Membro da Assembleia Municipal, é a 

congratulação, prazer e grata honra que tive em testemunhar o início da obra do Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Nelas; finalmente esta obra vai ser uma realidade. 

É de salientar ainda que, vai ser construído por uma empresa do nosso Concelho. 
Gostava assim que todos os Membros da Assembleia Municipal reconhecessem toda a 
intervenção, empenho e esforço que a Autarquia teve para tornar possível esta obra. 
Congratulo-me, uma mais uma vez, por ser uma empresa da nossa terra e quero 
agradecer, muito reconhecidamente, ao Executivo Municipal por todo o apoio que deu à 
construção do novo Quartel. Quero-vos dizer que o novo Quartel dos Bombeiros não 
aparece por interesse de alguém, antes pelo contrário, é uma necessidade de todos, pois 
estamos situados na confluência das Estradas Nacionais 231 e 234, temos o IC12, temos a 
A25, que a seguir a Mangualde somos os mais próximos em termos de segurança, e temos 
a Linha da Beira Alta com transportes de matérias perigosas.  

Como Membro da Assembleia Municipal, quero expressar o meu agradecimento, 
muito reconhecido, à Senhora Presidente da Câmara e, também, ao Senhor Vereador 
Manuel Marques e à restante Vereação por todo o apoio que nos deram. A construção do 
nosso Quartel é uma realidade e a partir de segunda-feira as obras irão começar. Sentir-
me-ia mal se não utiliza-se este espaço público e de debate para reconhecer e transmitir a 
alegria que nos invade, falo em nome de todos quantos sempre lotaram e trabalharam para 
que o novo quartel fosse uma realidade. Para terminar, devo dizer que é neste mandato 
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que a obra, após vinte anos de espera, irá ser construída, graças à Senhora Presidente da 
Câmara. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia João Alfredo. Dou, de seguida, 

a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça o favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Membros da Mesa, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Caríssimo Público. 
Depois das palavras do Senhor Membro da Assembleia João Alfredo, que é, 

como se sabe, Presidente da Direcção dos Bombeiros, também me quero congratular-me 
com a construção do Quartel dos Bombeiros. Quero dar os meus parabéns a todos quantos 
trabalharam nesse sentido. É uma obra importante para o Concelho, só espero que ela 
chegue a bom porto. Julgo que ninguém estará contra esta construção e, considero que é 
de apoiar em tudo o que for possível, por todos os Nelenses e não Nelenses, já que vai 
servir muita gente que por aqui passará.  

Já tinha lido no Jornal local que era uma empresa de Nelas que viria a construir 
o Quartel, o que se reveste de outra boa notícia. Espero que os vinte anos se encurtem 
para menos de vinte meses, porque os nossos Bombeiros merecem.  

Outro assunto que aqui me traz é, no seguimento da última Assembleia 
Municipal, a indicação das pessoas para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. 
Houve duas razões que nos desagradaram, de sobremaneira. Sempre tive o cuidado de 
dizer que não tinham nada a ver com o Partido Socialista, pois eram pessoas que tinham 
sido convidadas porque lhes reconhecia competências e capacidades de trabalho para 
integrarem essa Comissão e não qualquer outro motivo. Fiquei muito triste quando, um 
elemento que convidei me disse que integrava a lista se isso não fosse uma questão 
política e trouxe-me a fotocópia da lista que lhe tinha sido entregue por uma pessoa 
responsável desta Autarquia. Não gostei desse tipo de aproveitamentos, nestes termos, 
pois como disse, e volto a repetir, não havia ligações ao PS; nenhumas das pessoas que 
estavam na lista estão ligadas ao PS. Tivemos o cuidado de encontrar pessoas disponíveis 
e dispostas a trabalhar para uma causa tão nobre como é a protecção das nossas crianças e 
foi a pensar, apenas, nessa causa que apresentámos a dita lista. 

Posso dizer-vos e quase que garantir, que noventa por cento das pessoas que 
integravam a lista nunca votaram no Partido Socialista. Queria deixar este esclarecimento 
e agradeço que, no futuro, nestas causas que envolvam crianças não se invocasse a 
política partidária.  

Ainda relativamente ao mesmo caso, quero dizer que o Senhor Presidente da 
Assembleia esteve mal, porque se constitui uma lista, que consta da acta aprovada nesta 
Assembleia, com quatro elementos efectivos e quatro elementos suplentes e ouvi dizer 
que um dos elementos efectivos não quis assumir o lugar porque, ao que parece não foi 
contactado. Quando um elemento efectivo não toma posse ou abandona, é substituído, de 
imediato, pelo primeiro suplente. 
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Como a Comissão não tinha a lista completa e, embora não sabendo as razões, 
pediu ao Senhor Presidente da Assembleia um substituto para essa pessoa que faltava. 
Sem estar em causa o resultado final, porque isto não me interessa, já que tenho tanto 
respeito por quem estava em primeiro, como por quem estava em último, para mim o 
importante foram as pessoas disponibilizarem o seu tempo para dar o melhor de si a esta 
causa. Parece que o Senhor Presidente da Assembleia indicou para substituir a pessoa que 
não tinha assumido, um segundo suplente em vez do primeiro. Tratou-se de uma falha, 
que se admite, mas quando confrontado com esta situação fez-se substituir na Comissão 
de Protecção, não por nenhum dos Senhores Secretários, mas por um funcionário da 
Câmara, não um funcionário qualquer, mas pelo Chefe de Gabinete da Senhora 
Presidente. E para fazer o quê? Para passar um atestado de incompetência a esta 
Assembleia, dizendo que nós não sabíamos aplicar o Método D`Hont, que a nossa lista 
estava mal feita e que o texto tinha de ser alterado.  

Senhor Presidente, peço-lhe é que não volte a deixar que uma coisa destas 
aconteça, porque senão fica invertido o processo. O que me interessa é que quem fiscaliza 
a Câmara é a Assembleia e não o contrário. Não é a Câmara, nem pelos eleitos, nem pelos 
não eleitos, que vai dizer se uma decisão da Assembleia está correcta ou não, quando 
muito teria que aqui ser discutida e analisada. Há, aqui, uma ânsia de controlar, mas não 
se pode controlar tudo. Temos que ver e separar os assuntos que são do âmbito e da esfera 
da Autarquia e os que passam para a esfera da Assembleia, porque a Assembleia é 
soberana. 

Casos como este não podem voltar a acontecer, porque, como já disse, para mim 
é indiferente estar a pessoa A ou a pessoa B, todas as pessoas que foram indicadas 
merecem-me a mesma consideração.   

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Sobre esse assunto, gostaria 

de lhe dizer que recebi os ofícios da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 
transmitindo-me que a Senhora Professora Rosa Branca não tinha tempo nem 
disponibilidade para ocupar o cargo; não alegou outros motivos. Tenho aqui o ofício que 
diz o seguinte: �A comissão teve conhecimento que a Exma. Senhora Rosa Branca de 
Jesus Marques, designada por V. Excelência no dia 17 de Dezembro de 2008, não tem 
disponibilidade para ser representante desta Entidade na modalidade alargada, pelo que 
solicito se digne a designar qual a pessoa que a substituirá nestas funções. Isto foi o que 
me foi pedido. Como estava ausente e como era urgente, solicitei aos serviços para darem 
resposta ao ofício; não deleguei competências nem me preocupei com qualquer controlo, 
pois, tal como o Senhor Membro da Assembleia, também para mim, está em primeiro 
lugar as crianças. Aceito a sua explicação mas digo-lhe que concordei que fosse chamada 
a pessoa que estava na mesma lista como suplente. Foi o princípio que utilizei e, não 
houve delegação de competências, de maneira nenhuma. Quero que fique bem esclarecido 
que não deleguei competências. 

Se o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos não concorda com isso, 
respeito-o, no entanto o que se passou, efectivamente, foi o que acabei de explicar, até 
porque não consegui encontrar legislação que me dissesse que seria A ou B. 
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Concordo com a ideia de que é o primeiro suplente, mas como as listas foram 
separadas, considerei que deveria ser uma pessoa da mesma lista a ser chamada. Foi só 
isso,  não houve qualquer segunda intenção.  

Vai usar da palavra o Senhor Vereador Manuel Marques. Faça favor. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos fez o favor de não querer 

identificar a pessoa de que falou, por ser do Partido Socialista. Como não sou cobarde, 
nunca serei, essa pessoa fui eu. Mas vou dizer à Assembleia em que moldes é que isto 
aconteceu. Normalmente, ao Domingo, temos um jantar de família, em que essa pessoa e 
o marido, que é meu amigo de infância também estão. A dada altura, em casa de um 
nosso amigo comum, do Partido Socialista de outro Concelho e de outro Distrito, surgiu a 
conversa sobre política. Esse Senhor levantou a questão dessa pessoa ter feito parte de 
uma lista contra a lista apolítica que a Coligação apresentou, e essa pessoa disse que tinha 
integrado uma lista apolítica, à qual lhe respondi que essa lista tinha o timbre do Partido 
Socialista. Foi, exactamente, isto que aconteceu. Obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. Vai usar da palavra o 

Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos:  
- A questão só se coloca porque a pessoa contactada me disse que eu a tinha 

enganado, pois lhe comunicara que se tratava de uma lista apolítica e afinal a dita lista 
que apresentámos à Assembleia tinha o símbolo do Partido Socialista. Sempre tive o 
cuidado de dizer que não havia qualquer ligação partidária. Os Senhores, se forem 
analisar bem as pessoas que constituem a lista, até têm dificuldade em encontrar alguém 
que se identifique com o Partido Socialista.  

A questão só se levantou porque a pessoa ficou incomodada, porque quando 
aceitou foi na condição de não ser conotada com qualquer força partidária e, depois, 
admitiu não aceitar a indigitação. Foi só por isso, mas já está tudo resolvido.  

Quanto ao outro caso, aceito que o Senhor Presidente da Assembleia tenha tido 
outra interpretação, mas não há dúvida nenhuma de que na acta, hoje aprovada, consta a 
lista e, por isso, não havia qualquer tipo de dúvidas. A Comissão não tinha que o 
questionar, apenas tinha que dar o necessário seguimento.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Penso que este caso está esclarecido. Passava, agora, a palavra ao Senhor 

Membro da Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Começo por me congratular, quer eu quer a Bancada da Coligação, quanto à 

construção do Quartel dos Bombeiros. Trata-se de uma obra de vulto prometida por este 
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Executivo e que era apregoada, há vinte anos, a todos os Munícipes. Com esta realidade, 
pode-se dizer que a promessa está cumprida. Este Executivo tem conseguido levar a água 
ao seu moinho.  

De parabéns está, também, uma empresa do nosso Concelho que, ao ganhar o 
concurso da adjudicação da obra, contribui para dar mais emprego nesta época conturbada 
que atravessamos. Quero dirigir os meus parabéns aos Bombeiros e ao Senhor Membro 
da Assembleia João Alfredo, como Presidente daquela Associação. Penso que pode 
transmitir, em nome de todos os Senhores Membros desta Assembleia, o nosso 
sentimento de satisfação. Foi a persistência da Direcção dos Bombeiros, do Corpo Activo, 
da Câmara Municipal e de vários anónimos que tornaram realidade esta obra de vulto. 

 Quero ainda referir-me ao Carnaval, particularmente às Associações que o 
realizaram: Cimo do Povo, Bairro da Igreja, Rossio e Paço. Ficou demonstrado, uma vez 
mais, tanto na Vila de Nelas como na Vila de Canas de Senhorim, a força que este cartaz 
turístico tem no nosso Concelho. 

 Ainda quanto ao Carnaval, mais concretamente, ao Carnaval das Crianças 
deixava uma recomendação a este Executivo. Creio que as datas do Carnaval das 
Crianças deveriam ser repensadas, pois reparei que havia pouco público a assistir ao seu 
desfile, quer em Nelas, quer em Canas de Senhorim. Para que haja Carnaval em força é 
preciso haver assistência e, para isso, o Domingo anterior talvez fosse o dia mais indicado 
para a sua realização. Sugeria que ao Executivo, que para o próximo ano, conjuntamente 
com os Agrupamentos de Escolas consiga realizar o Carnaval das Crianças no Domingo 
ou no Sábado anterior. Penso que dessa forma as pessoas passariam a aderir mais ao 
desfile.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vou dar a palavra 

ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Agradecia que fosse breve para 
terminar este ponto dada que a agenda é longa. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Apenas quero perguntar ao Senhor Presidente da Assembleia se percebeu 

aquilo que disse e se entendeu que era uma conversa de café. Penso que fui claro e que 
deu para perceber. Ainda bem que está tudo esclarecido, muito obrigado.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Faça favor.  
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Senhora Presidente, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Colegas Vereadores, 
Membros da Assembleia, 
Público, 
Muito boa noite a todos.  
Quero apenas dar, um esclarecimento ao Senhor Membro da Assembleia Rui 

Costa. Durante alguns anos foi tradição, em Nelas, o Carnaval das Crianças ser no fim-de-
semana anterior e em Canas de Senhorim na quinta-feira que antecedia o dia de Carnaval. 
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Como se sabe o Carnaval da Criança tem de ser acompanhado por Professores e, 
para isso, havia uma facilidade concedida pela DREC e pelos Executivos das Escolas em 
que os Professores folgavam na segunda-feira seguinte, como contrapartida daquele dia. 
Neste momento, e para que isso seja possível acontecer, é preciso uma autorização 
especial da Direcção Regional de Educação, que não a dá. Já houve Executivos que 
tentaram essa autorização mas não o conseguiram. Parece-me que os Senhores da 
Direcção Regional de Educação não percebem a nossa tradição do Carnaval e não 
manifestam vontade em colaborar.  

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

mais ninguém inscrito, damos por encerrado este ponto e passamos 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 nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 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 
De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Artº. 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 23 de Dezembro último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Alargamento do Caminho do Tralcume, em Vilar Seco;  
- Ampliação das Redes de Águas e de Esgotos em Vale de Madeiros;  
- Beneficiação da ex - E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Ampliação da Rede de Águas Pluviais, em Lapa do Lobo; 
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Ampliação das Redes de Água e Esgotos na Rua da Moita, em Vilar Seco;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- Construção da Rotunda da Mata das Alminhas (Escuteiros);  
- Ampliação da Rede de Água e Esgotos em Casal Sancho;  
- Pavimentação das bermas da Rua Dr. Arnaldo, em Casal Sancho;  
- Ampliação das águas pluviais no Rossio, em Canas de Senhorim;  
- Arranjo urbanístico na Rua Dr. Eduardo dos Santos, em frente à Escola C+S de 

Canas de Senhorim;  
- Passeios na Av.ª 1 de Julho, em Canas de Senhorim;  
- Passeios na estrada de ligação de Nelas � Senhorim;  
- Demolição, alargamento e construção de muros nas Carvalhas;  
- Recuperação de pavimentos e pinturas no Quartel da G.N.R. de Canas de 

Senhorim;  
- Reconstrução de barracão para alargamento da Rua do Farnês, em Nelas;  
- Recuperação dos passeios nas Caldas da Felgueira;  
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- Alargamento da Rua Dr. Eurico Amaral, em Vilar Seco, na saída para Viseu;  
- Cobertura do lavadouro do Espaço Loureiro Assunção, em Vilar Seco.  
 2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Construção da Rua de Ligação Finanças/Rua de Senhorim;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.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 rede de águas pluviais na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, em 

Aguieira; 
- Alargamento da rua de ligação Carvalhal Redondo/Aguieira; 
- Arranjo do caminho do Negrão, em Santar; 
- Pavimentação em calçada de ruas na Lapa do Lobo, em colaboração com a 

Fundação;  
- Pavimentação de passeios na Estrada de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua do Mondego, em Nelas; 
- Requalificação da Urbanização do Pomar, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Alargamento com construção de muro na Rua da Ponte, em Lapa do Lobo;  
- Arranjo do interior do edifício da Escola de Moreira; 
- Requalificação do cemitério de Carvalhal Redondo, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;   
- Pavimentação dos arruamentos do Largo da Feira, em Canas de Senhorim;  
- Construção de muros na Rua da Soma;  
- Plantação de árvores no Concelho;  
- Construção de armazém em Moreira, em colaboração com a Junta de 

Freguesia; 
- Construção de estufa nas Oficinas Municipais;  
- Pavimentação de passeios do Bairro do Carvalhal, em Nelas;  
- Palco no adro da Igreja do Pisão, em colaboração com a Igreja; 
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Reparação de pavimento em vários arruamentos, em Vilar Seco; 
- Beneficiação de caminhos em Vilar Seco; 
- Requalificação da envolvente ao Cristo-Rei, em Vilar seco; 
- Construção de passeios na estrada de ligação Carvalhal Redondo � Aguieira; 
- Instalações sanitárias na futura feira de Canas de Senhorim; 
- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Alargamento de caminho, em Algerás; 
- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
- Requalificação urbana da Praça do Município; 
- Alargamento da Rua do Salgueiro, em Aguieira; 
- Beneficiação da rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Colaboração com a Junta de Freguesia de Nelas no alargamento da Rua da 
Circunvalação, no Folhadal;  
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
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- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Construção de barracão, em Algerás, resultante das expropriações da Rua das 

Eiras e construção de poço; 
- Beneficiação de caminhos na freguesia de Senhorim em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Construção de novos acessos na Zona industrial 1, de Nelas (lado da Topack);  
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Abertura da ligação da Rua das Eiras/Rua do Mestre Zé: 
  a) Construção das redes de águas, esgotos e pluviais; 
  b) Construção de muros; 
- Ampliação da rede pluvial na Av.ª Sá Carneiro, em Nelas; 
- Construção de redes água e esgotos na Rua do Salgueiro, em Aguieira; 
- Construção da estrada de ligação Póvoa de Cima/São João do Monte; 
- Alargamento da rua principal da Póvoa de Cima; 
- Remodelação da rede de esgotos na Rua Laje do Quarto, em Canas de 

Senhorim; 
- Demolição de casa no Pisão; 
- Construção de trincheiras filtrantes na fossa do cemitério, em Lapa do Lobo;  
- Limpeza de terrenos na zona das antigas oficinas; 
- Acabamentos do Salão Paroquial, em Lapa do Lobo; 
- Acabamentos na sede teatral, em Canas de Senhorim; 
- Pintura e reparação na Capela Mortuária de Vilar Seco; 
- Construção de instalações sanitárias na Igreja da Sr.ª do Viso, em Vila, 

Senhorim; 
- Requalificação do cemitério de Senhorim, em colaboração com a Junta de 

Freguesia; 
- Requalificação da Capela de Santa Bárbara, em Urgeiriça; 
- Iluminação do Adro da Igreja, em Canas de Senhorim;  
- Pintura de muros e gradeamentos na Escola da Feira, em Canas de Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Pêro Cabeço, em Casal Sancho;  
- Requalificação do Parque Infantil das Caldas da Felgueira;  
- Pintura das Instalações Sanitárias das Caldas da Felgueira;  
- Construção de muros de suporte na Av.ª Coronel Serpa, em Vilar Seco; 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 13

- Construção de 2 poços no Acesso ao Lar, em Vilar Seco; 
- Ajardinamento na parte superior do Espaço Loureiro Assunção; 
- Pavimentação do Adro da Igreja Matriz de Canas de Senhorim.   
- Alargamento do caminho de ligação da Estrada da Aguieira à entrada do 

Campo de Futebol, em Canas de Senhorim;  
- Construção da rede de águas pluviais no tardoz do cemitério de Carvalhal 
Redondo, em colaboração com a Junta de Freguesia; 
- Pavimentação de passeios na Rua Marques Pinto, em Nelas; 
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 30 de Janeiro de 2009: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

263.889,26 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.110.120,00 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Março de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 292.334,28 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, vai usar da palavra a Senhora Presidente da Câmara. Faça 

favor.  
A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 
Senhoras Membros da Assembleia Municipal, 
Caro Público.  
Iniciámos o ano de 2009 confrontados com as mais variadas notícias e factos 

sobre a grave crise económica e financeira mundial que rapidamente se instalou e que, 
pelo que vislumbramos, lentamente se irá retirar. As grandes economias mundiais 
entraram em recessão e as consequências para o nosso País não tardaram a reflectir-se na 
nossa frágil economia; nada nem ninguém consegue prever, ou justificar, o rumo que a 
economia tem ou irá ter. Hoje, nem mesmo os mais conceituados analistas económicos 
ousam pronunciar-se com prognósticos, sob pena de perderem a credibilidade que durante 
anos granjearam. 

Estas inevitabilidades estão bem patentes na revisão orçamental a que o Governo 
se viu obrigado a efectuar no mês de Janeiro, ou seja, um mês após a aprovação do 
Orçamento de Estado. As contingências da situação económica não perdoam e não 
permitem habilidades ou operações de cosmética nas contas públicas. 

Chegados a este ponto, é incontornável planear e executar estratégias e planos de 
acção que visem ajudar a contornar algumas destas situações. Pela nossa parte e 
procurando ser sempre agentes da mudança, vamos lançar um conjunto de obras e 
investimentos em todas as Freguesias num valor superior a um milhão e duzentos mil 
Euros. São obras da mais diversa natureza, entre as quais pavimentação de estradas, 
construção de passeios, sem esquecer alguns equipamentos sociais e que correspondem 
aos anseios das populações representadas pelos Senhores Presidentes de Junta. Não 
vamos ficar por aqui no que respeita a investimentos, embora tenham havido alguns 
atrasos na contratualização do QREN, vamos iniciar, ainda, durante o primeiro semestre 
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as obras da 2.ª Fase da Variante de Nelas e a construção do Centro Escolar de Nelas, sem 
nos esquecermos, como já aqui foi falado, do apoio que estamos a dar à construção do 
Quartel dos Bombeiros e que, como o Senhor Presidente dos Bombeiros, João Alfredo, já 
aqui disse, cujas obras vão ter início já na próxima segunda-feira. 

A obra foi adjudicada a uma empresa do Concelho, o que muito nos honra, a 
Nelcívil. Devo dizer que tivemos, hoje, exactamente, uma reunião com o Presidente dos 
Bombeiros e com o Eng.º Carlos Cabrita e calendarizou-se a realização da obra para ser 
finalizada em Setembro deste ano. 

Queria agradecer ao Senhor Presidente dos Bombeiros, João Alfredo, e a todo o 
seu Corpo Directivo. Se esta obra vai ser concretizada, muito se deve à vossa colaboração 
e, sobretudo, à vossa determinação. Sabem que da Autarquia tiveram sempre as portas 
abertas para todo o apoio, mas acho que é de salientar a determinação com que todos 
levámos a bom porto esta obra que era um anseio de muitos anos. 

Estes investimentos, para além de colmatarem anseios e necessidades das 
populações, vão ser muito úteis para dar algum ânimo e alguma dinâmica à economia 
local, constituindo assim, uma medida de combate à crise. 

Nesta linha e, também, como medida de Gestão optámos, este ano, por aderir ao 
programa do Governo, � Pagar a Tempo e Horas�. Trata-se de uma medida meramente de 
gestão que permite ao Município de Nelas aceder a uma linha de crédito imediato com 
condições extremamente favoráveis, como é do vosso conhecimento, e que configura uma 
oportunidade que não poderíamos perder. 

Esta medida vai permitir transformar parte da dívida a fornecedores em dívida de 
médio e longo prazo, não aumentando o endividamento líquido do Município. Ao 
assumirmos esta estratégia, estamos a dar uma grande ajuda às empresas da Região, uma 
vez que lhes permitiremos aumentar a liquidez, num período de grande sufoco e 
dificuldade para todas elas. Quero, também, recordar que só pudemos aceder a este 
programa porque não violámos nenhuma das condições previstas na Lei das Finanças 
Locais, conforme informação que já vos foi remetida. Porque se assim fosse, seríamos 
automaticamente excluídos do rateio, como acontece com os Municípios mais 
endividados do País. 

É uma medida que vai permitir ainda que se reforce a transparência das contas 
públicas porque a sua monitorização e controlo serão, regularmente, publicadas, o que nos 
deixa ainda mais seguros desta opção. Fica, assim, garantida a saúde das contas públicas, 
sem causar qualquer constrangimento económico ou financeiro na gestão do Município. 

Relativamente ao empréstimo para o QREN, não há grandes considerações a 
fazer porque a finalidade é do conhecimento de todos e os regulamentos para as 
candidaturas assim o obrigam. Para já, como referi, vamos avançar imediatamente com a 
2.ª Fase da Variante e o Centro Escolar de Nelas, ficando o remanescente para os outros 
Eixos relativos às Zonas Industriais, Modernização Administrativa, entre outros 
investimentos previstos.  

Este é o caminho que queremos continuar a percorrer, mas para tal não basta o 
nosso empenho consequente e responsável, é preciso o empenho e a colaboração de todos, 
porque o que está em causa é o futuro e o sucesso do Concelho. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente. Algum dos Senhores Membros da 

Assembleia pretende usar da palavra neste ponto?  
Uma vez que não, passávamos para o ponto seguinte, ponto 2.2 � Aprovar a 

proposta de alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas, Licenças, 
Autorizações, Compensações e Prestações de Serviços do Concelho de Nelas � 
Procedimento de Comunicação Prévia. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia quer usar da 
palavra?  

Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. 
 Ponto 2.2 � Aprovar a proposta de alteração ao Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas, Licenças, Autorizações, Compensações e Prestações de Serviços do 
Concelho de Nelas � Procedimento de Comunicação Prévia. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.  
 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.2 � Aprovar a proposta de alteração ao Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas, Licenças, Autorizações, Compensações e Prestações de Serviços do 
Concelho de Nelas � Procedimento de Comunicação Prévia, foi posto à discussão, tendo 
sido aprovado com 24 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? Foi aprovada por unanimidade. 
Passando, agora, para o ponto 2.3 - Aprovar um empréstimo no valor de 

2.500.000,00 �, destinado a financiar os projectos de investimento candidatados ao QREN 
e outros de interesse para o Concelho. 

Algum dos Senhores deseja usar da palavra neste ponto? Vai usar da palavra o 
Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Sobre este ponto, quero dizer-vos que nada temos contra este empréstimo. 

Partindo do princípio que ele vai ser usado para pagar as obras que estão agendadas, ou 
outras que venham a aparecer e que seja necessário executar, e que não vá desviado, um 
cêntimo que seja, para outras acções que não sejam estas. A Câmara está, finalmente, a 
lançar obras e terá que ter dinheiro para as pagar. O nosso desejo é que o pagamento 
dessas obras seja, religiosamente, cumprido e não se canalize este dinheiro para qualquer 
outra aplicação, porque senão outro empréstimo virá a seguir. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Vou dar a 

palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas que irá prestar alguns esclarecimentos sobre 
o assunto. 
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O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Só queria informar o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos que os 

termos da lei são assim mesmo, isto é, o empréstimo de dois milhões e meio de euros é, 
apenas, para a ampliação e requalificação das Zonas Industriais de Nelas, para a 
construção da 2.ª Fase da Variante a Nelas, para o Centro Educativo de Nelas, para o 
Centro Educativo de Canas de Senhorim e para o Centro Educativo de Senhorim. 

O que pode acontecer é o dinheiro não ser aquele que está, exactamente, em cada 
uma das obras porque, aí, a lei é mais ou menos flexível e há pareceres nessa matéria. Os 
dois milhões e meio de euros têm que ser gastos nestas cinco obras, ou em parte delas; 
sobre isso não restam dúvidas. 

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Mais algum dos Senhores 

Membros deseja usar da palavra neste ponto?  
Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.3, à votação � Aprovar um empréstimo 

no valor de 2.500.000,00 � destinado a financiar os projectos de investimento 
candidatados ao QREN e outros de interesse para o Concelho. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.  
 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.3 � Aprovar um empréstimo no valor de 2.500.000,00 � destinado a 

financiar os projectos de investimento candidatados ao QREN e outros de interesse para o 
Concelho, foi posto à discussão e considerada mais vantajosa a proposta apresentada pela 
Caixa Geral de Depósitos, tendo sido aprovado com 24 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, assim, ao ponto 2.4 - Aprovar a alteração ao Regulamento de 

Trânsito da Freguesia de Aguieira, documento esse que, também, foi entregue aos 
Senhores Membros da Assembleia.  

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros quer usar da palavra? 
Uma vez que não, vamos pô-lo à votação.  
Ponto 2.4 - Aprovar a alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia de 

Aguieira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 
 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.4 � Aprovar a alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia de 

Aguieira, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 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. 
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Relativamente ao ponto 2.5 - Relatório de avaliação da actividade da Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas/2008. É para dar conhecimento 
a todos os Senhores Membros da Assembleia da actividade da supracitada Comissão. 

Atendendo que eram muitas páginas, tive o cuidado de enviar por CD, para todos 
os Senhores Membros desta Assembleia e, também, por escrito para os líderes das 
Bancadas. Quero dizer aos Senhores Membros da Assembleia que o ofício que hoje vos 
foi distribuído, teve como objectivo rectificar uma pequena falha que havia no Relatório. 

Vai, agora, usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. 
Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Como o Senhor Presidente disse, o documento não chegou igual para todos. 

Este Relatório da Comissão, que todos os anos tem que ser preenchido e que está on line, 
é enviado para a Comissão Nacional.  

Quem não tem esta parte, talvez não tenha percebido o ofício que vos 
entregaram, porque nos gráficos, que receberam por CD, aparece lá o ano de 2007 em vez 
de 2008. É o inquérito on line que é preenchido e que trazia um erro de base, erro que não 
podia ser rectificado. Assim sendo, deixo aqui a rectificação. Onde se lê: dados de 31 de 
Dezembro de 2007, deve-se ler 31 de Dezembro de 2008.  

Neste Relatório, e analisando os gráficos que recebemos, é verificável a 
existência de situações bastante problemáticas no nosso Concelho. Do ano passado para 
este ano, aumentou o número de crianças apoiadas; de 101 passaram, este ano, para 110 
crianças. Temos muitos processos instaurados de novo e pode-se verificar que as crianças 
apoiadas começam na escolaridade básica e, depois, quase nunca ultrapassam o terceiro 
ciclo. A grande maioria está entre os 6 e os 15 anos, embora muitos tenham 17 e mais 
anos. Quanto à escolaridade, estes adolescentes ficam-se pela frequência do terceiro ciclo. 
Se formos ver no gráfico, os que estão no ensino secundário representam uma minoria, 
isto é, são crianças que têm um percurso escolar um pouco complicado. 

Regista-se, na maioria dos casos, uma certa negligência, ou seja, são crianças em 
que os Pais, ou quem deveria tomar conta deles, não o faz; é uma situação problemática. 

Outro caso em que chamo à atenção é a idade dos Pais. Se verificarmos o gráfico 
dos Pais, constatamos que as Mães têm entre os 25 e os 45 anos, enquanto alguns Pais 
chegam até aos 54 anos. Mas a grande maioria são pessoas novas. 

Há uma negligência, não por incapacidades físicas mas por uma incapacidade 
intelectual, o que nos deve preocupar. 

Pelo exposto, penso que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens deve ser 
acarinhada. No ano passado fui mal entendido quando disse que a Comissão não tinha as 
condições que deveria. Quando me referi que não tinha as condições que deveria, não me 
estava a dirigir à Câmara, porque acho que a Autarquia dá aquilo que pode. As condições 
humanas não são as melhores, pois acho que as Comissões enquanto trabalharem como 
voluntariado, com cedência de um Funcionário da Câmara, de um Funcionário do 
Ministério da Educação e outro Funcionário do Ministério da Saúde, a Comissão continua 
a não ter os meios necessários para fazer um trabalho melhor. 

Falo com conhecimento, porque muitas vezes o trabalho vai para além do horário 
normal, e penso que se deve equacionar a constituição das Comissões de Protecção 
porque há muitas crianças, no nosso Concelho, a necessitar de apoio. Por exemplo, neste 
momento a Comissão não consegue ter um Psicólogo já que foram atingidos seis anos de 
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serviço. Se houvesse alguma instituição, a nível nacional, que tivesse um Psicólogo e o 
pudesse destacar, seria muito importante para a Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens. É nestas dificuldades que falo que a Comissão não tem meios e não outros meios 
como parece que entenderam nessa altura. 

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Agradeço-

lhe as suas explicações e as preocupações apresentadas. Muito obrigado mais uma vez.  
Está dado o conhecimento sobre o ponto 2.5. Passamos, agora, para o ponto 2.6. 

� Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Como se constata no ofício que me foi enviado e que os Senhores Membros da 
Assembleia também o têm, houve revogação do Decreto-Lei. O mandato do Presidente de 
Junta que tinha sido eleito ainda não expirou, no entanto, terá que ser reeleito devido à 
revogação do próprio Decreto-Lei. 

Propunha, pela explicação que dei, que se mantivesse o mesmo Presidente de 
Junta, isto é, que se reelegesse o Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim, o Senhor 
António Morais Amaral Rodrigues. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra sobre este 
ponto? Uma vez que ninguém pretende usar da palavra, passamos, desde já, à votação do 
mesmo.  

Ponto 2.6. � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Como foi aceite por consenso de todos os Membros da Assembleia o nome do 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim, Senhor António Morais Amaral 
Rodrigues. A votação será feita por braço no ar. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Mantêm-
se assim no cargo o Senhor António Morais Amaral Rodrigues, Presidente da Junta de 
Freguesia de Senhorim. 

 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.6 � Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, foi posto à discussão, tendo 
sido eleito o Senhor António Morais Amaral Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia 
de Senhorim, tendo sido aprovado com 24 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 assim para o ponto 2.7 � Contracção de empréstimos no âmbito do 

Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado � Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro, no valor total de 540.000,00 
�: - A contrair nas Instituições Financeiras � 324.000,00 �; - A conceder pela Direcção 
Geral do Tesouro e Finanças: 216.000,00 � - Aprovação. 
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Vou dar a palavra, inicialmente, Senhor Vereador Osvaldo Seixas que irá prestar 
alguns esclarecimentos sobre este ponto. Faça favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Trata-se de um empréstimo que segue uma medida excepcional do Governo, 

que é um programa apelidado, na Comunicação Social, de �Pagar a Tempo e Horas�. O 
Governo pretende, com este programa, não só colmatar os atrasos nos pagamentos, como 
combater os problemas conjunturais das instituições públicas.  

No caso da Câmara de Nelas a conjuntura é má porque as empresas estão em 
crise e, como consequência, pagam menos derrama. Por outro lado, essa derrama tem 
chegado aos bocadinhos, já aqui falei nisso uma vez. Para que se saiba, ainda não está 
paga a totalidade do ano de 2007. Ainda na segunda-feira recebemos mais um bochecho e 
para o mês que vem, se calhar, virá outro bochecho. Quero agradecer aos Funcionários 
das Finanças que têm tido, connosco, uma dedicação exemplar, no sentido de apurarem, 
empresa a empresa, qual é o montante que cabe ao Concelho de Nelas, permitindo-nos 
receber alguma derrama.  

O que não se compreende é que, num País em pleno século XXI, ainda 
estejamos a fazer cálculos manuais. O sistema informático mudou, do qual resultou uma 
complicação, que tem atrasado os recebimentos da derrama de forma anormal. 

Queria deixar claro que este empréstimo não é para corrigir nenhum problema 
estrutural, nem vem aumentar o endividamento da Câmara porque ele destina-se, apenas, 
a pagar dívidas, ou seja, vem transformar dívidas de curto prazo em dívidas de médio e 
longo prazo. A Câmara tem de recorrer a esta oportunidade, e não vamos estar a 
escamotear, porque tem problemas para resolver. Nos documentos que os Senhores 
Membros da Assembleia receberam podem constatar que há, ainda, algumas facturas de 
Março de 2008 por pagar. Aproveito para vos informar que a factura mais antiga que está 
por pagar relaciona-se com uma obra que teve problemas técnicos e que só há muito 
pouco tempo ficou em condições de poder ser paga. 

Esta medida é importante porque nos vai permitir injectar dinheiro na economia 
local, pois a maior parte dos nossos fornecedores são locais ou regionais. Conhecemos 
casos de pequenos empresários em que dez mil euros que a Câmara lhes deva, durante 
seis meses, fazem a diferença entre ter três funcionários ou não ter nenhum. É mesmo 
muito importante que a Câmara se possa valer desta oportunidade que o Governo nos dá. 

Houve muitas Câmaras a concorrer, algumas não concorreram porque não 
precisavam, mas a maior parte das Câmaras que não concorreram não preenchiam os três 
requisitos que a lei exigia e, como tal, optaram por não concorrer. Algumas delas estão a 
atravessar um cenário tão caótico que não é este Programa que o vai resolver, ou seja, é 
um problema estrutural e terá de ser resolvido de outra forma. Não quero dar exemplos, 
mas há aqui bem perto Câmaras que não obtiveram financiamento porque não cumprem 
os requisitos que são exigidos pela lei.   

Nós, cumprimos todos os requisitos, podíamos violar três dos pressupostos mas 
não violamos nenhum e ficámos com a totalidade daquilo que podíamos pedir. Estes 540 
mil euros, referem-se, nos termos da Portaria, a resultados de Setembro de 2007, o que 
não faz muito sentido. Estamos no início de 2009 a aprovar um empréstimo que o Estado 
nos obriga a que seja feito com base numa dívida que tínhamos em 2007, porque se fosse 
hoje, seria, talvez, um pouco mais deste valor. 
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A Câmara tem de injectar dinheiro na economia local e, é de tal forma grande a 
necessidade que, hoje em dia, não faz sentido pôr-se em causa esta medida do Governo 
que, desde já, aproveito para aplaudir.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Dava, agora, a palavra ao 

Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Caríssimos Elementos da Mesa, 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores Executivos e não Executivos, 
Caríssimos Colegas da Assembleia, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Estimado Público, 
Muito Boa Noite.    
Começava por dizer que, servindo-me da sabedoria popular: �A cavalo dado não 

se olha a dente�. Isto é para dizer que, naturalmente, me congratulo, também, com esta 
decisão governamental, por vezes tão criticada, sem ser compreendida. 

Fico satisfeito, também, com o facto do Senhor Vereador Osvaldo Seixas ter 
feito algumas explicações para as quais, de uma maneira inteligente, já respondeu a 
algumas perguntas que aqui trazia. Está a melhorar o seu discurso político e dou-lhe, por 
isso, os meus parabéns.  

Quando, através da imprensa, soube desta oportunidade, admiti que a Câmara de 
Nelas não precisasse de recorrer a este empréstimo. Fazendo fé em pessoas responsáveis, 
Nelas nunca precisou de nenhuma operação de cosmética nas contas públicas.  

Esta transformação da dívida de curto prazo em médio e longo prazo não 
constitui um endividamento líquido do Município. Convém ser esclarecido porque, 
fazendo um exercício como na primeira intervenção, também usámos esta metáfora para 
fazer alguns exercícios. Neste momento, se tenho um determinado vencimento e se retirar 
uma parcela para a Educação ou para outro investimento, fico com uma determinada 
capacidade de endividamento. Se admitir que tenho cem por cento disponível e tiver vinte 
por cento de gastos fixos, ficarei com uma capacidade de endividamento de oitenta por 
cento. Mas, se de um momento para o outro, durante um prazo passado, não conseguir 
liquidar o que estava em pagamento, o que me vai acontecer é que não vou ter que pagar, 
apenas, só os oitenta por cento. No futuro, irei pagar aquilo que não paguei nos prazos 
anteriores, adicionando os juros correspondentes e, no mínimo, isso vai ser um custo. 

O que me preocupa é, se aproveitarmos agora esta oportunidade, daqui para a 
frente se não houver outra medida deste género, como se irão solucionar as dívidas que 
venham a ser contraídas até ao fim do mandato. Como é que no próximo mandato se 
resolverão as dívidas, dado que nós pensávamos que não as havia e agora aparecem meio 
milhão de euros em dívida para pagar? 

Mas ainda bem que vamos poder pagar a todas as pessoas colectivas que 
esperam, legitimamente, pela liquidação das suas facturas. Por mim votarei 
favoravelmente. Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Vai usar 

da palavra o Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Faça favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Em relação a este assunto, queria referir-me sobre dois pontos. O primeiro é, 

também, congratular-me e dar os parabéns à Câmara por ter conseguido a aprovação deste 
Programa que, em comparação com alguns Concelhos próximos, principalmente do nosso 
Distrito, a condição financeira da nossa Autarquia é bastante razoável. Como segundo 
ponto, queria dizer que esta é uma medida do Governo para tapar muitas outras mal feitas, 
como se comprova no relatório da própria Associação Nacional de Municípios. Há atrasos 
nos pagamentos da derrama e nos pagamentos dos duodécimos do IRS e há atrasos nos 
programas do QREN, sem falar nos atrasos permanentes das CCR´s.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia; 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Vai usar da 

palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas para prestar alguns esclarecimentos. Faça o 
favor.  

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas:  
- Sobre a questão da CCR, que não é referida no ofício, é preciso dizer que já 

tivemos várias conversas e que nem sempre são bem sucedidas. É assustador a quantidade 
de vezes que a CCR já atrasou o processo do QREN e, segundo dizem os técnicos da 
CCR, com indicações do Governo para isso, o que é preocupante. 

Quanto à situação financeira da Câmara ser ou não preocupante, costumo dizer 
que com o mal dos outros vivemos nós bem. Há Câmaras que estão melhores que nós e há 
Câmaras que estão piores, mas gostamos, acima de tudo, de poder pagar a pronto e isso 
não é possível.   

Quando se fala da dívida da Câmara Municipal é preciso dizer que sempre 
houve dívidas da Câmara. Quando chegámos à Câmara a dívida cifrava-se em seis 
milhões de euros e não tivemos medo, porém não gostava de deixar a Câmara com 
dívidas. Nesse momento tinha ocupado 90% da sua capacidade de endividamento e agora, 
com este empréstimo de dois milhões e meio de euros e com este empréstimo de 540 mil 
euros, ficará, ainda assim, fora dos vinte por cento, ou seja, ainda temos margem para nos 
endividarmos mais, se for preciso. 

Se o QREN nos financiar mais obras, poderemos trazer, aqui, ainda mais 
empréstimos. Se for necessário, para que o QREN nos financie mais projectos, virá outro 
empréstimo para que no Concelho se façam mais obras. 

A esta dívida não lhe chamaria de operação de cosmética, antes pelo contrário, é 
uma opção de gestão que várias empresas tomam em muitos momentos, isto é, 
transformam a sua dívida de curto prazo em dívida de médio e longo prazo. Será sempre 
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uma medida de gestão, normalmente boa, essencial em momentos de crise, quando é 
importante conseguir consolidar a dívida e afastá-la o mais para longe possível. 

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

ninguém inscrito, passávamos à votação do ponto 2.7 - Contracção de empréstimos no 
âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado � Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro, no valor total de 
540.000,00 �: - A contrair nas Instituições Financeiras � 324.000,00 �; - A conceder pela 
Direcção Geral do Tesouro e Finanças: 216.000,00 � - Aprovação. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 
 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
Ponto 2.7 - Contracção de empréstimos no âmbito do Programa de 

Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado � Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro, no valor total de 540.000,00 �: - A 
contrair nas Instituições Financeiras � 324.000,00 �; - A conceder pela Direcção Geral do 
Tesouro e Finanças: 216.000,00 � - Aprovação. 

Foi posto à discussão a aprovação do empréstimo em referência, bem como as 
propostas para a parte do empréstimo a conceder pelas Instituições Financeiras, tendo 
sido aprovado a contracção do empréstimo e a proposta apresentada pela Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL, por ter sido a mais vantajosa, com 24 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. 
Chegámos assim ao fim da Ordem de Trabalhos. Como ainda temos Público 

presente na sala e apesar de não haver ninguém inscrito, perguntava se algum dos 
Senhores deseja usar da palavra. 

Uma vez que ninguém deseja usar da palavra, damos, assim, por encerrada esta 
Assembleia Ordinária, desejando uma Boa Noite e um Bom Fim-de-semana para todos. 

 
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: 

 
 
 
 
 


