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SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2009 
 

ACTA 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Junho 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 ordinária de 24 de Abril de 

2009 e extraordinária de 25 de Abril de 2009;   
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, nos termos da alínea a), 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, o novo Regulamento 
do Cemitério Municipal;  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Antes de iniciar esta Assembleia Ordinária 

cumprimento a Senhora Presidente de Câmara,  
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 
Senhores Membros da Assembleia e o respeitável público aqui presente.  
Para fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e registar as faltas 

de presença, dou a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos. Faça favor. 
 (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, um total de 21 presenças e 9 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia António Manuel Borges dos Santos, António Manuel 
Nascimento Loureiro, Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos, Armando Carlos Costa 
Carvalho, João Alfredo Lopes Ferreira, José Fernando Teixeira Sampaio, João Miguel 
Guerra Cabral Neves, Manuel do Couto de Sousa e Luís Manuel Abrantes Pinheiro. 

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

passamos ao ponto 1.1 � Discussão e aprovação das actas da sessão ordinária de 24 de 
Abril de 2009 e da sessão extraordinária de 25 de Abril de 2009. 
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Relativamente à acta da sessão ordinária de 24 de Abril de 2009, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? 

Uma vez que não, passamos à votação da mesma. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Está aprovada por unanimidade.  
               Passamos à acta da sessão extraordinária de 25 de Abril de 2009. Algum dos 
Senhores deseja usar da palavra? Uma vez que não, vou pô-la à votação. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Três abstenções. Temos 18 votos a favor e 3 abstenções.  

Passando agora, para o ponto 1.2 � Leitura do Expediente, como habitualmente, 
vou-me escusar 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 14/04/2009; 28/04/2009; 12/05/2009; 26/05/2009;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Fórum das Autoridades 

Locais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP 

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

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

referente ao mês de Maio de 2009;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Comemoração do 25.º 

aniversário daquela Associação;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de e-mail referente à 

comemoração do 25.º aniversário daquela Associação; 
- Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas � 

Proposta de Lei no âmbito dos Gabinetes Técnicos Florestais;  
- Exemplar do Jornal da Associação Portuguesa de Deficientes; 
- Exemplar do Jornal da Voz das Misericórdias; 
- Exemplar da revista do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana;     
- Câmara Municipal de Sines � Convite para estar presente na Feira de 

Ambiente, a realizar no Centro de Artes de Sines, de 05 a 10 de Maio de 2009;  
- Assembleia Distrital de Viseu � Ofício n.º 28/09, datado de 16 de Abril de 

2009 � Convocatória para Sessão Ordinária de Abril � Eleição da Mesa;  
- Assembleia Distrital de Viseu � Ofício n.º 29/09, datado de 16 de Abril de 

2009 � Convocatória para Sessão Ordinária de Abril;  
- Ofício n.º 1824, datado de 24 de Abril de 2009, da Câmara Municipal de Nelas 

� Pedido de inclusão de mais um assunto para incluir na Ordem de Trabalhos da sessão 
ordinária desse dia;  

- Membro da Assembleia Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos � Solicita 
justificação da falta dada à sessão ordinária de 27 de Fevereiro de 2009;   
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- Membro da Assembleia José Fernando Teixeira Sampaio � Solicita justificação 
da falta dada à sessão ordinária de 24 de Abril de 2009;   

- Membro da Assembleia José Fernando Teixeira Sampaio � Solicita justificação 
da falta dada à sessão extraordinária de 25 de Abril de 2009;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Conferência Internacional 
�Roteiro Local para as alterações climáticas: Mobilizar, Planear e Agir � Almada, 28 e 29 
de Maio de 2009;  

 - ABC � Académico Basket Clube de Nelas � Convite para assistir ao Jogo de 
Consagração da equipa sénior de Futsal � Sábado, 9 de Maio de 2009, 17 horas, no 
Pavilhão Municipal de Nelas;  

- António Moreira � Como criar emprego com as invenções � Criação de 
empresa estatal;   

- Câmara Municipal de Nelas � Convite para assistir ao Concerto da Banda de 
Música da Força Aérea � 17 de Maio de 2009 � 16,30 horas � Praça do Município;  

- ATS � Amigos Terras Senhorim � Convite para participar na Conferência � Os 
novos desafios do Serviço Social � 23 de Maio de 2009, 15h30m � Edifício Multiusos;  

- Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego � Envio de moção sobre a 
Deslocalização da Direcção Regional da Economia do Centro � DRE-Centro;  

- AIRV � Associação Empresarial da Região de Viseu � Convite para 
inauguração da 3.ª edição da EXPOTEC � Tecnologias e Inovação Viseu 09;   

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Convite para 
assistir às comemorações do 89.º aniversário daquela Associação;  

- Nelas Solidária � Convite para Convívio Motard Solidário, dia 31/05/2009;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Prestação de Contas do 

exercício económico de 2008;  
- Ofício nº. 2830, datado de 12 de Junho de 2009, da Câmara Municipal de Nelas 

� Pedido de inclusão de assunto para esta sessão da Assembleia Municipal;   
 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 
- Ofício n.º 05/09, datado de 15 de Abril de 2009, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária de 25/04/2009;  
- Ofício n.º 06/09, datado de 27 de Abril de 2009, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária realizada em 24 de Abril de 2009; 

- Ofício n.º 07/09, datado de 27 de Abril de 2009, enviando, em anexo, um Voto 
de Pesar aos Familiares do Senhor César dos Santos Lopes;  

- Ofício nº. 08/09, datado de 16 de Junho de 2009, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos assim, para o ponto 1.3 � Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, 

de interesse para o Município que, entre eles, há (informações, pedidos de esclarecimento 
e recomendações etc.). 
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Sugiro que os Senhores Membros da Assembleia que desejem usar da palavra, se 
inscrevam para que a gestão do tempo de intervenção seja equitativa. Vai usar da palavra 
o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Muito boa noite a todos.  
Queria, apenas, a resposta para uma questão. Na passada terça-feira, às seis horas 

da manhã, fui informado por um cidadão deste Concelho, por acaso meu familiar, que 
máquinas da Câmara se preparavam para entrar pelo terreno de um munícipe para abrir 
uma estrada sem pedir a devida autorização ao proprietário. O dito terreno está situado no 
Carvalhão Torto. Gostava de saber se isto aconteceu por decisão do Executivo ou se por 
abuso dos Funcionários da Câmara. Agradeço uma resposta sobre este assunto.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Antes de passarmos ao 

esclarecimento da questão apresentada, vou dar a palavra ao Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros desta Assembleia, 
Estimado Público.  
Dois temas me trazem aqui hoje. Um deles para me congratular por uma 

instituição do nosso Concelho, o ABC de Nelas, estar na final nacional do Campeonato de 
Juniores de Futsal. Este fim de semana vai disputar, com o Freixieiro, actual campeão 
nacional, a final nacional. Queria deixar aqui uma palavra de apreço a todos os atletas e a 
todos os dirigentes do ABC que têm levado o nome do Concelho de Nelas mais além. 
Estão de parabéns! E já que chegaram tão longe, se conseguissem a vitória, melhor ainda 
seria para eles. Desejo-lhes a maior sorte. 

Depois, recordar-vos que, nesta fase de Santos Populares, mais uma vez o 
Concelho de Nelas teve a Semana do Município. As Festas do Município decorreram da 
melhor forma, conjuntamente com o aniversário dos Bombeiros Voluntários de Nelas. 
Para eles também o nosso muito obrigado pelo serviço prestado a todo o Concelho. 

Todas as Associações que se fizeram representar nesta Feira estão de parabéns. 
Executaram um bom trabalho e apresentaram, o que de melhor fazem ao longo do ano, ao 
povo da região. 

Às Associações Cimo do Povo e ao Bairro da Igreja deve-lhes ser dada uma 
palavra de apreço, pois brindaram-nos com duas marchas populares muito bonitas. 

As Juntas de Freguesia também se fizeram representar, demonstrando o 
artesanato regional. No entanto, o que me surpreendeu foi o programa �Nelas Solidária�. 
Algo que foi criado pelo Executivo da Câmara Municipal e que vem auxiliar todas as 
pessoas com dificuldades do nosso Concelho. Muito obrigado pelo sucesso da iniciativa.  

Quero deixar uma palavra de apreço às festas que se realizaram em Nelas e em 
Canas de Senhorim. Houve pessoas de Nelas que se deslocaram a Canas e Senhorim e 
vice-versa, o que prova que a paz está restabelecida no nosso Concelho. Creio que é 
possível viver-se, futuramente, de forma solidária como acontecia no passado. 
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Penso que o trabalho da Senhora Presidente da Câmara culminou com esta 
brilhante Festa. A si e a todos os seus Vereadores os nossos agradecimentos.  
 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Para dar 

esclarecimentos à pergunta formulada pelo Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves 
vai usar da palavra o Senhor Vereador Manuel Marques. Aproveito para informar que, 
dentro do tempo regulamentar, chegou o Senhor Membro da Assembleia António Manuel 
Nascimento Loureiro. Faça favor. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
Ditam as regras da democracia que deve haver respeito pela propriedade privada. 

Ditam as regras do bom senso e do civismo que, em casos de saneamento básico, 
electricidade e água, os cidadãos devem colaborar com a sua administração pública. Ao 
contrário daquilo que o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves disse, não se trata 
de abertura de nenhuma estrada. Nesse sentido, pronunciou-se a Meritíssima Juiz da 
Comarca do Tribunal de Nelas quando um proprietário quis obstaculizar que a Câmara 
Municipal entrasse nos seus terrenos para instalar o saneamento básico. Todos nós 
sabemos que para efeitos expropriativos é preciso um processo que decorre na DGAL.  

Quando é para efeitos de saneamento básico e água potável não é preciso, pois 
há uma lei especial de 1942 que autoriza os Municípios a entrar nos terrenos privados. Já 
uma vez tive dúvida sobre esta matéria e o Eng.º Luís de Almeida disse-me que decorria 
na mesma um processo expropriativo. Na altura, dizia-lhe que não, baseando-me no 
Código Expropriativo; no entanto chegámos à conclusão de que se trata de uma lei 
especial. 

Mas quero dizer que os Serviços da Câmara Municipal, na pendência do seu 
Vereador, não entram em terras de ninguém. Não o fazem por uma questão de princípio e 
por uma questão de direito e de responsabilidade e respeito pela propriedade privada. 

E como a Senhora proprietária em questão é sogra do Senhor Membro desta 
Assembleia não deixou que, de forma anticívica, os serviços camarários desenvolvessem 
o seu trabalho. Posso dizer de forma anticívica, já que foi dito pela Meritíssima Juíza da 
Comarca, pois não deixou entrar ninguém no seu terreno para a instalação do saneamento 
básico. Disse ao Senhor Eng.º Luís de Almeida para não entrarmos em litígio, embora 
para nós entrarmos bastaria chamar a GNR; é isso que decorre da lei. Mais tarde se 
houvesse necessidade, discutir-se-ia em Tribunal. Está expresso no Decreto-Lei de 1942, 
que ainda não foi revogado, se quiser ir ler as servidões administrativas do Pina e Moura, 
está lá escrito. 

Dei instruções para não se entrar em litígio porque esse Senhor Membro da 
Assembleia nutre por mim um ódio visceral. Diz mal de mim a torto e a direito, chama-
me terrorista e pistoleiro. Pedi para se fazer um pequeno desvio da terra, em que pudesse 
passar o colector por outro lado, para não estarmos a colidir com o interesse da Senhora 
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proprietária do terreno. Pensando que dessa forma o genro dela deixaria de me chamar 
terrorista e violador dos direitos e das normas do Ordenamento Jurídico Português. 

O Eng.º Luís de Almeida, mais uma vez a meu pedido, o que lhe agradeço 
publicamente, fez alteração do traçado do saneamento básico para servir aqueles bairros 
que não têm saneamento. Por isso, não se trata de nenhuma estrada; era apenas uma 
conduta de saneamento básico e água; repito e reafirmo que a lei prevê que se entre nos 
terrenos depois de avisada a proprietária e o aviso foi dado pelo Dr. Luís Costa. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques pelos esclarecimentos 

prestados. Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Quero dizer que o Senhor Vereador de Obras acabou de, deliberadamente, 

mentir. Não sei se ele mentiu porque o enganaram ou se mentiu porque quis mentir. 
Não quero entrar em polémicas de insultos ou de ódio. O Sr. Luís Costa nunca 

falou com a minha sogra, que fique bem claro. Gostava que ele viesse cá dizer, pois nunca 
falou com ninguém. Mas o problema que se passa não é esse. Antes de se entrar num 
terreno deve-se falar com as pessoas e, como acredito mais na minha sogra do que no 
Senhor Vereador das Obras, ninguém comunicou da entrada no terreno. 

O que eu quero dizer é claramente isto. O Sr. Luís Costa, há cerca de um ano, 
falou comigo a perguntar-me e eu disse-lhe que o terreno não me pertencia. Dei-lhe a 
sugestão de falar com a minha sogra, disponibilizando-me para ir com ele. Até hoje nunca 
a minha sogra foi contactada. Penso que não é correcto que as máquinas apareçam às seis 
horas da manhã a entrarem por um terreno. Essa Senhora Dr.ª Juíza deve ser muito sua 
amiga e deve ser aquela que toma aquelas decisões que nós temos visto nos últimos 
tempos.  

Quero deixar claro que o Senhor Vereador ou é mentiroso ou, então, está a 
mentir por interposta pessoa que lhe disse que falou com a minha sogra e que tal não 
aconteceu. Que fique claro que as máquinas iam entrar lá sem qualquer contacto prévio; 
só na tarde desse dia é que foram falar com a minha sogra.  

Era apenas isto que queria dizer, porque tudo aquilo que ouvimos é música para 
o meu ouvido. Não entro em discussões, nem em polémicas, nem em ódios, porque não é 
para isso que estou aqui. Estou aqui, é para resolver os problemas.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quero lembrar o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves, que o Senhor 

Vereador Manuel Marques prestou os esclarecimentos e focou a lei para os justificar. 
Falou, inclusive, em assuntos anteriormente tratados em que a Senhora Doutora Juíza deu 
deferimento ao próprio.  

Para defesa da honra, vai usar da palavra o Senhor Vereador Manuel Marques. 
Agradecia que fosse objectivo. 

O Senhor Vereador Manuel Marques:  
- Fui, na minha intervenção, muito mais moderado que o Senhor Membro da 

Assembleia. Não o chamei mentiroso, embora pudesse chamá-lo de outros adjectivos, 
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mas não o quis fazer. Tenho respeito por esta sala, ao contrário do Senhor Membro da 
Assembleia. Mas não o vou chamar mentiroso, antes pelo contrário, vou solicitar a 
presença das pessoas envolvidas para esclarecer o caso. Por exemplo, o Senhor Eng.º Luís 
de Almeida está aqui e poderá esclarecer se é verdade ou mentira. Estou a ser vítima do 
Senhor Membro da Assembleia mas um dia, lá no eterno, nos encontraremos, junto ao 
São Pedro, para nos entendermos.  

Aconselhava o Senhor Membro da Assembleia, se tiver coragem, em ir à Câmara 
solicitar ao Dr. Luís Costa se é verdade, ou não, aquilo que estou a dizer. Mas não o vou 
chamar mentiroso porque tenho respeito por ele.  

Para terminar, quero esclarecer a razão de as máquinas começarem a trabalhar às 
seis horas da manhã. A Senhora Presidente da Câmara, até porque pela sua formação de 
Médica, tem uma contemplação especial pelos seus trabalhadores, eles próprios, lhe 
pediram para iniciarem o seu trabalho às seis horas da manhã, atendendo ao sol estival 
que se faz sentir nesta altura do ano. Mas já percebi que os trabalhadores da Câmara 
incomodam muita gente, porque pensavam que vinha um terrorista com uma faca e um 
alguidar para matar o pessoal e enganaram-se. Quero-vos dizer que me sinto à vontade 
com os trabalhadores e quando lhes peço para fazer uma obra, de imediato sou atendido.  

Era só isto, Senhor Presidente. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. Atendendo a que o Senhor 

Membro da Assembleia Jorge Esteves também questionou o Senhor Eng.º Luís de 
Almeida, e uma vez que está presente, pedia-lhe que nos dirigisse um esclarecimento 
sobre este assunto. Faça favor. 

O Senhor Eng.º Luís de Almeida: 
- Sobre este caso só tenho a dizer que não se ia abrir nenhuma estrada. Embora a 

estrada esteja projectada, tratava-se, apenas, da passagem de um esgoto que vai passar 
pelo passeio, sem atingir nenhum terreno. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Sr. Eng.º Luís Almeida. Mais algum dos Membros da 

Assembleia pretende usar da palavra neste ponto? Uma vez que não, passávamos para o 
Período da Ordem do Dia, Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a 
actividade municipal, nos termos da alínea e), do nº.1, do art.º 53.º, da Lei nº.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) 

 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Exmos. 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 24 de Abril último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
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- Pavimentação, em relva sintética, do polivalente do Parque de São Miguel, em 
Nelas;  

- Arrelvamento do Campo n.º 2, do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de infraestruturas na Rua de Ligação das Finanças à Rua de 

Senhorim; 
- Construção de infraestruturas na ligação da E.N: n.º 234, à Radial da Urgeiriça;  
- Construção de muro na Rua do Casal, em Canas de Senhorim;  
- Infraestruturas eléctricas na rectificação da Ex-E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Limpeza e conservação de ruas em Canas de Senhorim;  
- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  
- Requalificação do interior do Bairro das Toiças, em Nelas;  
- Pavimentação dos alargamentos nas Carvalhas; 
- Alargamento e construção de caminhos agrícolas alternativos à rectificação da 

ex- E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Requalificação da Capela de São João do Monte e de Póvoa de Cima;  
- Requalificação do Adro da Igreja da Sr.ª da Tosse, em Folhadal, em 

colaboração com a Junta de Freguesia de Nelas;  
- Construção de muros para alargamento dos acessos à Póvoa de Luzianes e 

guardas na ponte;  
- Construção de tratamento complementar à fossa séptica da Póvoa de Luzianes;  
- Requalificação do espaço em frente à sede do Rancho Folclórico �Rosas do 

Mondego�, em Vale de Madeiros;  
- Movimento de terras na Variante de Nelas;  
- Construção de passeios e rede de águas pluviais em Carvalhal Redondo à saída 

para Canas de Senhorim;  
- Infraestruturas eléctricas e pavimentação de passeios na Rua Dr. Aurélio 

Gonçalves, em Nelas;  
- Construção de passeios na entrada de Moreira;  
- Requalificação do Largo de São Silvestre, em Moreira;  
- Construção de estacionamentos na Zona Industrial de Nelas (junto à 

Associação de Olivicultores);  
- Pavimentação de passeios no Bairro das Toiças, em Nelas;  
- Construção de muros na Rua das Eiras, em Algerás; 
- Construção de muro de suporte em granito na Ex. E.N. n.º 231, em Vilar Seco;   
- Construção de muros na ligação da E.N. n.º 234 à Quinta da Cale, em Nelas;  
- Aquisição e demolição de 5 casas para alargamento do arruamento interior das 

Carvalhas e do Adro da Capela;  
- Construção de forno comunitário em Vila Ruiva, em colaboração com a Junta 

de Freguesia de Senhorim;  
- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  
- Construção de passeios na Av.ª António Monteiro (Nelas � Folhadal);  
- Construção das bancadas cobertas do Estádio �Francisco Vital�, em Santar;  
- Muro de suporte para construção de passeios/estacionamentos na nova feira de 

Carvalhal Redondo.      
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2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Construção da 2.ª ETAR de Canas de Senhorim;  
- Infraestruturas eléctricas, águas pluviais e PT na Rotunda Fonte Pequena/Mata 

das Alminhas;  
- Requalificação e construção de passeios nas entradas de Vilar Seco;  
-- Construção de reservatório de abastecimento público de água, em Vilar Seco;  
- Alargamento da Rua da Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim;  
 - Alargamento e construção de muros na estrada Santar/Carvalhal Redondo; 
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Construção de muros na Rua do Mondego, em Nelas.  
- Beneficiação da ex - E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- Construção da Rotunda da Mata das Alminhas (Escuteiros);  
- Recuperação dos passeios nas Caldas da Felgueira;  
- Alargamento da Rua Dr. Eurico Amaral, em Vilar Seco, na saída para Viseu;  
- 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; 
 - Pavimentação de passeios na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua do Mondego, em Nelas; 
- Requalificação da Urbanização do Pomar, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Pavimentação dos arruamentos do Largo da Feira, em Canas de Senhorim;  
- Plantação de árvores no Concelho;  
- Construção de estufa nas Oficinas Municipais;  
- 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; 
- 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);  
- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
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- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Beneficiação de caminhos na freguesia de Senhorim em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- 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: 
- Pavimentação da Rua da Tabuleira (Pisão-Moreira); 
- Pavimentação de Rua em Moreira, (junto do edifício da Junta de Freguesia); 
- Infraestruturas de abastecimento de água e pavimentação da Rua da Laje, em 

Moreira;  
- Beneficiação e pavimentação de caminhos em Moreira;  
- Drenagem da fossa séptica dos Moinhos (Senhorim); 
- Drenagem da Fossa séptica de Casal de São José (Senhorim);  
- Pavimentação do Loteamento da Lapa do Lobo;  
- Pavimentação de vários arruamentos em Lapa do Lobo;  
- Pavimentação da Rua da Ponte, em Lapa do Lobo;  
- Construção de muros no Caminho do Tralcume, em Vilar Seco;  
- Construção de muros e passeios na Rua Abílio Monteiro, em Canas de 

Senhorim;  
- Construção de lavandaria no Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 

Senhorim;  
- Reparações nas salas de aulas de Jardim Escola, em Canas de Senhorim;  
- Drenagem de águas pluviais na Rua Almeida Henriques, em Nelas e em 

Folhadal;  
- Colocação de brasões das Freguesias, construção de floreira e iluminação dos 

mesmos, no muro do Estádio Municipal de Nelas e Rotunda do Estádio Municipal de 
Nelas;  

- Ampliação da Rede de Águas Pluviais, em Lapa do Lobo; 
- Ampliação das Redes de Água e Esgotos na Rua da Moita, em Vilar Seco;  
- Pavimentação das bermas da Rua Dr. Arnaldo, em Casal Sancho;  
- Passeios na estrada de ligação de Nelas � Senhorim;  
- Demolição, alargamento e construção de muros nas Carvalhas;  
- Construção da rede de águas pluviais na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, em 

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

Fundação;  
- Alargamento com construção de muro na Rua da Ponte, em Lapa do Lobo;  
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- Construção de armazém em Moreira, em colaboração com a Junta de 
Freguesia; 

- Construção de barracão, em Algerás, resultante das expropriações da Rua das 
Eiras e construção de poço; 

- Construção de novos acessos na Zona industrial 1, de Nelas (lado da Topack);  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 29 de Maio de 2009: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

857.678,17 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.016.543,58 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Agosto de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 269.952,55 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra, como habitualmente neste ponto, a Senhora Presidente da 

Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. Faça o favor. 
A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia. 
Este ponto vai, hoje, ser um pouco diferente do que é habitual. Não vou falar das 

obras, pois todos os Senhores Membros da Assembleia têm conhecimento das mesmas.  
Vamos, hoje, apresentar um documento de enquadramento estratégico para água 

e saneamento básico do nosso Concelho. O Senhor Eng.º Diogo Pires irá apresentar-vos 
esse estudo de uma forma esclarecedora.   

Como sabem, o nosso grande lema durante a campanha eleitoral foi, sem dúvida 
alguma, os problemas com que o Concelho se debatia em matéria de ambiente. As 
ETAR�s precisavam, urgentemente, de intervenções e o saneamento básico no Concelho 
constituía, para nós, uma grande preocupação. Fomos tentando resolver pontualmente, 
quer no melhoramento de ETAR�s existentes quer, também, no alargamento da rede de 
saneamento básico. Mas cedo percebemos que este projecto envolvia verbas astronómicas 
e teríamos, por isso, de celebrar contratos-programa com o Governo ou recorrer a fundos 
comunitários. 

Nos primeiros dois anos fizemos um estudo com o Gabinete do Ambiente, 
consultei alguns Ministérios, alguns Ministros e também a CCDR de Coimbra, no sentido 
de arranjarmos contratos-programa. No entanto, fui sempre aconselhada a apresentar 
candidaturas ao QREN. Reparámos que, em termos de Comunidade Intermunicipal, não 
nos poderíamos candidatar, pois se quiséssemos entrar com este programa de saneamento, 
teríamos que recorrer ao POVT a nível nacional. Esperámos que houvesse 
regulamentação e, finalmente, saiu um regulamento orientador deste documento. 

O Eng.º Diogo Pires é uma pessoa com provas dadas e com grandes créditos 
nesta área e preparou-nos este documento estratégico, que considero muito bem 
elaborado. Devo dizer que o Senhor Eng.º Diogo Pires é um antigo colega, pois foi 
Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, pelo Partido Socialista. Decidiu abandonar 
as lides autárquicas e dedicou-se a esta área; acho que fez bem porque está num gabinete 
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muito competente liderado por ele. Embora não fosse obrigada a apresentar-vos este 
documento, considero-o de elevada importância e penso que é de grande utilidade para as 
Juntas de Freguesia. Os seus munícipes queixam-se, diariamente, da falta de saneamento 
e dos detritos que invadem os terrenos agrícolas, deixando-os impedidos de cultivo. Este 
documento merece ser conhecido quer pela Assembleia Municipal quer, também, pelos 
Senhores Vereadores, aos quais faremos chegar numa próxima reunião de Câmara o 
conteúdo do mesmo. 

Vou passar a palavra ao Senhor Eng.º Diogo Pires, ao qual desde já agradeço a 
disponibilidade em estar aqui connosco. Muito obrigado pelo seu trabalho que considero 
excelente.  

O Senhor Eng.º Diogo Pires: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Público presente.  
Começo por cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite que me foi 

dirigido pela Executivo da Câmara Municipal para apresentar o trabalho que nos foi 
adjudicado. Estou aqui em representação da Empresa Vistraço, que me incumbiu esta 
tarefa de, num curto espaço de tempo, explicar um documento que em duas ou três horas 
se conseguisse perceber melhor. É um desafio para mim traduzir-vos um documento que 
estará à disposição das Juntas de Freguesia e de quem o quiser consultar na Câmara 
Municipal.  

Vamos apresentá-lo em dois momentos. Apresentarei, essencialmente, a 
componente técnica e o Dr. Joel fará a apresentação do estudo económico-financeiro de 
sustentabilidade, uma vez que a lei assim o obriga, já que advém de uma Directiva 
Comunitária. Os sistemas de abastecimento de água e os sistemas de abastecimento de 
águas residuais têm que ser auto-sustentáveis, ou seja, as receitas têm que suportar as 
despesas. 

É preciso fazer uma avaliação múltipla, onde a Câmara Municipal esteve muito 
envolvida e quero, por isso, agradecer ao Eng.º Luís Almeida e à sua equipa que 
permitiram, nos contactos múltiplos que tivemos, obter toda a documentação e toda a 
informação onde se baseiam as propostas inerentes. 

Como a Senhora Presidente da Câmara disse, só por esta via é que é possível 
captar dinheiros para fazer a obra do saneamento básico, principalmente em redes. No que 
é estruturante e fundamental, só mesmo por esta via é que é possível, ou seja, sem este 
documento, devidamente, aprovado e elaborado não era possível elaborar nenhuma 
candidatura com fundos comunitários. 

Nós temos a experiência do Concelho de Sátão que, com êxito, já fez um plano 
deste tipo e já foi aprovado. Foi bastante valorizado, inclusivamente já há financiamentos 
que decorrem dessa aprovação.  

Como sabem, o QREN só agora está a dar os primeiros passos, pois só em Maio 
do ano passado é que saiu regulamentação e orientações para a elaboração deste 
documento. Nós já estávamos a trabalhar nele porque tínhamos outras fontes de 
informação, mas só a partir dessa altura é que saiu a necessária informação para podermos 
avançar, indicando-nos as componentes que deveriam estar presentes nestes documentos. 
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Este documento irá ser chamado de �Documento de Enquadramento 
Estratégico�, que é exactamente o nome que o Despacho exige que lho dê; em Sátão 
apelidou-se de �Plano Director Municipal de Sistemas de Abastecimento de Águas e 
Sistemas de Abastecimento de Águas Residuais�. Os estudos podem ser, hoje, um pouco 
mais simples, mas estes estudos que nós estamos a fazer podem ser chamados �Planos 
Directores de Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento Básico�. 

Como disse a Senhora Presidente da Câmara, o Programa que está em causa é o 
POVT e o eixo é a rede estruturante de abastecimento de águas e de saneamento. Este 
estudo serve, como se disse, para os processos de candidatura a fundos comunitários e 
todos os investimentos previstos nele. Mas é, fundamentalmente, um instrumento 
orientador das políticas ambientais e do plano global que, claramente, se fez. Aponta-se 
para um novo patamar de exigência ao nível da melhoria da eficácia da gestão e da 
qualidade do serviço prestado. 

Penso que um plano tem sentido nessa visão, pois termos ambientais as 
exigências são muito grandes. Hoje, os efluentes e os esgotos para serem lançados em 
linhas de água têm de entroncar com a lei, pois ela tem exigências fortíssimas. As multas 
ainda não se fazem sentir, mas virão, concerteza, para quem não cumprir, com os valores 
parametrais adequados. 

Este documento é apresentado em dois volumes: um de abastecimento de águas 
e o outro referente aos sistemas de saneamento de águas residuais. Só vamos falar de três 
dos oito capítulos que fazem parte do documento porque, para fazermos uma avaliação 
estatística de tudo temos, há que fazer a caracterização sócio-económica do Concelho. 
Teremos que avaliar todas as empresas e indústrias que existem no Concelho, se têm ou 
não têm tratamento de esgotos e que quantidades de água gastam para, assim, medirmos 
volumes de fornecimento de água ao Concelho, que é abastecida, como sabem, pela 
Barragem de Fagilde. 

No terceiro capítulo também se fez a avaliação do serviço prestado. Posso dar a 
informação de que Nelas é, segundo os dados estatísticos que constam das avaliações e 
das análises efectuadas, o Concelho do Distrito que viola menos os valores parametrais de 
água. Em termos de abastecimento é um dos Concelhos do Distrito de Viseu que está 
abaixo do valor mínimo, que é de 1% e que este plano obriga a que os Municípios se 
sujeitem. Um dos grandes capítulos do projecto é a avaliação do diagnóstico da situação 
existente. Para nós fazermos as propostas dos subsistemas é preciso conhecer muito bem 
aquilo que se passa no território e o capítulo quatro e o capítulo seis fazem a análise de 
tudo o que existe. 

Se eu olhar para as águas do Concelho de Nelas, diria que há dois pontos de 
abastecimento, ou seja, dois subsistemas, um a que chamei �Nelas� e outro a que chamei 
�Algerás�. Há quatro captações no sistema de Nelas, que são: Areal, Toiças, Longra e 
Casal. A única Estação de Tratamento que existe no Concelho está sediada em Fagilde, 
onde a água é tratada. Depois há dois pontos de tratamento no Reservatório de Canas de 
Senhorim e no Reservatório de Nelas; há seis Estações Elevatórias; há oitenta e quatro 
quilómetros de adutoras; há quinze reservatórios no sistema todo e perto de cem 
quilómetros de redes de distribuição. Diria que temos 180 kms. de adutoras e de redes de 
distribuição no Concelho.  

O sistema que tem mais força para fazer o abastecimento é o de Nelas, que tem 
57,3% da população, enquanto o de Algerás cobre 42,7% da população. O funcionamento 
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destes dois sistemas deveriam ser, sob uma proposta, mais equilibrados e achamos que 
essa alteração os beneficiaria. 

Na organização espacial do sistema, temos a Barragem de Fagilde, onde a ETA 
bomba para a Estação Elevatória de Tabosa e da Estação Elevatória de Tabosa saiem duas 
adutoras, uma para a Serra dos Cabaços, que constituirá a linha azul, que vai para o 
sistema de Nelas e outra linha vermelha que constitui o sistema de Algerás.  

Este levantamento global tem como principal ideia definir o território afecto a 
cada um dos sistemas. Tenho aqui dois reservatórios de 60 m3, um que abastece Vilar 
Seco e o outro que vai abastecer Santar, Casal Sancho, Fontanheiras e Moreira. Estes dois 
reservatórios de 60 m3 parecem-nos muito pouco, porque qualquer flutuação de consumo 
máximo originará, durante o Verão, problemas no abastecimento. Há uma clara 
necessidade de reafectar aqui uma série de factores.  

Este sistema está, praticamente, todo interligado. A linha azul vai para Senhorim 
e, depois do reservatório de Senhorim, vai para Carvalhas, onde é bombado para Vila 
Ruiva e depois para a Póvoa de Cima, São João do Monte e Póvoa de Luzianes. 

Esta adutora representada pela linha azul vai para as Freguesias de Vilar Seco, 
Santar e Moreira vindo, depois, para o reservatório de Nelas. Logo a seguir faz o 
abastecimento à Urgeiriça e vai a seguir para Carvalhal Redondo. Quase tudo poderia 
assentar no sistema de Nelas, mas é capaz de ser muito pesado para a capacidade do seu 
sistema tanto que, quem está a abastecer Nelas é uma adutora de menor capacidade do 
que a adutora de Algerás; por isso pensamos numa reformulação. 

A linha vermelha vai ao reservatório de Algerás e abastece a parte superior de 
Nelas. Depois vai para Canas de Senhorim e Urgeiriça e abastece a parte alta de Carvalhal 
Redondo, mais concretamente no nordeste desta Freguesia. São dois sistemas que, 
conforme estão montados, nós achamos fáceis de gerir, embora tenham deficiências e 
possam, no Verão, ter alguns problemas. 

Temos o reservatório da Urgeiriça que abastece o reservatório elevado de Canas 
de Senhorim e a captação do Casal reforça este abastecimento àquele reservatório. Na 
Lapa do Lobo existe um reservatório que nós propomos a sua desactivação, já que não 
tem condições, para já, de poder ser geridas. Esta Freguesia é abastecida directamente 
pelo reservatório de Canas de Senhorim. 

Nós propomos definir, claramente, que os reservatórios abasteçam as 
populações, ou seja, vamos acabar com algumas interligações que existem por aqui, 
conseguindo uma operacionalidade do sistema. 

Actualmente tudo o que vem da Serra dos Cabaços abastece esta zona de 
Senhorim. O reservatório de Vila Ruiva abastece a Póvoa de Cima, São João do Monte e, 
ainda, Póvoa de Luzianes.  

Está a ser construído um reservatório na Quinta da Cerca que vai reforçar a 
reservação, mas o grande problema do sistema é a capacidade de reservação. Nós 
detectamos que o sistema precisava de duplicar a capacidade dos reservatórios, pois há, 
muitas vezes, problemas nas bombagens e Nelas não tem capacidade de reservação que 
possa dar resposta a estas situações.  

O que a norma diz é que, convinha reservar, pelo menos, o equivalente a um dia 
de consumo e foi isso que se tentou estudar. Achamos que o reservatório da Quinta da 
Cerca resolverá o problema de Vilar Seco e Santar e a aposta a fazer está enquadrada na 
análise que nós fizemos. Mas um dos problemas fundamentais é definir, com clareza, a 
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questão de Nelas. Para solucionar o problema de Nelas, propomos que seja o reservatório 
de Algerás a abastecer a parte alta de Nelas. Neste momento o reservatório de Algerás 
abastece toda esta zona autonomamente e, dessa forma, separávamos, perfeitamente, os 
sistemas, não só os disciplinaríamos como os tornávamos mais eficazes.  

Penso que o reservatório que está a ser construído na Quinta da Cerca terá 
capacidade mais que suficiente para garantir o abastecimento a toda a linha de Vilar Seco, 
Santar, Moreira e Fontanheiras. O problema reside no reservatório de Algerás que, 
actualmente, abastece o reservatório elevado de Nelas e a parte alta de Nelas. Vai deixá-lo 
de o fazer e vai abastecer Carvalhal Redondo, Aguieira, Canas de Senhorim e Lapa do 
Lobo. Por isso propomos a construção de outro reservatório elevado devido a algumas 
cotas de abastecimento à zona alta de Nelas. Embora fique um pouco mais caro mas acho 
que é preferível essa opção do que estar a criar uma bombagem para elevar para zonas 
mais altas, já que têm custos permanentes. A nossa proposta é que este reservatório deva 
ligar à actual conduta que sai do reservatório de Algerás, passando a abastecer a parte alta 
de Nelas e reforçar o abastecimento ao reservatório elevado de Nelas para, depois 
abastecer Folhadal e Caldas da Felgueira. 

Propomos a construção de mais dois reservatórios: um para reforçar a Urgeiriça 
porque é a Urgeiriça que abastece o reservatório elevado de Canas de Senhorim e outro 
reservatório em Aguieira visto que o que lá existe não tem condições de se poder propor 
ao INAG. É preciso perceber que as exigências ambientais de hoje não são as exigências 
de há quatro ou cinco anos. As soluções que nós adoptávamos em projectos de há 15 anos 
estão, completamente, ultrapassadas.  

O reservatório de 50 m3 que está situado na Serra dos Cabaços não é suficiente, 
quem conhece as bombas sabe que para abastecer esta população toda não é com um 
reservatório de 50 m3 que se faz a normalização e as regularizações de bombagem.  

Há, um aspecto que consideramos da maior importância. É obrigatório subir 
patamares de gestão, pois não faz sentido que os Funcionários andem a correr de um lado 
para o outro a tapar buracos. Hoje há possibilidades de resolver isto e, por isso, nós 
propomos um sistema de telegestão com instrumentação no reservatório e um computador 
instalado na Câmara Municipal onde um operador consegue saber tudo o que se passa nos 
reservatórios. Se um reservatório tiver uma fuga, de imediato se sabe, para além de 
detectar outras anomalias. Passam a existir relatórios com indicações preciosas que vão 
ser abordadas na vertente económica. O sistema tem que ser sustentável e, para isso, terá 
que passar para este patamar de gestão.  

A nossa proposta de investimento nas águas está ligada aos cinco reservatórios, 
mantendo as captações porque estas têm injecção de hipoclorito de sódio. Felizmente que 
em Nelas as captações do Areal, das Toiças, da Longra e do Casal entram nos 
reservatórios, mas têm um sistema de hipoclorito para tratamento. Por isso é que as 
análises dão bons resultados, havendo uma excepção, apenas, que se prende com um 
abastecimento a um fontanário em Vila Ruiva; é uma questão completamente secundária 
do processo. 

Temos 48 instalações de tratamento, às quais nem me atrevo a chamar-lhes 
ETAR�s. No ano passado saiu uma Lei, em que a partir de 200 habitantes, as Câmara são 
obrigadas a fornecer análises ao INAG. Estas análises dos líquidos que saem das ETAR�s 
não podem ultrapassar as normas e Nelas tem um território de área sensível.  
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Neste momento, como disse, temos 48 estações de tratamento, sendo 39 fossas 
sépticas e duas estações de Nelas que precisam de ter tratamento na lagnagem. Uma das 
estações de Nelas foi construída em 1998 e tem tratamento terciário por uma lagoa que 
devia ser um canavial bonito. É preciso plantar o canavial porque o canavial já não existe 
e há uma recomendação nesse sentido. 

A ETAR 1 de Nelas precisa de ser substituída, imediatamente, pois é uma 
prioridade absoluta no saneamento. As ETAR�s de Vilar Seco, de Santar e de Moreira, 
Moreira já não são suficientes e a da Agueira já não se encontra em condições de 
funcionamento. 

Há uma ETAR que funciona bem, que é a do Folhadal, pois tem tratamento 
secundário. A ETAR de Canas de Senhorim tem quarenta anos e tem que ser reabilitada 
ou, dependendo de decisões políticas, apostar-se na sua renovação.  

Os parques industriais são tratados na nova proposta, nomeadamente o de Canas 
de Senhorim e o de Nelas. Propomos, também, alteração da ETAR de Nelas, a do 
Folhadal e a ETAR de Santar. Propomos uma requalificação da estação porque me parece 
que ela está em bom estado de conservação e pode, perfeitamente, ser aproveitada o que 
de melhor lá está. Trata-se de uma renovação quase completa das múltiplas estações, 
excepto em seis casos que são os casos dos 30, 40, 50, 60, 70 e 80 habitantes, já que 
nestas circunstâncias irá funcionar uma fossa. Gastaremos quatro ou cinco mil euros e 
resolveremos o problema ambiental, sem estarmos a introduzir despesas desnecessárias. 
Na Freguesia de Senhorim proliferam alguns problemas acentuados, pois existem 17 
pontos de tratamento.  

O Estado quando mandou fazer estes documentos pediu aos Municípios para 
estudarem os problemas de cada Concelho e para apresentarem uma solução global. 
Penso que se trata de um documento estratégico e orientador para o Concelho mas é, 
também, um instrumento que cria ao Município a responsabilidade de resolverem estas 
questões. A partir do momento em que se aprovar este documento, o Município terá que 
canalizar todas as propostas e todos os pedidos de financiamento. 

Propomos que na zona noroeste de Carvalhal Redondo, mais concretamente na 
Rua do Padeiro, na Rua da Albogada e na Ponderosa, se deva construir uma estação de 
tratamento e, para chegar mais abaixo, deve-se fazer uma pequena bombagem para a rede 
centralizar os tratamentos; a regra é eliminar os pontos de tratamento e centralizá-los para 
serem mais fáceis de gerir.  

Na Freguesia de Senhorim não há razões para continuar a funcionar da mesma 
forma. Em Casal Sandinho há uma fossa e que se pode, através de um colector, ligar à 
rede. Na Cagunça pode-se eliminar a fossa que lá está, com uma pequena bombagem para 
cima, porque é preciso dar corpo a isto, senão ninguém nos aprovará o documento. 
Embora não seja a favor das bombagens, não encontro solução para resolver o problema a 
não ser assim. Na Portela, passa-se a mesma coisa, com uma pequena bombagem para a 
rede e depois funcionará o princípio da gravidade. Na Fonte de Alcaide, onde existem 5 
casas, com uma população de 7 ou 8 pessoas, há uma pequena fossa que irá continuar. Em 
São João do Monte vai-se eliminar uma de duas fossas e construir uma pequena ETAR 
compacta e na Póvoa de Cima manteremos a fossa séptica que lá existe. 

A grande intervenção em Senhorim é fazer uma ligação desde Vila Ruiva às 
Carvalhas. As fossas das Carvalhas, de São José e de Casal Sandinho podem-se juntar na 
Igreja e criar um ponto de tratamento. O custo de um metro de emissário custa, 
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aproximadamente, vinte e sete ou trinta euros, o que representa um custo mais baixo do 
que fazer estações de tratamento. Como já disse, anteriormente, o sistema tem de ser 
sustentável e só pode ser sustentável por duas vias, ou diminuição de despesa, ou aumento 
de receita. A reafectação dos Funcionários da Câmara e a telegestão pode, perfeitamente, 
reduzir uma equipa de trabalho e reafectá-la a outros serviços.  

Para concluir, na Freguesia Senhorim, propomos uma ETAR junto aos Moinhos 
que seja autónoma. Nas Fontanheiras manter-se-ia a fossa que está lá, enquanto em Santar 
será necessária uma estação nova abrangendo Casal Sancho.  

Em Moreira existe uma ETAR e duas fossas. A nossa proposta nesta Freguesia 
é, e atendendo a que a estação existente está a funcionar, embora a sua localização seja 
problemática, de colocarmos uma verba e, depois, decidirmos se haverá ou não 
candidatura.  

Em Carvalhal Redondo irá se construída uma estação para permitir a eliminação 
das fossas ali existentes, enquanto na Póvoa de Santo António serão eliminadas as três 
ficando, apenas, uma ETAR. 

A ETAR de Nelas é muito prioritária e, na nossa opinião, deve ir para a Póvoa 
da Roçada. A segunda ETAR de Nelas, datada de 1998, precisa de uma ligeira 
intervenção e depois há a necessidade de uma nova ETAR na Zona Industrial. 

Na Lapa do Lobo, em vez de duas, ficará uma só ETAR junto ao cemitério, já 
que a outra fará uma pequena bombagem e em Vale de Madeiros construiremos uma 
ETAR, pois há uma grande fatia de população para abastecer.  

Tudo aquilo que vos transmiti está compilado num documento com cerca de 400 
páginas. É evidente que tudo isto está associado a um cronograma físico e financeiro. Os 
investimentos têm que ser superiores a um milhão de euros, pois não podemos fazer uma 
candidatura que seja inferior a esse montante. O investimento global é na ordem dos cinco 
milhões de euros, mas não é obrigatório que a Câmara tenha que fazer os investimentos 
todos de uma só vez.  

Nós tentámos dividir três acções e cada uma destas andará na casa de um milhão 
e quinhentos mil euros. No sistema de Nelas a primeira acção é o reservatório de Nelas, a 
tal adutora que vos falei e o tal sistema de telegestão. O sistema de telegestão é um 
sistema importantíssimo que está avaliado entre duzentos e cinquenta mil a trezentos mil 
euros. Compreende os quinze reservatórios, ou seja, há instrumentação nos reservatórios 
que enviam sinais para um computador que está na Câmara Municipal e um operador com 
formação específica. Nas águas faríamos tudo na primeira acção. 

A temporização será, para a primeira acção, entre 2010 e 2011, para a segunda 
acção entre 2011 e 2012 e para a terceira acção entre 2012 e 2013. Os investimentos nos 
anos previstos, em função da proposta do plano contido no documento, rondarão os cinco 
milhões de euros. 

O Dr. Joel irá apresentar-vos a componente económica e financeira, com alguma 
profundidade, onde foram avaliados todos os custos associados, desde a electricidade, os 
recursos humanos, os reagentes e tudo o que se gasta em águas e esgotos. Quero-vos 
dizer, para terminar, que foi tudo avaliado com os Serviços da Câmara Municipal. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Eng.º Diogo Pires. Acho que a sua apresentação foi 

bastante esclarecedora. Passava, agora, a palavra ao Senhor Dr. Joel. Faça favor. 
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O Senhor Dr. Joel: 
- Muito boa noite a todos. Como o Senhor Eng.º Diogo Pires vos disse, tenho 

aqui um cronograma físico e dividi-o em acções. Vamos ver quais são as implicações ao 
nível da programação económico-financeira. O DEE exige um estudo de viabilidade 
económica-financeira porque é baseado do PIASAR e o PIASAR baseia-se em alguns 
pressupostos.   

O primeiro pressuposto é de que os sistemas têm de ser auto-sustentáveis em 
termos ambientais, em termos de infra-estruturas e, também, em termos financeiros. Quer 
dizer que, a partir de agora, qualquer projecto a que a Câmara se candidate tem que ter 
viabilidade económica. Isto é contra todos os princípios que existiam antes. Antigamente 
era muito fácil, pois as Câmaras faziam investimentos, por exemplo de um milhão de 
euros e aplicava-se uma taxa de incentivo. Neste momento as regras são outras, ou seja, o 
DEE e o PIASAR contêm alguns pressupostos em termos de financiamento. Os 
pressupostos é que os fundos comunitários são, para estes projectos, 70% do investimento 
elegível. Mas também se baseiam no princípio de que, como é um modelo auto-
sustentável, as tarifas sejam, socialmente, aceitáveis. O que é que isso significa? Significa 
que conta a paridade de compra das populações e das regiões. No caso de Nelas, como 
todos sabemos, é um Concelho relativamente carenciado, onde não se podem aplicar 
tarifas substancialmente penalizantes para as populações.  

Um outro pressuposto, em termos de financiamento, tem a ver com os capitais 
próprios. O esforço financeiro da Autarquia é analisado e, segundo o PIASAR, exige um 
esforço entre 10 a 20%, embora seja um modelo teórico porque pode, na prática, não 
acontecer. Existe, também, auto-financiamento na própria tarifa, porque os pressupostos 
da tarifa têm um preço de disponibilidade e o preço é variável em função do consumo. 
Esta tarifa no Concelho de Nelas é variável em função do consumo, isto é, as pessoas que 
consomem mais têm que pagar mais. 

Temos que estudar e determinar todos os custos do Concelho. Determinam-se os 
custos, determina-se o incentivo, determina-se o investimento, determina-se o 
financiamento e depois é que se vão determinar as tarifas. Se houver necessidade de 
aplicar uma tarifa mais alta para sustentar o modelo, teremos que ter uma tarifa mais alta.   

 A nossa proposta para as fontes de financiamento seria de 19% de capitais 
próprios da Autarquia, quinhentos e vinte e dois mil euros e quatrocentos e sessenta 
cêntimos de subsídios a fundo perdido e, apenas noventa mil euros de empréstimo. Para 
efeitos de DEE, o POVT permite que se utilize uma taxa de 60% sobre o investimento 
elegível, mas depois quando chegamos às candidaturas utiliza-se um conceito que é do 
fandinguep. Trata-se de uma invenção que eles introduziram com o objectivo de penalizar 
estes financiamentos, sendo preciso, por isso, uma estratégia em termos económico-
financeiros para se obter o máximo possível. 

No sistema de abastecimento de água existe a verba de setecentos e quarenta e 
seis mil euros e trezentos e setenta e dois cêntimos, mais noventa e nove mil euros de 
fundo de maneio. O investimento elegível é de setecentos e quarenta e seis mil trezentos e 
tal euros; não é assim tão significativo. 

No sistema de saneamento básico é que reside a maior parte do investimento. Se 
repararem, o cronograma que está ali, desde 2010 a 2013, representa os mesmos valores 
que o Eng.º Diogo Pires vos falou nas três acções. 
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Nos investimentos consta a construção civil, as redes, as Etar,s, as instalações 
elevatórias, os equipamentos, etc.. O fundo de maneio é pouco significativo mas o modelo 
financeiro para o saneamento permite uma maior rentabilidade que o da água em 2002 ou 
2003. O auto-financiamento e os subsídios perfazem o montante de três milhões, duzentos 
e vinte e quatro mil euros e o empréstimo bancário tem um valor pouco significativo. 

A complexidade disto tem a ver com os projectos que têm que ser sustentáveis 
em termos de tarifa e nós temos que ter tarifas para sustentar o sistema. A Câmara de 
Nelas terá que gerir, em termos de sustentabilidade e de custos operacionais, de forma a 
permitir que tenhamos custos operacionais relativamente baixos, para que a tarifa não seja 
tão alta. Nós propomos, no DEE, uma reafectação de despesas com o pessoal, até porque 
há investimentos no sentido da poupança de custos.  

Antigamente, no financiamento do projecto, aplicava-se a taxa de incentivo ao 
valor do investimento mas agora já não é assim. Se as tarifas forem muito altas, com 
custos baixos, representa para a Autarquia resultados líquidos muito altos. 

O projecto tem a duração de 30 anos e consegue gerar um milhão e duzentos e 
quatro mil euros de receitas, sendo estas provenientes das tarifas menos os custos com 
pessoal, com fornecimentos e serviços externos, reagentes e outros custos. As despesas 
elegíveis são os três milhões e quarenta e seis mil euros e existe uma taxa de fandinguep, 
que eles inventaram para penalizar, de certa forma, os sistemas de incentivos, para que as 
Autarquias façam uma boa gestão. A taxa de fandinguep que ali está é de 71% às 
despesas elegíveis e é ao montante da decisão é que se vai aplicar a taxa de incentivo. 
Como repararam não foi aplicada a taxa de incentivo ao valor do investimento; será 
aplicada a taxa de incentivo ao valor resultante daquela taxa que está no fandinguep.  

A grande preocupação, hoje em dia, é a sustentabilidade de sistemas que se 
conseguem com uma boa gestão. Por isso é que há algumas estratégias que se têm, 
aquando das candidaturas, para se conseguir o máximo do dinheiro. 

Estamos, agora a fazer uma candidatura que entrará no DEE e, se for aprovada, 
solicitaremos o apoio aos fundos comunitários. Se no DEE for chumbada já não poderá 
haver candidatura aos fundos comunitários. Imaginem que daqui a quatro ou cinco meses 
se irá fazer a primeira candidatura para um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil euros. 
Na primeira acção será para uma zona onde há muito pouca população e onde vão haver 
elevados custos em saneamento. Se há muita população e se vai gastar muito 
investimento, não se aplicarão tarifas mais altas a essas pessoas do que nas outras zonas 
do Concelho. Mas como não se pode aplicar tarifas diferenciadas no mesmo Concelho, 
ter-se-á que introduzir uma acção a que eles chamam de valor actualizado líquido. Há 
dois conceitos, para efeitos de DEE, que é o valor actualizado líquido antes do subsídio, o 
que é que quer dizer que estes investimentos têm que incrementar riqueza porque as 
gerações futuras não vão pagar os investimentos de agora. 

Numa conversa que mantive com a pessoa responsável pela parte económica e 
financeira, foi-me dito que é permitido que, numa determinada zona, se possa apresentar 
os indicadores todos negativos. Enquanto em termos de DEE se possa ter um valor 
actualizado líquido positivo, obrigatoriamente, mas quando é apresentada a candidatura já 
aqueles indicadores podem ser negativos. 

Numa candidatura, para um determinado Concelho, conseguiu-se uma taxa de 
incentivo na ordem dos 57%, o que é, na minha opinião e para sermos realistas, uma boa 
taxa; as taxas na ordem dos 70% são um pouco irrealistas. 
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Temos que pensar mais em taxas na ordem dos 56, 57 ou 58%. Mas mesmo com 
taxas dessas a Câmara terá que aproveitar estes incentivos até 2013, porque senão em vez 
dos 56 ou dos 57 % a fundo perdido, sairá da Autarquia 100% do financiamento. 

Penso que tenha sido esclarecedor numa matéria um pouco complexa, dado que 
se tratam de indicadores, no entanto se tiverem alguma dúvida agradeço que me 
apresentem. Muito obrigado. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Muito obrigado Dr. Joel. Questionava os Senhores Membros da Assembleia se 

têm alguma pergunta técnica a apresentar ao Senhor Eng.º Diogo Pires ou ao Senhor Dr. 
Joel. Dou a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Depois destas excelentes apresentações a que assistimos, só gostaria que me 

esclarecessem qual é a capacidade actual em termos de captação de água, ou seja, o 
volume que está em reservatório. Não fiquei a perceber qual era a proposta final, visto 
que, para um investimento destes, é necessário saber com que valores totais estão a 
trabalhar. Gostaria de saber qual a média de metros cúbicos por dia, quer no Verão quer 
no Inverno.  

Surpreende-me tudo aquilo que foi apregoado pelo anterior Executivo. Afinal a 
montanha pariu um rato, ou seja, não existiam as estações de tratamento que diziam e está 
aqui a prova. 

Também não nos podemos esquecer que há uma obrigatoriedade legal dos 
parques industriais terem tratamento de águas residuais. 

Vamos investir para a população residente, mas para a indústria instalada 
ficaremos, no futuro, com que capacidade? Se a população aumentar, imaginemos, 10%, 
teremos capacidade para isso? Este projecto estava projectado para cinco milhões até 
2013. Mas imaginemos que acaba o projecto e estaremos a 150% da capacidade, qual 
será, nesse caso, o investimento que se pretende realizar e para onde caminharemos? Será 
que daqui a 20 ou 30 anos teremos este projecto ainda exequível, tratando-se de um valor 
razoável? São estas as questões que queria deixar. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vai responder e 

esclarecer já, o Senhor Eng.º Diogo Pires. Faça favor. 
O Senhor Eng.º Diogo Pires:  
- Nós nunca faríamos um único projecto em que não prevíssemos uma taxa de 

crescimento positiva e, neste caso, não foi excepção. A realidade do Concelho de Nelas é 
de que há uma taxa de crescimento negativa, excepto na Freguesia de Nelas e de Canas de 
Senhorim. O modelo foi criado de acordo com as orientações do INE e posso-vos dizer 
que as projecções para Nelas são de um abaixamento global da sua população. Apenas, 
como disse, Nelas e Canas de Senhorim estão a crescer, enquanto as populações rurais 
estão a decrescer; isto resulta de uma política de desertificação. A estrutura dos 
Concelhos vai residir nas suas sedes e o nosso estudo assenta nas informações do Instituto 
Nacional de Estatística, que aconselha a determinado tipo de procedimentos. 
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Como Nelas é um território de muita indústria e com uma economia muito forte, 
as projecções têm que reflectir isso mesmo. O documento que nós fizemos para Sátão é o 
único que está aprovado aqui na região e Sátão vai receber cerca de novecentos mil 
contos de uma candidatura que fez com esse plano. O DEE já foi aprovado, fez as 
candidaturas e está a receber dinheiro, estando a preparada a segunda candidatura até fins 
de Setembro. Há sempre reservas em relação a estudos e tudo que o que são estudos e 
projectos são sempre uma incógnita.  

A projecção é para 2057 e nós fizemos uma análise ao longo dos últimos 60 
anos para cada Freguesia, que está traduzida em gráficos. A partir de 1960 houve uma 
tendência sempre no mesmo sentido. Não podemos contar com um crescimento três vezes 
superior, mas não podemos, a não ser com um golpe de asa, que haja uma terra que nós 
sintamos que pode acontecer alguma coisa, porque há sempre essa tendência. Estaríamos 
a fazer investimentos três vezes superior àqueles que devíamos fazer e que seria de bom 
senso fazer-se. Mas, também, não podemos ser muito pessimistas e então a técnica é, para 
Nelas e para Canas de Senhorim, populações que estão a crescer, fazer uma projecção de 
40 anos, e para as outras populações vamos manter a situação actual com, eventualmente, 
algum ajuste positivo.  

Quando se projecta uma estação de tratamento, tenho que a projectar para daqui 
a 40 anos, o que significa que se tenho 1000 agora, terei que a projectar para 1500. Vai-se 
gastar mais 30 ou 40% na estação e daqui a 10 ou 15 anos posso chegar à conclusão de 
que afinal está a um nível de tal maneira sobredimensionado que andei a investir dinheiro 
desnecessariamente. É por isso que nas pequenas localidades nós não propomos grandes 
investimentos; fazem-se, apenas, pequenas acções de concerto.  

Relativamente à capacidade da água que deveria estar instalada era de 4.000 m3 
mas nós temos uma capacidade instalada de 2.000 m3. 

A questão dos parques industriais é importantíssima porque em Nelas existe um 
parque industrial com 150 hectares e com uma previsão de crescimento, mas nós nunca 
sabemos que tipo de indústria pode vir a ser instalada. Atendendo à dinâmica e à história 
de Nelas, a nossa previsão é de quarenta habitantes por hectare. Estamos a falar no parque 
industrial de Nelas, com seis mil habitantes de equivalência, superior à actual população 
de Nelas. A Luso Finsa gasta muita água mas outras poderão ter recursos próprios, no 
entanto os efluentes, as estações de tratamento e a poluição não se mede pelo volume de 
caudal; a poluição mede-se pelas características do caudal. Pode existir um caudal mais 
pequeno que faça uma poluição muito maior do que um maior volume de caudal. Em 
termos de água foi feita a projecção da população para 2047 menor que aquela que existe 
hoje. A projecção para hoje é de catorze mil e quatrocentos habitantes, como o volume de 
água é equivalente a um dia, nós estamos a reservar 750 m3 na Quinta da Cerca. O 
reservatório de 250 ou 300 m3, que fica em Mangualde, na Serra dos Cabaços, 150 m3 em 
Aguieira, 60 m3 em Póvoa de Santo António e 500 m3 na Urgeiriça, para regularizar todo 
aquele sector de Lapa do Lobo, Urgeiriça e Carvalhal Redondo. Atendendo a que há os 
parques industriais, achamos que a reserva é o equivalente a um dia de consumo. Tem que 
ficar garantida a capacidade nas situações de ruptura e não se pode correr riscos. 
Ficaremos com 4.000 m3 instalados no território, para o caso de falharem as bombas, 
durante um dia, teremos tempo para poder ajustar as situações de consumo até operar e 
solicitar menores consumos. Não faz sentido que só alguns Funcionários saibam abrir e 
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fechar as válvulas, é preciso instalar o sistema de telegestão que permita fazer esse 
controlo.  

Se o investimento próprio for na ordem dos 20% e o empréstimo bancário for de 
10 ou 15%, é preciso depois analisar os custos. Como estamos a falar de um investimento 
próprio na ordem dos quinhentos mil euros, em seis ou sete anos, penso que é possível 
fazer uma gestão adequada.  

Quanto às candidaturas penso que devem estar para sair. O DEE vai à aprovação 
e ao mesmo tempo que o DEE vai para Lisboa para poder ser aprovado, é possível fazer 
uma primeira candidatura até Setembro, depois de estar publicado em Diário da 
República o lançamento do concurso.   

Penso que tenha respondido às questões que foram levantadas. Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, uma vez mais, Senhor Eng.º Diogo Pires. Uma vez que não há 

mais ninguém inscrito, resta-me agradecer em meu nome e, também, em nome da 
Senhora Presidente a sua presença.  

Passamos, de imediato, para o ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos e último ponto 
- Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o novo Regulamento do 
Cemitério Municipal. 

Sobre este ponto pergunto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja 
usar da palavra? Vai usar da palavra Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Muito boa noite. Não sei se alguém leu este regulamento. Este regulamento 

tem muitos erros que deveriam ser corrigidos. Por exemplo, o artigo 75.º é um documento 
inconstitucional, não só perante a República Portuguesa como, também, perante a 
Comunidade Europeia. O artigo 1º, fala em Polícia de Segurança Pública e, no mesmo 
artigo, na alínea h), fala em cremação. Como se sabe em Nelas nada disto existe. O artigo 
6.º fala, para efeitos de exumação dos restos mortais, o corpo terá que dar entrada até 30 
minutos antes do seu encerramento, mas falta o horário de funcionamento do cemitério 
municipal. 

As coimas, as multas vêm em escudos, quando deveriam vir em euros. Parece-
me que estamos perante uma fotocópia que não foi lida por ninguém; o documento foi 
fotocopiado e apresentado para ser aprovado.  

Não sei se este documento seria de retirar para lhe serem introduzidas as 
necessárias correcções. Penso que da forma como está, este documento não deverá ser 
aprovado porque contém demasiados erros.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Perante tais imprecisões, proponho que se faça um pequeno intervalo de cinco 

minutos para que as Bancadas Parlamentares possam discutir este ponto. Convido, 
também, os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia para dar a sua opinião sobre 
este assunto. 

Após um intervalo de cinco minutos, recomeçaram os trabalhos. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 23

Como já temos quórum, vamos reiniciar os trabalhos desta sessão. Após um 
breve diálogo com os Senhores Membros da Assembleia, concluiu-se que há bastantes 
detalhes a alterar. Como o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco tem um 
regulamento actualizado, enviado pela ANAFRE, vamos endossá-lo à Senhora Presidente 
de Câmara e na próxima Assembleia Ordinária iremos pô-lo à aprovação. 

Quanto à retirada deste ponto, quem vota contra? Quem se abstém? O ponto está 
retirado, por unanimidade, da Ordem de Trabalhos, voltando a esta Assembleia em 
Setembro. 

Chegámos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos. Como temos, a presença de 
cidadãos do nosso concelho, perguntava-lhes se pretendem usar da palavra, apesar do 
regulamento desta Assembleia Municipal obrigar que as inscrições sejam feitas no inicio 
da mesma. Vai usar da palavra o Senhor António Pereira Silvestre, embora não o tenha 
solicitado previamente, como deveria. Faça favor. 

 
O Senhor António Pereira Silvestre: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras e Senhores. 
Vivo na Freguesia de Moreira, onde recuperei uma casa onde vivo, há um ano e 

dez meses. Devo dizer que pago de IMI, em Moreira, o mesmo que pago numa casa em 
Lisboa e não tenho os mesmos serviços. 

Fiz uma carta ao Senhor Presidente da Junta, que está presente, e já a fiz, 
também, chegar à Senhora Presidente da Câmara, relatando os meus problemas que passo 
a expor. 

A minha casa está situada na Rua 23 de Agosto e no Verão não posso abrir as 
janelas porque tenho uma casa velha ao lado que tem uma fossa e onde habitam três 
burros. Após três anos da minha reclamação, mandaram lá o Senhor Delegado de Saúde. 
No entanto, sei que os meus vizinhos, que são os proprietários da dita casa foram avisados 
de que iriam ser visitados pelo Senhor Delegado de Saúde; isto é uma coisa inaudita, em 
pleno século XXI.  

Outra questão que gostaria de colocar, era a água dos fontanários. Penso que se 
devem fazer, regularmente, análises às águas. Há cerca de oito meses pôs-se lá uma placa 
dando conta de que as águas estavam impróprias para consumo e depois foram lá os 
Bombeiros injectar cloro. Fizeram-se, posteriormente, análises as quais deram resultado 
positivo para consumo. Falei na Junta de Freguesia sobre o sucedido e a resposta que 
obtive do Senhor Secretário era de que a responsabilidade pertencia à Câmara Municipal. 
Hoje mesmo passei pela Junta de Freguesia para saber se havia lá alguma análise da 
Câmara Municipal às águas dos fontanários de Moreira, ao que responderam 
negativamente. É impossível que os químicos que as pessoas colocam nas suas terras de 
cultivo não provoquem poluição nos lençóis freáticos. 

Ainda outra questão que queria apresentar era a falta de uma paragem de 
autocarro. Não existe uma paragem digna para que as pessoas possam esperar pelos 
autocarros.  

Para terminar, lamento que na Freguesia de Moreira não se possa usar telemóvel, 
salvo raras excepções. Já aconteceu que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia foi 
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salvar uma pessoa debaixo de um tractor, avisado por alguém que só em Silgueiros 
conseguiu rede para efectuar a chamada.  

Penso que para não haver mais desertificação no Interior, é preciso que as 
pessoas tenham mais condições e melhores serviços. 

Muito obrigado pela atenção que me deram. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor António Silvestre. Ficaram registadas as suas 

preocupações e serão transmitidas ao Executivo.  
Como não há mais ninguém inscrito, dou por encerrada esta Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, desejando a todos um bom fim-de-semana.  
 

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:  

 


