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SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2008 

 
ACTA 

 
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, 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 25 de Abril 

de 2008 e Ordinária de 27 de Junho 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, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de alteração 
ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas;  

2.3 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela 
Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2008, a liquidar no próximo ano, nos termos 
do artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – Decreto-Lei nº. 287/03, 
de 12 de Novembro; 

2.4 – Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a criação de uma 
derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de “Requalificação 
do Espaço da Feira de Canas de Senhorim”; “Variante á Aguieira”; “Estrada Moreira-
Nelas”; “Museu do Vinho do Dão”; “Variante de Nelas – 2.ª Fase.”;  

2.5 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Lei nº. 5/2004, de 10 
de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas;  

2.6 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS – Participação dos Municípios – Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro;  

2.7 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante da 
Assembleia Municipal, para integrar o Conselho Cinegético Municipal de Nelas;  

2.8 - Aprovar a adesão do Município de Nelas à Entidade Regional de Turismo 
do Centro;  

2.9 - Tomar conhecimento da Certificação dos Serviços de Desporto, Biblioteca 
e Espaço Internet do Município de Nelas, no âmbito da Implementação do Sistema de 
Gestão de Qualidade (SGQ) – NP EN ISO 9001:2000. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. 
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Vamos dar início a esta sessão ordinária da Assembleia Municipal. Começo por 
pedir, em nome da Senhora Presidente, desculpa pela sua ausência, mas neste momento 
encontra-se impossibilitada de aqui estar, atendendo que está a participar numa reunião da 
Associação dos Municípios da Região de Lafões. É a primeira vez, em três anos, que falta 
a uma Assembleia. De qualquer maneira, aqui fica o esclarecimento. 

Começo por cumprimentar o Senhor Vice-Presidente, os Senhores Vereadores, 
os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes de Junta, os Senhores Membros e 
Colegas da Assembleia Municipal e o respeitável Público presente. 

Passo de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos, 
para fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das faltas. Senhor 
Manuel dos Santos, faz favor. 

(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos) 
O Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, um total de 27 presenças e 3 faltas. Falta o Senhor 

Membro José Fernando Teixeira Sampaio, o Senhor Membro José de Abrantes Gouveia e 
o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Luís Manuel Abrantes 
Pinheiro.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Antes de passarmos ao ponto 1.1, 

quero apresentar desculpa aos Senhores Membros da Assembleia, pois na Convocatória 
desta sessão existe um lapso. Na primeira página da Convocatória, onde se lê: “27/06” 
deve-se ler “26/09”. 

Passamos, agora, para o ponto 1.1 – Discussão e aprovação das Actas da sessão 
Extraordinária de 25 de Abril de 2008 e da sessão Ordinária de 27 de Junho de 2008. 

Começando pela sessão Extraordinária de 25 de Abril de 2008, algum dos 
Senhores deseja usar da palavra? 

Uma vez que não, vamos pôr a Acta à votação. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Está aprovada com 25 votos a favor e 2 abstenções. 

Passamos, agora, para a Acta da sessão Ordinária de 27 de Junho de 2008. 
Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

Uma vez que não, passamos à votação da mesma. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Está aprovada por unanimidade.  

Uma vez aprovadas as Actas, passamos, de seguida, para o ponto 1.2 – Leitura 
do Expediente.  
 

(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 11/06/2008; 25/06/2008; 08/07/2008; 29/07/2008; 12/08/2008; 26/08/2008-
14 h; 26/08/2008-15 h;  

- Câmara Municipal de Nelas – Convite para assistir à cerimónia de 
encerramento dos oitavos Jogos Desportivos do Concelho de Nelas – 29 de Junho de 
2008;  
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- CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas – Convite para 
estar presente no Seminário “Prevenção do Alcoolismo e Toxicodependência” -  23 de 
Junho de 2008;  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas – Convite para 
estar presente nas comemorações do 88.º aniversário e encerramento das comemorações 
do 100.º aniversário do nascimento do Senhor Dr. José Guilherme Faure, 24/06/2008;  

- Ofício n.º 3165, datado de 12 de Junho de 2008, da Câmara Municipal de 
Nelas – Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2008/2009;  

- Membro da Assembleia Jorge Manuel Gonzalez da Silva Esteves – Comunica 
ter tomado conhecimento da Convocatória para integrar esta Assembleia Municipal;  

- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das 
Comunicações – Acusa recepção da moção referente à introdução de portagens no IC 12 
– Canas de Senhorim – Mangualde;  

- União das Misericórdias Portuguesas – Envio do exemplar “”Quem Somos nas 
Misericórdias”, versão 2008;  

- Luís Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim – Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 27 de Junho de 2008;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Junho de 2008;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Transferências de 
competências no âmbito da educação;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Julho de 2008;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Transferência de 
competências no âmbito da Educação. Resolução do Conselho Directivo da ANMP;  

- Familiares dos Senhores Dr.ª Lucília Alice Teixeira de Matos Rodrigues de 
Paiva e Professor Marcelino Rodrigues de Paiva – Agradecem as manifestações de 
amizade demonstradas por ocasião do falecimento de seus Pais;  

- Exemplar do Jornal Associação – Órgão da Associação Portuguesa de 
Deficientes;  

- Omnitur – Agência de Viagens e Turismo, Lda. – Congresso Europeu sobre a 
Intervenção Municipal e a Qualidade de Vida dos Cidadãos – UDITE CARDIFF 2008;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Parecer sobre a Proposta de 
Lei que altera as taxas e os prazos de isenção previsto no Código do IMI;    

- Exemplar de uma revista do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;  
- Exemplar do jornal “Voz das Misericórdias”; 
- Direcção do Rancho Folclórico de Vilar Seco – Convite para estar presente na 

realização do 20.º Festival de Folclore;   
- Assembleia Municipal do Porto – Envio de moção; 
- Ofício nº. 4709, datado de 11 de Setembro de 2008, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   
- Ofício n.º 4791, datado de 12 de Setembro de 2008, da Câmara Municipal de 

Nelas, dando conhecimento da Certificação de alguns Serviços do Município;   
 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
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- Ofício n.º 16/08, datado de 30 de Junho de 2008, enviado à Exma. Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da deliberação tomada na 
sessão ordinária realizada em 27 de Junho de 2008;  

- Ofício n.º 17/08, datado de 30 de Junho de 2008, enviado à Exma. Sr.ª Viúva 
do Senhor Adrião Polónio de Carvalho, enviando em anexo um voto de pesar pelo 
falecimento do referido Membro da Assembleia;  

- Ofício n.º 18/08, datado de 30 de Junho de 2008, enviado ao Exmo. Senhor 
Paiva e à Exma. Sr.ª Dr.ª Maria Natália Vicente, enviando em anexo um voto de pesar 
pelo falecimento do Membro da Assembleia Prof. Marcelino Rodrigues de Paiva e da 
Esposa Lucília Alice Teixeira de Matos Rodrigues de Paiva;  

- Ofício nº. 19/08, datado de 16 de Setembro de 2008, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Como habitualmente vou escusar-me à leitura do mesmo, uma vez que foi 

enviado a todos os Senhores Membros da Assembleia.  
Passamos, de seguida, para o ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do 

Dia”, de interesse para o Município.  
Sobre este ponto, pedia a todos os Senhores Membros da Assembleia que 

pretendam intervir o favor de se inscreverem. Como a Ordem de Trabalhos é longa, se 
tivermos registo das inscrições, permite-nos gerir da melhor forma o tempo, sem 
precisarmos de estar, continuamente, a pedir aos Senhores Membros da Assembleia para 
terminarem. 

Estão inscritos os Senhores Membros Francisco Cardoso, Pedro Moreira, João 
Carlos, Jorge Esteves e Rui Costa. 

Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso, faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Exma. Mesa, 
Senhores Vereadores, 
Caros Amigos Membros da Assembleia, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
O assunto que hoje me traz aqui é extremamente doloroso. Na última 

Assembleia, nós homenageámos três pessoas: o meu Camarada Adrião, o Senhor 
Professor Marcelino e a sua Esposa, que bem mereceram a homenagem que lhe fizemos. 

No entanto, esquecemo-nos de alguém com quem convivi de perto. Admito ter 
sido o grande culpado pelo esquecimento. Tive o privilégio de, durante quase três anos, 
trabalhar com a Maria Isabel, que foi Técnica da Biblioteca. 

Conheci bem a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, a sua simpatia e a sua 
coragem. Não posso abandonar esta Assembleia sem, da minha parte e penso que dos 
meus amigos da Assembleia, também, de lhe prestarmos a merecida homenagem. 

E, para isso, apresento uma Moção à Mesa que gostaria de ver aprovada, por 
unanimidade, se possível for.  

Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso. Passo a 

ler, desde já, a Moção apresentada pelo Senhor Membro da Assembleia Francisco 
Cardoso: 

   
MOÇÃO 

 
Considerando que a Sr.ª D. Maria Isabel Ribeiro Albuquerque, há meses 

falecida, serviu, em vida, este Município como funcionária (Técnica de Biblioteca); 
Considerando que durante 28 anos de serviço a D. Isabel exerceu todas as 

funções que lhe foram atribuídas com desvelo e grande competência; 
Considerando que nas funções de Técnica de Biblioteca, ao ter que trabalhar com 

pessoas muito jovens criou com elas uma relação quase maternal, granjeando delas, hoje 
adultos, amizade, consideração e saudade; 

Considerando, ainda, que com simpatia e humildade se relacionou, 
exemplarmente, com os seus superiores, colegas e munícipes, contribuindo assim para a 
dignificação da instituição que servia (Câmara Municipal de Nelas). 

Assim, a Assembleia Municipal do Município de Nelas, em reunião ordinária de 
26 de Setembro de 2008 recomenda ao Executivo da Câmara Municipal, que louve 
postumamente a funcionária em questão e que emita um certificado ou diploma de louvor 
para ser entregue à sua família. 

Nelas, 26 de Setembro de 2008. 
 
Sobre esta Moção, pergunto, aos Senhores Membros se pretendem usar da 

palavra. Uma vez que ninguém deseja usar da palavra, vou pô-la, de imediato à votação. 
Quem vota contra? Quem se abstém? Está a Moção aprovada por unanimidade. 

Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso. 
Dando continuidade aos trabalhos, dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da 

Assembleia Pedro Moreira. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Muito boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Caros Companheiros de Bancada, 
Restantes Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
O tema que me traz aqui é a apresentação de duas Moções relativas ao incidente 

que ocorreu na fábrica Borgstena no passado dia 6 de Setembro. Trata-se de um voto de 
solidariedade e um voto de louvor, que passo a ler:    
 

MOÇÃO 
A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 26/09/2008, decidiu atribuir um 

voto de solidariedade para com a empresa “BORGSTENA”, em especial para com o seu 
Presidente e a todos os seus trabalhadores pelo infortúnio que, mais uma vez, os atingiu, o 
incêndio ocorrido no passado dia 6 de Setembro. 
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Viveram-se horas difíceis durante e após o incêndio, com sentimentos de 
impotência, consternação e dúvida quanto ao futuro por parte de toda a população do 
Concelho. 

Daí que, esta moção pretende, também, ser uma mensagem de força e de 
esperança para com todos os envolvidos, para que saibam ultrapassar mais esta injusta 
provação e que esta Empresa se possa refazer das cinzas novamente, para bem de todos os 
trabalhadores e suas famílias. 

Foram estes trabalhadores que no passado demonstraram grande coragem e 
determinação para reerguer a malograda fábrica, e é neles que depositamos toda a nossa 
confiança, para que o possam fazer novamente. Pois são gente de bem, gente 
trabalhadora, gente que ilustra bem a força e o carácter das pessoas do concelho de Nelas. 

Em 26 de Setembro de 2008. 
A Assembleia Municipal. 

 
Segunda Moção 

 
A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 26/09/2008, decidiu atribuir um 

voto de louvor à Protecção Civil de Nelas, às corporações de Bombeiros de Nelas e de 
Canas de Senhorim e à Cruz Vermelha, de Santar, pelo seu brilhante desempenho naquele 
teatro de operações, que foi o incêndio da “BORGSTENA”. 

A grande coordenação, prontidão e capacidade de resposta demonstrada por 
todos estes intervenientes, fizeram com que não houvesse vítimas a lamentar e que os 
prejuízos provocados pelo fogo não fossem bem maiores. 

De salientar também a disponibilidade do Executivo Camarário e de todos os 
funcionários da Autarquia que, coordenados pelo comando operacional, prestaram todo o 
apoio necessário às entidades envolvidas.  

A todos o nosso muito obrigado.   
Em 26 de Setembro de 2008. 
A Assembleia Municipal. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Temos mais 

duas moções em cima da Mesa, pergunto, se alguns dos Senhores Membros da 
Assembleia quer usar da palavra sobre este assunto. 

Atendendo a que elas foram lidas, pretendem que volte a lê-las, ou ponho-as à 
votação de imediato?  

Uma vez que concordam passamos à votação das mesmas: 
Sobre a moção dirigida à Borgstena e seus colaboradores. Quem vota contra? 

Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Relativamente à moção dirigida à Protecção Civil da Câmara Municipal de 

Nelas, a todos os seus funcionários, a todos os Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, 
nomeadamente, os de Nelas e os de Canas de Senhorim. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Também está aprovada por unanimidade. 

Continuando os trabalhos, dou, agora, a palavra ao Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Santar, Senhor João Carlos. Faça o favor.  
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O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar, João Carlos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal,  
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Quero dar os parabéns à Câmara Municipal de Nelas pelo sucesso como 

decorreu a Festa/Feira do Vinho do Dão; teve muitos expositores e muita afluência de 
Público. Sei, também, que em vendas foram superadas as melhores expectativas. Está, por 
isso, provado que mesmo sem grandes artistas e com investimento financeiro controlado, 
mas com muita organização e esforço humano se podem fazer eventos com muita 
dignidade e com participação popular. Para quem estava à espera que a Feira do Vinho 
este ano fosse um fracasso teve, de certeza, muitas insónias. 

Como Presidente da Junta de Freguesia de Santar, tenho a dizer que estou muito 
contente porque, finalmente, foi apresentado, nesta mesma Feira, o futuro Museu do 
Vinho do Dão na Bogaria em Santar. Este espaço foi comprado pela Junta de Freguesia e 
pela Câmara Municipal ao Senhor Dom Miguel de Bragança. 

Tenho a certeza que agora se vai passar das promessas às realizações, porque já 
se fala do Museu há muito tempo, mas tal como a Rotunda Conde de Santar, na Estrada 
Nacional 231, em Casal Sancho, só esta Câmara Municipal e esta Junta de Freguesia, a 
tornaram realidade. Acredito que as obras do Museu ainda se iniciarão este ano. 

Quero, por isso, em nome da minha Freguesia, agradecer a divulgação que 
Santar teve em toda a imprensa, desde Jornais, Rádios e Televisão, por uma boa causa, 
que resulta do trabalho que está a ser desenvolvido pela Senhora Presidente da Câmara e 
por esta Junta de Freguesia. Temos, nós Santarenses, muito orgulho em receber esta obra 
na Região do Vinho do Dão. 

Peço, por isso, à Senhora Presidente, aos Senhores Vereadores, mesmo aos da 
Oposição e até ao de Santar, que olhem mais para esta terra porque com o investimento da 
Dão Sul, que está à vista de todos. Estou certo que com o esforço de todos os Produtores e 
Engarrafadores de Santar, vamos, concerteza, ser um grande pólo de atracção turística, 
arqueológica e desportiva. 

É tempo de olharmos mais e falar menos para não passarmos ao lado das obras e 
ter que assistir às suas inaugurações afastados e isolados destes grandes eventos. Não se 
pode dizer nas campanhas eleitorais que Santar é a sala de visitas do Concelho, mas 
quando é para lutar e trabalhar por ela estarmos, muitas vezes, de costas voltadas. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar, Sr. João 

Carlos. Passo, de seguida, ao Senhor Vice-Presidente da Câmara. Faça favor. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite a todos. 
 Quero agradecer as palavras do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santar. Já o tinha feito em reunião de Câmara, mas gostava de aqui, e nesta Assembleia 
Municipal, deixar igual agradecimento. Trabalhei muito, particularmente, nesta Feira na 
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coordenação do evento. Quero deixar um agradecimento especial a todos os funcionários 
desta Câmara Municipal, nomeadamente da Comunicação Social e das Oficinas, pois 
trabalharam muito e a Feira, sem eles, não teria tido o brilhantismo que teve. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente. Vou dar a palavra ao Senhor Membro 

da Assembleia Armando Carvalho. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Membros da Mesa, 
Senhores Vereadores, 
Caríssimos Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Digníssimo Público. 
Vinha, apenas apresentar, no seguimento da conversa com o Senhor Presidente 

da Assembleia e com o Senhor Vice-Presidente da Câmara, um pedido formal para que na 
próxima Assembleia tivéssemos material de apoio à apresentação que hoje pretendia 
fazer, mas, e por ausência de meios, não me foi possível. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Fica 

registado e na próxima Assembleia teremos cá o computador e o vídeo projector para se 
poderem utilizar. 

Dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça o 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Membros do Executivo da Câmara, 
Senhores Vereadores. 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Muito boa noite. 
Na última Assembleia prometi que ia abrir um blogue. Nesse blogue, pus de lado 

os insultos com que já contava, uma vez que quem não consegue falar pela positiva torna-
se inteligente e passa aos insultos. 

De qualquer modo, fiz um apanhado de alguns pontos que me pareciam serem 
importantes e enviei-os ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para distribuir a 
todos os Membros da Assembleia e ao Executivo.  

E isto porquê? Porque o blogue é um espaço aberto e aqueles problemas que me 
foram colocados no blogue seriam objecto, alguns deles, de resolução em 24 horas. Por 
isso, queria que o Executivo da Câmara tivesse conhecimento deles para, rapidamente, os 
resolver. Ao contrário do que alguns pensam, não estou aqui, como alguém dizia no 
blogue, para receber a senha de presença, mas para trabalhar em prol de um Concelho 
melhor.  

Pelo apanhado que fiz, gostava de referir algumas coisas e pedir ao Executivo 
que, por favor, as resolva rapidamente. 
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Há elogios à Rotunda de Santar e à Rotunda da Vinha e depois referem a forma 
anacrónica como está a sinalização, principalmente, na Rotunda para Seia. Estão 
colocadas muitas placas publicitárias de uma maneira anacrónica e hoje em dia, numa 
terra civilizada, já se pode fazer a mesma publicidade de forma mais ordenada. 

Falam-me também das Rotundas de Canas e pedem que quando for feita a 
Rotunda na Estrada Nacional, no cruzamento para Canas, se faça uma rotunda no 
cruzamento para Vale de Madeiros, com forte promoção às Caldas da Felgueira. 

Há alguém que refere que na Estrada para Mangualde existem uns cabos 
eléctricos no meio no asfalto. Fui verificar e confirmo a sua existência; isto foi escrito no 
blogue no dia 18 de Julho e, ainda, continuam lá. Sei que a Câmara está informada e até já 
me chegaram as informações que o Executivo acha que não é da sua responsabilidade. 
Dizem que são cabos de telefone e que não é à Câmara que compete resolver este 
problema. É preciso evitar as suas consequências e deve a Câmara Municipal sinalizar 
aquilo. 

Há alguém que escreve que parou o carro para ir aos Correios e um agente da 
GNR queria-o multar porque ali é proibido. Desde 26 de Julho, o sinal não está lá; deve 
ter sido roubado, o que passa a ser permitido parar na rua principal de Nelas. São 
pequenos reparos, mas que demonstram que quem faz passeios também pode fazer estas 
correcções. 

Queria fazer uma referência ao livro do Património Arquitectónico, que tem um 
mapa, aparece lá um sinal a indicar a A25; em Nelas há uma série de sinais indicando o 
IP5, que acho que já não existe. 

No Jornal Planalto, saiu uma notícia sobre a Rua da Vala, no Folhadal, em que 
existem duas fontes, tendo, em apenas uma delas, uma placa a dizer que a água é 
imprópria para consumo. Não sei se já foi esclarecida a população, se estão as duas 
impróprias para consumo, ou se já estão as duas boas para consumo. 

Queria saber se a Carta Educativa está aprovada ou não, pois continuo na dúvida 
porque ouço duas versões diferentes.  

Uma família diz que veio de França e foi parar a Coimbra porque na A25 a 
sinalização não é muito clara para tomar a direcção para Nelas. Ontem vinha, um pouco 
distraído, na A25 e quando cheguei a Mangualde quase que não saía no seu nó de acesso, 
porque nas placas de sinalização só aparece a indicação de Mangualde, de Gouveia e de 
Penalva do Castelo, enquanto Nelas não consta nessa mesma sinalização. Sei que é difícil 
junto dessas entidades conseguir os sinais, mas se não for a bem poderá ser à força. 

Sobre, ainda, os sinais colocados, há alguém que escreve a dizer que bateu com a 
cabeça num sinal de trânsito em Nelas, à beira do Parque Infantil. Há vários sinais que 
têm menos de um metro e setenta e chamava a atenção para tal medida que pode lesionar 
os transeuntes.  

Outra questão que me colocam é o arranque da construção do Parque de 
Exposições. Aproveito para dar um elogio à forma como decorreu a Feira do Vinho. 
Relativamente a este evento, registo, apenas, uma pequena crítica que foi a colocação de 
um stand a vender cerveja dentro do perímetro da Feira.  

Perguntam-me, também, qual é o estudo que já existe para erradicar as barracas 
em frente ao novo Quartel dos Bombeiros. 
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Em relação a Canas de Senhorim, verifica-se a existência de ervas da minha 
altura nos passeios que estão situados junto ao Hotel da Urgeiriça; sinto-me 
envergonhado porque é assim que nós tratamos o Turismo na nossa terra.  

Para terminar, tenho uma proposta para fazer e que iria deixar como 
recomendação: 

Para retirarmos aos elementos que constituem o actual Executivo o ónus de, 
eventualmente serem criticados em ano de eleições, por proporem, votarem 
favoravelmente ou reprovarem propostas que têm por fim último beneficiar os cidadãos 
do Concelho, recomendo: 

1 – Que, individualmente ou em grupo, propostas que envolvam necessidade de 
afectar verbas para o ano de 2009, em reuniões do Executivo ou desta Assembleia sejam 
devidamente planeadas, apresentadas e justificadas de modo a terem cabimento no 
Orçamento de 2009. 

2 – Concretamente, recomendo um estudo para a oferta dos livros escolares, pelo 
menos até ao 6.º ano, a todos os alunos do Concelho e nas seguintes condições: 

a) Cada livro poderá vir a ser utilizado durante 4 anos por quatro alunos 
diferentes;  

b) Para isso, cada livro terá inserido, na 1.ª página, uma folha com 4 picotados 
horizontais, dividindo a folha em quatro espaços que permitam colocar os dados pessoais 
do aluno, 

c) O 1.º aluno a receber o livro colocará os dados no último espaço e, no final 
do ano, devolverá o livro à Escola que, após cortar esse picotado o irá ceder a outro aluno 
e, assim, sucessivamente; 

d) A Escola, no final do ano e ao receber o livro, verificará o estado do livro; 
e) Os Encarregados de Educação serão avisados, previamente, que se o livro 

não estiver em condições de poder ser utilizado pelo aluno seguinte, terão de efectuar o 
pagamento do referido livro. 

Em conclusão, esta verba não irá ser anual e, só não será de 4 em 4 anos, se 
houver alterações de alguns livros. 

Isto faz-se na Alemanha, que é um País pobre; nós estamos num País rico. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado. Relativamente ao pedido que o Senhor Membro da 

Assembleia Jorge Esteves me dirigiu, em carta enviada em 15 de Setembro, responder-
lhe-ei logo que possível, pois não são questões que se resolvam em 24 horas. 

Todos nós sabemos da existência do blogue e quem tiver curiosidade e vontade 
de o consultar tem liberdade para isso. Quero lembrar a todos que a Câmara Municipal 
tem uma caixa postal própria, para a qual os cidadãos se podem socorrer. Penso que quem 
vai ao blogue, fá-lo para discutir ideias, mas esses assuntos também os deve pôr com 
transparência. Um dos grandes problemas é que, tanto no blogue como no texto que o 
Senhor Membro da Assembleia me enviou não está o nome da pessoa; está um 
pseudónimo. 

De acordo com o blogue, o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves 
disponibilizou-se a reportar o que lá está e fez muito bem; apresentou nesta Assembleia 
tudo aquilo que lá foi dito, o que está correcto.  
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Mas como se sabe, a Assembleia Municipal tem um espaço próprio para 
intervenção do Público; tem trinta minutos, no final de cada sessão, onde qualquer 
cidadão pode apresentar as suas opiniões. Também não está registada, na correspondência 
recebida, como vê, a data e esse é mais um motivo além dos já expostos, porque não foi 
distribuído. 

Passo, 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, 
Senhores Vereadores da Câmara Municipal, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Vou fazer uma resenha do que se tem passado nos últimos meses, no nosso 

Concelho, como não podia deixar de ser. 
Fomos, mais uma vez, dizimados na indústria, que é, como se sabe no Concelho 

de Nelas, uma mais-valia. Todas as famílias do Concelho beneficiam dos impostos 
gerados por essas mesmas indústrias. Sobre a tragédia ocorrida, já foi apresentada uma 
moção com a qual me congratulo. 

Quero falar, também, dos Centros Educativos e do ano lectivo que agora se 
iniciou. Os dirigentes educativos estão de parabéns, foi uma reabertura sem incidentes, ao 
contrário do ano anterior. O esforço desenvolvido pela Câmara Municipal permitiu que as 
obras em mais duas salas, na Escola Básica Fortunato de Almeida, fossem concluídas a 
tempo e horas. 

Queria deixar, aqui, um pequeno reparo porque parece que há problemas com 
uma das salas e gostava de ser esclarecido sobre o assunto. Para que os Professores e os 
Alunos deste Concelho possam trabalhar nas melhores condições, é necessário que não 
existam problemas nas salas de aula. Ao que consta, uma delas tem grandes problemas e 
gostava de saber de quem são as responsabilidades. 

Uma vez mais a Feira do Vinho foi um sucesso, até porque sabemos que estamos 
numa época de contenção. A Câmara Municipal brindou todos os expositores e todos os 
visitantes com a realização de uma Feira que merece o nosso louvor; com pouco dinheiro 
conseguiu-se realizar uma Feira do Vinho que nos pode orgulhar.  

O lançamento do Museu deve ser realçado, pois trata-se de uma obra desejada 
pelo Concelho e pela Freguesia de Santar. Lanço o repto que, na criação deste Museu, se 
faça algum dinamismo em seu redor, porque nós sabemos que os Museus nacionais são, 
muitas vezes, o edifício e pouco mais. Este Museu deverá ser um espaço de visita, um ex-
líbris do Concelho, onde se possa dar um dinamismo à promoção do Vinho do Dão para 
nos tornarmos no Concelho que represente o nosso lema – Coração do Dão.  

Falando dos espaços digitais, penso que a recomendação do Senhor Membro da 
Assembleia Armando Carvalho foi importante, porque o espaço da informação conduz-
nos aos objectivos do QREN.  

Sobre o QREN, gostaria de dizer que já foi lançado há dois anos e o Governo 
está a utilizar as verbas deste Quadro Comunitário e não as distribui. Todos sabemos que 
as Autarquias reivindicam, há muito, que estas verbas lhes sejam distribuídas e, como tal 
não acontece, vão vivendo sem dinheiro para fazerem obras. 
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Sei que nesta última semana, com a criação do NUT III, onde o Concelho de 
Nelas se engloba, na parte do PO Centro, houve verbas a que a região se candidatou e que 
foram atribuídas ao nosso Concelho. 

Acho que poderíamos saber como é que decorreu essa reunião, quais as verbas 
que nos foram atribuídas e qual o plano que deveremos desenvolver até 2013. Penso que 
seria importante conhecer as verbas que foram distribuídas ao nível concelhio. Acho que 
a Câmara Municipal dispõe desses dados e, talvez, os possa partilhar com todos nós. E 
porque não criar um grupo de trabalho para que possamos, de hoje para a frente, 
desenvolver ainda mais o Concelho de Nelas?  

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

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Exmo. Executivo, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas, 
Estimado Público, 
Muito boa noite a todos. 
Não tinha intenção de intervir neste Período de Antes da Ordem do Dia. Mas a 

intervenção do Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves obrigou-me a fazê-lo. 
Aproveito, desde já, e ainda antes de ir à intervenção do Senhor Membro da Assembleia 
Jorge Esteves, lembrar o Executivo que na informação que está escrita pela Senhora 
Presidente de Câmara, não inclui a questão do Regulamento da Quinta da Cerca; os meses 
vão passando e o assunto continua por resolver.  

Sobre este assunto da Quinta da Cerca, quero, apenas, dizer-vos que no Verão 
deste ano saiu uma edição da Revista Visão em que falava de locais de interesse a visitar, 
região a região e onde estava mencionada a Beira Alta. Verifiquei que um dos locais de 
interesse que era focado nessa revista era, curiosamente, Vilar Seco e fui ver quais os seus 
destaques. Para além de falar da história da terra e do pelourinho, aparecia uma referência 
à Quinta da Cerca, onde era mencionado o seu horário de funcionamento. 

Há uns tempos, ao passar num aeroporto, mais concretamente em Madrid, estava 
escrito num painel algo que dizia, em castelhano, o seguinte: um dia acabará o cordel com 
que nos prendem. Dava a entender que, por muito que se prendam as pessoas, um dia até 
aos carcereiros faltará o cordel para os prender a todos. É uma mensagem de esperança; a 
história ensinou-nos isso. Por muito que nos tentem calar haverá sempre alguém que fale, 
e está lá escrito isso mesmo, num grande painel, para lembrar à humanidade que um dia 
acabará o cordel com que nos prendem. Quero dar, ao Senhor Membro da Assembleia 
Jorge Esteves, uma palavra de apreço e de estímulo para a coragem que teve em abrir este 
espaço de discussão. Independentemente do conteúdo e da forma com que o fez, peço-lhe 
que não se deixe esmorecer pelos insultos pessoais, daqueles que o fazem lá no seu 
blogue; são tão livres de o insultar como são livres de escrever algo construtivo.  

Normalmente, a tentação é matar o mensageiro, é ver porque é que o mensageiro 
dorme, ou não dorme, donde é que vêm os rendimentos, se vive, se trabalha, ou se não 
trabalha. Não quero saber de nada disso do Senhor Jorge Esteves, ou de quem está aqui. 
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Presumo, à partida, que todas as pessoas ganharão a vida honradamente e trabalham para 
o fazer e se não trabalharem, é porque vivem dos rendimentos, o que é melhor ainda. 

Os insultos são dos covardes do costume que se julgam inteligentes ao ponto de, 
na insistência do insulto e do ataque pessoal, desmotivarem o debate público dos assuntos 
de interesse para a nossa terra. São uns pobres ignorantes que não conhecem a história: 
“um dia acabará o cordel com que nos prendem”. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. De seguida, dou 

a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, que irá prestar alguns esclarecimentos 
sobre questões aqui levantadas. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Osvaldo Seixas: 
- Muito obrigado Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Mais uma vez, boa noite a todos. 
Vinha responder às questões que aqui foram levantadas. No entanto, pedia ao 

Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves, que colocou tantas questões, de apresentá-
las, se for possível, em forma de requerimento, pois torna-se mais fácil em dar resposta. 
Já vi o seu blogue, não o escondo, nunca participei nele por escrito, embora sei que haja 
quem pense que sim, pode acreditar nisso. Concordo com o que disse o Senhor Membro 
da Assembleia Paulo Santos, quando considerou importante que hajam espaços de debate, 
sejam blogues, sejam fóruns, sejam tertúlias ou seja o que for.  

Por isso, vou-me cingir mais às respostas que o Senhor Membro da Assembleia 
Rui Costa questionou. Quanto à Escola EB 2,3 Fortunato de Almeida, foram feitas duas 
salas e, de acordo com a DREC, só uma delas é que pode ser sala de aulas porque a outra 
não tem luminosidade suficiente. Está entre as paredes da Escola e foi acordado que 
aquela sala seria para utilização de fins diversos. Actualmente essa sala está ocupada pelo 
Conselho Executivo; será cedida para sala de aula se necessário for. 

Como este ano só é necessário funcionar uma turma, está a ser utilizada a sala 
que se encontra em perfeitas condições. Quanto à outra sala, houve um problema com o 
piso, pois a meio da obra os técnicos da Câmara e o empreiteiro aperceberam-se que 
existia humidade excessiva no piso. Falámos com a DREC, já que este organismo impôs-
nos, sempre, que a sala de aulas tivesse o piso em madeira, embora não conheça nenhuma 
legislação que o obrigue. Aconselhámos uma de duas soluções, sendo a primeira colocar 
um piso cerâmico, que era o que para nós fazia mais sentido, e a segunda solução seria 
colocar uma caixa-de-ar e dar alguma altura ao piso, para que a humidade ficasse por 
baixo e não levantasse o chão.  

A hipotética colocação da caixa-de-ar foi-nos logo negada pela DREC porque, 
segundo eles, tendo uma caixa-de-ar, no mínimo de dez centímetros, ficariam as portas 
sem altura regulamentar. Só nos acabamentos que se identificaram estes problemas, agora 
a solução, é fazer o assentamento do piso em cerâmica, ou deixar ficar o de madeira, 
reparando-o permanentemente. 

No entanto, a sala está funcional, estando a servir para aulas de Estudo 
Acompanhado. De qualquer forma, esperamos ainda a visita dos técnicos da DREC para 
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nos dizerem se podemos, ou não, colocar piso cerâmico. Seja como for, é bom que fique a 
nota de que a Câmara e o empreiteiro alertaram logo que foi detectado o problema, no 
entanto a DREC foi intransigente na colocação da madeira e, como reacção às primeiras 
chuvas, o piso levantou como nós prevíamos. 

No que diz respeito à Feira do Vinho, quero, uma vez mais, agradecer, em meu 
nome e em nome da Câmara, aos funcionários da mesma que trabalharam na Feira, que 
lhe deram o sucesso que teve.  

Quanto ao Museu do Vinho do Dão, este será um espaço de exposição, 
naturalmente, mas também irá ser dinâmico. Será um espaço inter-activo para guias de 
provas e com um espaço de restauração. Quanto a esta área ainda há alguma indefinição, 
pois não está tomada a decisão final se será um restaurante ou se será um espaço de 
degustação de refeições.  

Quando se diz que o Concelho desejava esta obra, diria mesmo, que nós 
sentimos, que mais do que o Concelho, toda a Região do Dão desejava esta obra. A 
Bairrada tem um Museu que é uma referência mundial e nós aqui ao lado, com vinho de 
melhor qualidade, continuamos a sentir a falta de um espaço idêntico que seja, também, 
uma referência.  

Quanto ao QREN, só queria esclarecer que, dos vários programas operacionais 
nacionais, há ainda muita confusão; estão, só agora, a aparecer regulamentos para 
algumas fases de candidatura. 

Quanto ao Programa Operacional da Região Centro, tem, para toda a região 
Centro, que vai de Aveiro a Portalegre, quinhentos e vinte milhões de euros. Só a NUT III 
Dão Lafões apresentou um projecto de desenvolvimento estratégico que contempla obras 
de seiscentos e vinte milhões de euros, o que quer dizer que, só a Região Dão Lafões 
excederia aquele montante; naturalmente que a CCDR Centro teve de fazer alguma 
selecção. Foram fechados, ontem, os primeiros valores de contratualização para a nossa 
NUT que apontam para setenta e quatro milhões de euros.  

Para Nelas foi aprovada uma verba substancial, na ordem de um milhão e 
trezentos mil euros para zonas industriais e uma verba que se cifra em um milhão e 
sessenta mil euros para parques escolares, nomeadamente para os Centros Educativos. 
Estes Centros Educativos incluem-se na Carta Educativa que foi aprovada nesta 
Assembleia Municipal e que foi remetida para os Serviços do Ministério da Educação 
para ser homologada. As indicações que temos são, embora não é oficial porque não 
recebemos o ofício, é que, em Coimbra já foi aprovada e seguiu para Lisboa para ser 
homologada; foram informações recebidas através da DREC. 

Ainda relativamente às verbas, queria dizer-vos que conseguimos aprovar, 
também, um milhão, cento e cinquenta mil euros para a mobilidade territorial, ou seja, 
para infra-estruturas viárias. 

Existem, igualmente, umas verbas que são obrigatórias, por recomendação do 
Governo, que se cifram em cerca de trezentos mil euros, que são para a economia digital, 
sociedade do conhecimento, redes culturais conjuntas e modernização administrativa. 

Todas estas obras de que vos falei, e que foram aprovadas, darão um total de três 
milhões e oitocentos mil euros. Sobre os tais setenta e quatro milhões que foram 
distribuídos pela NUT III, com regras pré-definidas, não havia muito a fazer, pois tinham 
que ser sessenta por cento das verbas em função do FEF e quarenta por cento em função 
da área dos Concelhos não sendo sequer muito negociável. 
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Tivemos que negociar com os Concelhos vizinhos, no sentido de cooperar com 
as necessidades de cada um. Por exemplo, há Concelhos que não têm uma biblioteca 
municipal e nós já temos. Assim sendo, dispensamos essa verba e trocamos por estradas, 
ou por zonas industriais; os acordos foram feitos, com estes princípios. A Senhora 
Presidente da Câmara está hoje, precisamente, numa reunião a tratar desses assuntos.  

O Senhor Primeiro Ministro já disse que iam haver verbas reforçadas para a 
Educação, com parte do financiamento a ser do FEDER. Todos os Centros Educativos, 
aprovados em Cartas Educativas, não irão ser pagos, integralmente, pelos Centros 
Educativos. Haverá uma comparticipação em cerca de sessenta por cento e é por isso que 
esta verba da Educação precisa de reforços. Também o ciclo da água está a ser negociado, 
isto é, as águas e os saneamentos.   

Há, aqui, algumas dúvidas sobre o que são modelos não verticalizados e essa 
verba não está, ainda, incluída, porque não sabe muito bem o que é isto. Aquilo que nos 
disseram e que vem escrito, inclusivamente, é que se entende por modelo não 
verticalizado, aquele em que o dono da rede de águas não é o fornecedor da água. Nos 
Concelhos da nossa região não acontece em nenhum caso, ou seja, a Câmara Municipal é 
proprietária da rede de águas e é fornecedora da mesma, ou então os Concelhos que têm 
Águas do Planalto, como Tondela, por exemplo, que é dona da rede de água e fornece a 
água, ou seja, estamos perante um modelo verticalizado de águas e não nos podemos 
candidatar. 

Por outro lado, o POVT, que é a Valorização do Território, tem um programa 
nacional e terá verbas para a água e saneamentos. Diz-se que só serão candidatáveis as 
acções superiores a um milhão de euros, para depósitos ou ETAR´s, mas como nós não 
temos nenhuma que custe isso, ficaremos fora dos dois programas. 

Estamos à espera de um esclarecimento sobre a nossa rede de saneamento, 
porque há uma verba de cerca de sete milhões de euros para o ciclo da água, com destino 
aos Concelhos da Região Dão Lafões. Estes sete milhões de euros serão para distribuir 
por todos, mas estamos à espera que nos digam isso para pensar em outras formas de 
tentar o financiamento. 

Penso ter respondido a todas as questões e esclarecido. Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente. Senhor Vereador Manuel Marques, 

quer prestar algum esclarecimento adicional? Faça o favor. Agradecia que fosse breve no 
seu esclarecimento. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Quanto à afirmação do Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves, autor do 

blogue, quero dizer que considero um acto de covardia, quer de quem insulta, quer de 
quem pressiona, mesmo com o cordel desamarrado. Informo, apenas, a Assembleia que 
tomei algumas anotações. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. Não temos mais ninguém 

inscrito e já ultrapassámos o tempo do Período de Antes da Ordem do Dia. O Senhor 
Membro da Assembleia Jorge Esteves vai usar da palavra. Tem disponíveis, apenas, dois 
minutos.  

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Compreendo, Senhor Presidente, quando diz que na Câmara Municipal também 

há um espaço de intervenção na Net e que as pessoas podem lá escrever, mas parece que 
não sabe o País em que estamos. Neste momento, a começar pelo Governo e pelas 
Autarquias, as pessoas que precisam de um emprego para o filho ou as pessoas que lá 
trabalham, não dão o seu nome. 

Parece-me que num blogue em que as pessoas não dizem mal e levantam 
questões concretas que sentem no momento, não existe qualquer problema quando consta 
o nome verdadeiro ou o nome falso, desde que não sejam insultos. 

Senhor Presidente, queria-lhe dizer que quando tentei escrever um livro, houve 
Vereadores a tentarem pressionar para não haver subsídios. Há pessoas que escrevem 
num Jornal e são pressionados para serem substituídos porque não estão de acordo com a 
Câmara Municipal. 

Temos que deixar as pessoas exprimirem-se com outro nome, desde que não 
insultem; não incomodam ninguém e o que é preciso é que o Executivo resolva os seus 
problemas. Era só isto. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Quero-lhe dizer 

que foi dentro desse contexto que lhe respondi e achei, por bem, tudo aquilo que o Senhor 
aqui nos transmitiu. 

Vou dar a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas. Tem que 
ser muito rápido, pois já esgotámos o tempo.  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
- Vou prescindir do protocolo. Julgo que os blogues são um espaço de discussão 

pública que tem aspectos positivos e, como não poderia deixar de ser, também negativos. 
É tempo de nós começarmos a falar, concretamente, de alguns problemas que 

estão nos blogues e sem ter medo de assumir tudo aquilo que é dito; acho que é uma 
questão de cultura. Fui habituado, desde pequenino, e não vou pactuar muito mais com 
este estado de coisas porque se não passamos quatro anos, nesta Assembleia Municipal, 
que é o Órgão mais nobre deste Concelho, a discutir o sexo dos anjos. 

Vou aproveitar apenas uma questão para responder, já que me diz directamente 
respeito. Escreveram no blogue que no Folhadal, há uma Fonte que tem duas placas, uma 
indicando que a água é imprópria para consumo e a outra indicando, precisamente, o 
contrário. Quero esclarecer que foi a Junta de Freguesia que colocou as placas na 
sequência de um ofício do Senhor Delegado de Saúde que, após análise, chegou à 
conclusão que naquela Fonte havia água imprópria numa torneira, enquanto na outra 
corria água própria para consumo. A Junta fez aquilo que lhe foi solicitado. Muito 
obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas. Vou dar a 
palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Peço-lhe que seja rápido para 
encerrar este ponto. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. Vou ser muito mais rápido, nem precisarei 

de dois minutos. 
Pelos vistos tínhamos muito que conversar sobre esta questão do blogue; nunca 

fui bufo e odeio bufos. 
Não foi o Estado e as próprias sociedades, em vários países, que criaram linhas 

de denúncia anónimas para, em vários casos, proteger as pessoas? A violência, no caso 
das mulheres, é um caso, mas há várias linhas para vários casos, como na questão dos 
impostos ou dos crimes, em que não somos obrigados a dizer o nome para apresentar a 
denúncia; não vamos matar o mensageiro.  

Estou de acordo com o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves, quando 
fala nos programas que existem na SIC. Alguém manda uma fotografia ou um vídeo e 
expõe os problemas para que venham a ser resolvidos. Se não houver ofensa e se for, 
apenas, uma chamada de atenção para uma questão que exista, não vejo qualquer 
problema. 

A líder do maior Partido da Oposição, a Dr.ª Manuela Ferreira Leite, ainda há 
dias chamava a atenção para os empresários que neste País não se podem exprimir porque 
o Governo lhes cai em cima e se disserem que há alguma coisa errada, sofrem represálias 
nos seus negócios. Mais difícil se torna se for uma pessoa humilde e que tenha menos 
posses, poder denunciar tudo isto. Esta é uma das falhas graves da nossa Democracia, que 
ainda está incompleta. Queiramos ou não, isto é um problema muito sério e muito mais 
grave do que possamos discutir.  

Haja educação para respeitar as pessoas que dão as suas opiniões e que têm o 
direito de utilizar os meios ao seu alcance para chamar a atenção do que deve ser 
corrigido. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Damos, assim, 

por terminado este ponto. 
Passamos, agora, 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 Deputados Municipais 
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 27 de Junho último até hoje. 
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1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Pavimentação da Rua D. Afonso Henriques, em Nelas; 
- Pavimentação da Rua da Shell, em Nelas; 
- Pavimentação da Rua de ligação da Rua D. Afonso Henriques à Rua da Shell, 

em Nelas; 
- Pavimentação do acesso à Faurécia, na Zona Industrial de Nelas; 
- Pavimentação do acesso à CMB, na Zona Industrial de Nelas; 
- Pavimentação de passeios do Bairro do Carvalhal, em Nelas;  
- Reparação das juntas na Ex – EN n.º 234; 
- Requalificação da envolvente da rotunda de Seia, em Nelas; 
- Alargamento e pavimentação de arruamentos, em Vila Ruiva; 
- Construção de muro no acesso à Movecho, na Zona Industrial de Nelas; 
- Construção de redes de água e esgotos no caminho Pisão – Estrada de Moreira 

(Rua da Pedra Tabuleira);  
- 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; 
- Requalificação do Largo de N.ª Sr.ª de Fátima, em Santar; 
- Construção de colector pluvial ao longo da EN n.º 231; 
- Pavimentação do Adro da Capela do Viso, em Carvalhal Redondo e arranjo do 

parque envolvente; 
- Requalificação do cruzamento da Rua do Futuro com a estrada para Moreira, 

em Carvalhal Redondo; 
- Pavimentação da Rua do Futuro, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de passeios na estrada de ligação Carvalhal Redondo – Aguieira; 
- Construção de colector pluvial na estrada Aguieira – Pisão; 
- Alargamento e construção de muros da Rua do Passal, em Canas de Senhorim; 
- Terraplanagem e rede pluvial do espaço da futura feira de Canas de Senhorim; 
- Instalações sanitárias na futura feira de Canas de Senhorim; 
- Requalificação da Igreja da Urgeiriça, em colaboração com a Igreja; 
- Requalificação da Igreja das Caldas da Felgueira, em colaboração com a 

Igreja;  
- Requalificação da Igreja de Vale de Madeiros, em colaboração com a Igreja; 
- Pavimentação da Rua Carlos Sombrio, nas Caldas da Felgueira; 
- Arranjo da sala de prolongamento e refeitório do Jardim-de-infância, na Igreja, 

Freguesia de Senhorim;  
- Pintura/reparações do Jardim-de-infância de Santar; 
- Ampliação da rede de água e esgotos pluviais, na Lapa do Lobo.  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 

- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Requalificação da Av.ª Fortunato de Almeida, em Vilar Seco; 
- Vedação da Escola do 1.º Ciclo, em Vilar Seco; 
- Alargamento de caminho, em Algerás; 
- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
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- Requalificação urbana da Praça do Município; 
- Alargamento do caminho de ligação da Estrada da Aguieira à entrada do 

Campo de Futebol, em Canas de Senhorim;  
- 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; 
- Construção da rede de águas pluviais no tardoz do cemitério de Carvalhal 
Redondo, em colaboração com a Junta de Freguesia; 
- 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; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua Marques Pinto, em Nelas; 
- Abertura da Rua da Soma, em Santar;  
- 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: 
- Concluíram-se as obras de requalificação do Posto Medico de Carvalhal 

Redondo; 
- Pavimentação do recinto da Associação do Cimo do Povo, em Nelas, em 

colaboração com a referida Associação; 
- Infraestruturas de electricidade e de colectores na Rua da Shell, em Nelas; 
- Pavimentação do Caminho da Teixuga ao Barrocal, em Vilar Seco;  
- Beneficiação da Sede da Associação de Póvoa de Santo António; 
- Rua de ligação da Rua da Shell à Rua António Joaquim Henriques, em Nelas; 
- Ampliação das redes de águas e esgotos nas Caldas da Felgueira; 
- Rede de águas pluviais nas Caldas da Felgueira; 
- Redes subterrâneas de electricidade e telecomunicações nas Caldas da 

Felgueira; 
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- Vedação da Escola do 1.º Ciclo de Carvalhal Redondo; 
- Construção de 2 salas de aulas na Escola EB2,3, em Nelas; 
- Construção de muros no espaço exterior da Capela da Sra. do Viso, em 

Carvalhal Redondo; 
- Reposição do pavimento dos passeios de acesso a Canas de Senhorim;  
- Construção de Parque Infantil, em Vila Ruiva;  
- Terraplanagem de largo na Póvoa de Luzianes;  
- Arranjo urbanístico nas Carvalhas, em colaboração com a Junta de Freguesia; 
- Rua do Futuro, em Carvalhal Redondo – Rede de esgotos domésticos e rede 

pluvial;  
- Alargamento e beneficiação do caminho de acesso ao campo de futebol, em 

Vilar Seco, em colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Negociação das expropriações para a construção da Variante da Aguieira; 
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 29 de Agosto de 2008: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

328.947,82 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 899.272,34 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Fevereiro de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 454.764,05 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 

da palavra? 
Uma vez que não, passamos ao ponto 2.2 - Aprovar, nos termos da alínea a), do 

nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, o projecto de alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas. 

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

 Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Colegas e Amigos, 
Exmo. Público.  
Não costumo intervir neste ponto até porque são, normalmente, questões que as 

Juntas de Freguesia propõem, a Câmara aprova e a Assembleia Municipal procede de 
igual forma. Mas neste caso concreto tenho algumas considerações a fazer, até porque os 
sinais de trânsito já estão colocados sem estarem aprovados. 

Quanto ao sinal que foi colocado no Hipermercado Pingo Doce, parece-me que 
não é possível, pois qualquer automobilista entre do lado da Avenida da Liberdade, é 
obrigado a entrar no parque privado, o parque do Pingo Doce, e se for um camião TIR? 
Entra no parque e não sai porque tem uma barreira em altura que o impede de sair. Assim 
quem entra do lado da Avenida não encontra nenhum sinal indicando estrada sem saída; 
pois a verdade é que esta estrada não tem saída, a única saída que tem, é para dentro do 
parque do Pingo Doce, que é um parque privado.  
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Não sei como é que os TIR’s, que abastecem estes supermercados, conseguem 
manobrar. Creio que se estudássemos um sentido único no percurso todo seria melhor, 
pois considero ser muito perigosa a saída para a Avenida da Liberdade, na minha 
perspectiva esta seria a melhor solução. Ainda ontem lá passei lá e verifiquei que estava 
uma fila de carros para entrar na Avenida, já que não é normal a obrigatoriedade de ir 
para o parque do Pingo Doce. 

A outra questão que me traz aqui é o sentido único da Rua das Padeiras. Existe 
um sentido da Rua Luís de Camões para a Rua do Pombal, isto é, vamos sair, 
precisamente, num cruzamento cego em que quem sai tem que entrar, obrigatoriamente, 
na Rua do Pombal. Falo por experiência própria porque já lá tive um acidente por causa 
disso. Dá-me a impressão que seria mais aceitável haver um sentido único da Rua das 
Padeiras para a Rua Vasco da Gama. Por outro lado, passaríamos a ter mais visibilidade 
porque deixávamos de sair num cruzamento cego. O mesmo se aplica ao caso da Avenida 
da Liberdade. 

Quanto aos sinais daqui para frente, nada a dizer até porque há um aspecto que 
ressalta; não estaremos autorizados a estacionar em todas as curvas sem sermos multados.  

Muito obrigado.  
 

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

seguida, a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas, Senhor António 
Luís Santos, para prestar alguns esclarecimentos. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas:  
- Muito obrigado. Gostaria de esclarecer o Senhor Membro da Assembleia 

Borges dos Santos de que esta sinalização foi pedida pelas pessoas das respectivas zonas. 
No caso da Rua das Padeiras, o que me pareceu lógico, é que cinquenta metros à frente, 
há uma rua de sentido único, que é a Rua do Vilar. Não havia grande lógica em manter os 
dois sentidos, pois os moradores daquela rua, e as pessoas que circulam ali todos os dias, 
assim opinaram. Tinha-se que tomar uma decisão, pois havia um sentido descendente e 
outro ascendente e era importante resolvermos a falta de segurança das pessoas.  

Quanto à questão do Pingo Doce, todos estamos de acordo que há alguma coisa 
que não está bem. Também não nos podemos esquecer que há camiões que entram e saem 
da Vinícola. Tive o cuidado de lá passar e reparei que os carros pesados, quer da área dos 
supermercados, quer os outros que por lá passam, fazem-no com dificuldade; é uma zona 
de alta perigosidade.  

A questão da curvazinha, com alguma ironia, quero esclarecer que pedi a 
proibição até lá baixo. Não entendo muito bem, porquanto numa curva é, normalmente, 
proibido estacionar.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas. Dou a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Penso que a colocação de um sinal indicando a proibição de circulação a 100 

metros que resolve, completamente, o problema. 
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Começo por dar os parabéns ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Nelas por apresentar esta proposta, e à Câmara Municipal por a ter concretizado. Já há 
três ou quatro anos que andava a falar nisto.  

Trago, aqui, uma proposta para que Assembleia possa recomendar à Câmara 
Municipal. Pela mesma lógica, deveria ser colocado uma placa de sentido único na Rua 
dos Augustos, pois o perigo é idêntico na entrada na Avenida da Liberdade. A Rua dos 
Augustos também é perigosa porque é estreita e como no cimo dessa rua existe um 
cruzamento que vai desaguar naquela avenida mais larga, penso que não prejudica 
ninguém. Deixo aqui a proposta para que a Câmara a aprove e na próxima Assembleia a 
possamos ratificar.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia. 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. De seguida dou 

a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça favor. 
 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Peço desculpa por voltar, outra vez, ao mesmo assunto. Não sei se, na Rua do 

Pingo Doce, já está esse sinal. Neste documento, que aqui tenho, existe um sinal de 
sentido único. Se está lá, fisicamente, um sinal que permita a passagem a pesados, então 
estamos sujeitos a enfrentar um TIR pela frente, com as consequências que daí podem 
resultar. Conclui-se que se deve retirar o sinal lá colocado. 

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

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Uma vez que estão a discutir o trânsito na Rua das Padeiras, quero dizer que se 

por um lado a saída é perigosa, pelo outro também o é. 
Dava outra sugestão. Fazia um apelo à coragem para se acabar com o trânsito na 

Rua das Padeiras; faça-se daquela rua uma zona pedonal. Na parte de trás a única 
garagem que lá existe é a da D.ª Corália, que pode utilizar a Rua do Pombal para saída. 
Transforme-se numa zona pedonal, em que as pessoas andarão com muito mais liberdade, 
com as crianças e com os carros dos bebés. Não faz sentido nenhum que essa rua tenha 
que desaguar na Rua Luís de Camões. 

Deixo esta proposta concreta, Senhor Presidente, para que o Senhor Presidente 
da Junta de Freguesia de Nelas e a Senhora Presidente da Câmara se possam debruçar 
sobre ela.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Para podermos avançar para esta proposta vamos fazer um intervalo de forma a 

elaborarmos um texto devidamente coordenado. 
Vamos fazer cinco minutos de intervalo, para que este assunto seja discutido 

pelos líderes parlamentares e a seguir recomeçaremos os trabalhos.  
 
Após um intervalo de cinco minutos, recomeçaram os trabalhos.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
               Pedia a todos os Senhores Membros da Assembleia o favor de ocuparem os 
vossos lugares para recomeçarmos os trabalhos. 

Uma vez que já temos quórum, o Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos 
vai expressar o seu ponto de vista e explicar o que ficou resolvido na reunião, para de 
seguida, se passar à votação da proposta. Vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Paulo Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
Penso que todo o espaço público que se possa ganhar para as pessoas é 

importante; Nelas não tem assim tantos espaços no centro da Vila quanto isso. 
Salvaguardar os interesses das pessoas e os seus direitos será o nosso propósito e quando 
não se prejudica ninguém a Vila sairá a ganhar. 

Sabendo que cabe ao Senhor Presidente da Junta e à Assembleia de Freguesia de 
Nelas ajuizar sobre esta matéria, deixo expressa a minha opinião, embora todas as 
opiniões sejam respeitáveis. 

Muito obrigado. 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Fica registada a 

sua opinião. Vou dar a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas. Faça 
favor. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
- Queria deixar uma certeza. Não é este Presidente da Junta de Freguesia de 

Nelas que, garantidamente, vai fechar uma rua em Nelas, seja ela qualquer for. 
Se houver um grupo de cidadãos que se dirijam à Junta de Freguesia propondo a 

ideia das pessoas, naturalmente que o Presidente de Junta proporá isso a uma Assembleia 
de Freguesia e, posteriormente, transitará para os trâmites legais. 

Muito obrigado. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas. Vou dar a 

palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara para nos dar alguns esclarecimentos. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Seixas: 
- Pretendo só informar que as recomendações que aqui foram feitas irão ser, 

devidamente, consideradas. Quanto ao facto de se colocarem anteriormente os sinais, 
permite-nos usufruir dessa vantagem; é que até à efectiva entrada em funções da 
sinalização, vamo-nos apercebendo das suas falhas e vamos introduzindo correcções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Dr. Osvaldo 
- Vou pôr à votação o ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos. Aprovar, nos termos da 

alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila 
de Nelas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.  
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O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 27 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, assim, ao ponto 2.3 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, definidas pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2008, a liquidar no 
próximo ano, nos termos do Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – 
Decreto-Lei nº. 287/03, de 12 de Novembro. 

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

Uma vez que não, vou pôr o ponto 2.3 à votação. Ponto 2.3 - Deliberar as taxas 
do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela Câmara, para os prédios urbanos, 
referente a 2008, a liquidar no próximo ano, nos termos do Artº. 112º., do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis – Decreto-Lei nº. 287/03, de 12 de Novembro. 
Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.  

 
 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.3 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas 

pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2008, a liquidar no próximo ano, nos 
termos do Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – Decreto-Lei nº. 
287/03, de 12 de Novembro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 27 votos a 
favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Ponto 2.4 – Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artº. 53º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a criação de 
uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de 
“Requalificação do Espaço da Feira de Canas de Senhorim”; “Variante á Aguieira”; 
“Estrada Moreira-Nelas”; “Museu do Vinho do Dão”; “Variante de Nelas – 2.ª Fase.”. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra? Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso tem a palavra. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso: 
- Gostaria de saber, junto do Senhor Vice-Presidente da Câmara, quanto foi a 

verba arrecadada no ano passado com a derrama. Cifrou-se em cerca de cento e sessenta 
mil contos? 

Vou votar a favor, mas acho que a “Requalificação do Espaço da Feira de Canas 
de Senhorim”; a “Variante à Aguieira”; a “Estrada Moreira-Nelas”; “Museu do Vinho do 
Dão” e a “Variante de Nelas – 2.ª Fase” são obras que me fazem lembrar um manguço, 
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que é um bicharoco que existe em África e que costuma fazer muitos buracos, mas nunca 
acaba nenhum. Mas vou votar a favor. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso. Senhor 

Membro da Assembleia Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- No caso da derrama, e por uma questão de princípio, penso que num Concelho 

como o de Nelas, um Concelho do interior, a derrama deveria ter um valor apelativo, ou 
nem existir, para os industriais serem atraídos.  

Já votei, no passado, muitas vezes contra por duas razões. A primeira já referi, a 
segunda é que a derrama pode, de alguma maneira, ajudar a perspectivar e a fixar 
empresas no Concelho. O Concelho não está a viver dias tão felizes e precisa junto dos 
empresários cativar a sua intenção de fazer investimentos. Precisamos de demonstrar que 
somos um Concelho capaz de fixar indústrias, em vez de as castigar com a taxa máxima 
ao nível de IRC.  

Há aqui muitas contradições, pois no ponto anterior até votei a favor, sabendo 
nós, e até por notícias de hoje, que ao nível de IMI e dos impostos que vamos aprovar, se 
registaram aumentos brutais. As famílias portuguesas estão a ser penalizadas todos os dias 
e esta questão do IMI é, também, penalizadora para todos nós. Este assunto foi levantado 
pela Comunicação Social que apontou, só no ano passado, um aumento de vinte e seis por 
cento. 

Claro que há muitas famílias isentas, mas quando chega a altura de pagar aí é 
que se fazem as contas e se vê o quanto custa, hoje em dia, ter uma casa ou os custos que 
a ela estão inerentes. 

A questão do IRC é sensível, pois as empresas não deveriam ser penalizadas. 
Por isso, não vou votar a favor nem votarei contra; vou-me abster. 

A segunda razão da minha abstenção, não é um manguço, mas não faz sentido 
continuar, na minha opinião, a utilizar a derrama para acudir a uma obra excepcional. O 
dinheiro dos empresários, que são as entidades que geram emprego e riqueza no nosso 
Concelho, não deveria ser canalizado para obras excepcionais, a não ser para 
melhoramentos do Parque Industrial.  

Pensei que ao longo de tantos anos já houvesse rigor a apresentar estas questões 
relacionadas com a derrama. A minha abstenção é uma chamada de atenção ao actual 
Executivo, ou para outro que venha a seguir, para ser sensível a esta questão que acho ser 
fundamental. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Vou dar, de 

seguida, a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Seixas, que irá 
prestar alguns esclarecimentos sobre algumas das questões, aqui afloradas. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Seixas: 
- Muito obrigado Senhor Presidente.  
Queria dar alguns esclarecimentos sobre o ponto que aborda as taxas e os 

impostos que se enquadram com o IRS e que transmitem alguma novidade na lei. 
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Quanto à questão do IMI, há que reconhecer um aumento todos os anos e que se 
deve, essencialmente, a dois factores. Em primeiro lugar, de acordo com a lei, sempre que 
é transmitido um prédio, ele é avaliado e sendo avaliado passa a ter um valor mais 
actualizado, passando a pagar um valor de imposto mais condizente com o seu real valor; 
esse é um dos factores que tem originado um aumento de IMI. O outro factor é uma 
cláusula de salvaguarda que estava consagrada no Decreto-Lei que criava o IMI e que 
impedia que qualquer contribuinte visse o seu imposto aumentado mais de sessenta euros 
por ano, ou seja, há contribuintes que vão ter durante muitos anos um aumento de 
sessenta euros, sem qualquer intervenção. A lei diz que não podem ter mais do que isso 
porque se não tinham de aumento seiscentos euros, ou de quinhentos euros logo no 
primeiro ano em que foi introduzido o IMI em substituição da antiga contribuição 
autárquica. 

Quanto à questão da derrama, percebo que hajam pessoas com a opinião de que 
a derrama não é necessária. Gostava de relembrar que para o Interior do País já há 
benefícios fiscais para subtrair os custos da interioridade, como as taxas especiais ou os 
benefícios para fixação de postos de trabalho. Não foi por haver derrama, e Nelas sempre 
a teve, que deixámos de ser um Concelho industrializado.  

Ainda hoje aqui anunciei que, no âmbito do QREN, negociámos em sede da 
Associação de Municípios da Região Dão Lafões um milhão e trezentos mil euros de 
FEDER que corresponderão a dois milhões de euros de investimento em parques 
industriais. Parece-me que os empresários dão muito mais valor a isto porque depois a 
derrama só a pagarão se tiverem lucros. Não conheço ninguém que se importe de pagar 
um milhão de euros de IRC por ano, porque é sinal que tiveram um lucro de quatro ou 
cinco milhões de euros; quanto mais pagarem melhor. A manutenção dos parques 
industriais não é barata e os investimentos devem ter a compensação necessária, pois os 
empresários também têm que contribuir para que lhe mantenham as estradas e as escolas 
para os funcionários e para eles próprios. 

Falaria, muito ligeiramente, da Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Nesta 
taxa, que tem vindo a aumentar de ano para ano, existe um litígio judicial que tem a ver 
com as operadoras de telemóveis que se recusam a pagá-la. Esta taxa deriva, 
directamente, da Associação Nacional de Municípios, que, depois de resolvido o litígio, 
poderá aumentar o seu valor. 

Falando do IRS, a Câmara Municipal propõe uma redução. A nova Lei das 
Finanças Locais fixou que cada Município pode dispor até 5% do IRS dos seus residentes 
e pode dispor desse dinheiro para constituir uma receita do Município, pois desses 5%, 
pode dispensar uma parte para os seus munícipes.  

A derrama foi, no ano passado, de oitocentos e sessenta mil euros de grosso 
modo. Este ano não temos, ainda, valores apurados, embora tenha feito as contas com 
alguns empresários e o montante se cifrará entre os novecentos mil e um milhão de euros. 

 Ainda não nos pagaram a derrama deste ano, quando, normalmente, era paga na 
primeira quinzena de Agosto. Não sei se estes montantes têm servido para comprar os 
“Magalhães”, o que sei é que ainda não chegou à Câmara aquilo a que temos direito, o 
que é preocupante. Estive, ontem, com vários Presidentes de Câmara e um deles, o 
Presidente da Câmara de Tondela, dizia que a situação está a ficar insustentável. Nós 
apenas, recebemos cerca de cinco mil euros de novecentos mil euros a que temos direito. 
Cinco mil euros foi cobrado de Execução Fiscal, deixe-me informá-lo disso, o que já 
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recebemos e vamos receber mensalmente é o que é cobrado em Execução Fiscal porque o 
grosso, aquele que é pago até 31 de Maio por todos os empresários, ainda não chegou cá. 
Mas não é só a Câmara de Tondela que está a ficar asfixiada; estamos todos a sentir essa 
asfixia. Trata-se de um problema financeiro, de liquidez, pois faz-nos falta este dinheiro e 
custa-nos a perceber como é que quatro meses depois, dos empresários terem pago ainda 
não chegou nada às Câmaras. 

Voltando à questão do IRS, entendemos que há hipóteses de dispor de alguma 
parte das verbas da Câmara, o que fazia sentido, pois podia ser em qualquer um dos 
impostos. Poderíamos reduzir um pouco a derrama ou as taxas do IMI, mas achámos que 
alterar a derrama iria beneficiar os empresários directamente e alterar o IMI iríamos 
beneficiar quem tem algum património. Pareceu-nos que a medida mais universal seria 
alterar o IRS e os Senhores Vereadores foram unânimes no seu parecer. Propomos que o 
IRS para os residentes no Concelho de Nelas tenha uma redução de 2%, ou seja a Câmara 
abdica de 1% do seu Orçamento, ou seja, abdica de 20% das suas receitas de IRS e vamos 
permitir que as famílias disponham desse valor. Um valor que pode ser variável, 
dependendo dos rendimentos do agregado familiar, naturalmente, mas que não sendo 
muito significativo, é o valor de que podemos dispor, pois não temos condições, no 
momento, para ir mais além. 

Muito obrigado Senhor Presidente.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara. Como não há mais 

ninguém inscrito, vamos pôr à votação o ponto 2.4 – Deliberar, nos termos da alínea f), 
do n.º 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, a criação de uma derrama com vista ao reforço da capacidade 
financeira para as obras de “Requalificação do Espaço da Feira de Canas de Senhorim”; 
“Variante á Aguieira”; “Estrada Moreira-Nelas”; “Museu do Vinho do Dão”; “Variante 
de Nelas – 2.ª Fase.”. Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções e vinte e 
cinco votos a favor. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 – Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a criação de 
uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de 
“Requalificação do Espaço da Feira de Canas de Senhorim”; “Variante á Aguieira”; 
“Estrada Moreira-Nelas”; “Museu do Vinho do Dão”; “Variante de Nelas – 2.ª Fase.”, foi 
posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 2 
abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Passamos, assim, ao ponto 2.5 – Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem – Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas. 
Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra neste 

ponto?  
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Uma vez que não, vou pôr o ponto à votação. Então, ponto 2.5 – Aprovar a Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem – Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das 
Comunicações Electrónicas. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado 
por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.5 – Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Lei nº. 
5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 27 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por 
unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
De seguida, ponto 2.6 – Aprovar os Benefícios Fiscais IRS – Participação dos 

Municípios – Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
Neste ponto, vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Armando 

Carvalho. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Aproveito esta oportunidade para me enquadrar com o Senhor Vice-Presidente 

da Câmara e vou retomar as questões todas e responder, de uma só vez, a todas. 
Sobre a derrama, naturalmente que votaremos a favor, até porque é nosso 

costume fazê-lo. Temos um crescendo que vem desde 2005, de seiscentos e sessenta mil 
euros relativamente ao já recebido no ano passado, que foi de oitocentos e sessenta e 
quatro mil euros. 

Para este ano estão orçamentados novecentos mil euros e talvez cheguemos a 
um milhão, que corresponde a 10% do Orçamento, o que é significativo em termos de 
Câmara. O aproveitamento desta conjuntura económica favorável a este imposto pode ter 
algumas desvantagens, como já aqui foi referido. Na derrama é preciso dizer que, neste 
momento, representa 10% do nosso Orçamento. É significativo, pois é um montante que 
há quatro anos atrás representava metade deste valor.  

Quanto ao IMI é nossa norma continuar a aprová-lo, até porque a questão da 
avaliação e do regime transitório da reavaliação dos prédios e da redução do tempo de 
isenção para os proprietários, altera, substancialmente, a realidade actual; estamos, neste 
momento, ao fim de cinco, seis anos, a pagar taxas de IMI muito elevadas. Antigamente 
falávamos dos dez anos de isenção para valores relativamente baixos, agora estamos a 
falar de seis anos para valores bem mais altos. As taxas de avaliação do IMI são 
francamente altas e nós começamos a assistir, em muitas cidades e vilas do nosso País, a 
reduções dos valores dos coeficientes daquela matriz.  

Não é o nosso caso, felizmente, temos no nosso Concelho uma matriz de um 
ponto três. Mas é uma questão que nos preocupa porque uma pessoa comum, com um 
vencimento mínimo, começa a ter dificuldades em pagar. Teremos que ter algum cuidado 
e verificar bem se deveremos continuar nos 75% ou, por exemplo, descermos para os 
50%, porque a lei da fixação do IMI assim nos permite. 

Quanto ao IRS, penso que a minha bancada votará favoravelmente porque há 
aqui alguns pontos importantes, tanto positivos, como negativos que convém referir. 
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Em primeiro lugar, um dos factores positivos é a inovação que o Governo do 
Partido Socialista incluiu, ao permitir às Autarquias a possibilidade de gerirem os seus 
recursos financeiros. Esta inovação do IRS aparece pela primeira vez e permite que dos 
5% as Câmaras podem gerir os tais 20% de 5%. Quando o Senhor Vice-Presidente falava 
em 20%, é bom que se entenda que são 20% de 5%.  

Tentei fazer um quadro para saber quais eram as pessoas que iriam beneficiar 
deste rendimento. O Senhor Vice-Presidente da Câmara já fez umas contas, que levou à 
reunião do Executivo e estão certas. Perante tais contas, iriam beneficiar desta redução de 
2% do IRS as famílias que tenham um rendimento anual superior a catorze mil euros. O 
que acontece é que o número de famílias que trabalham no nosso Concelho, e que aqui 
apresentam a declaração do IRS, a receberem mais do que catorze mil euros é diminuto. 
As pessoas que recebem mais do que este valor, o que quer dizer que na prática esta 
inovação que é apresentada como uma grande defesa dos interesses dos munícipes, me 
parece um pouco demagógico, já que vai beneficiar poucas famílias.  

Se queríamos beneficiar a sério as famílias então não é com o IRS. Seria no IMI 
que deveríamos reduzir e não tanto aqui no IRS porque, assim, serão poucas as famílias a 
ser abrangidas. 

Esta medida financeira não vai representar menos do que 1% da receita do 
Executivo. Comparado com os tais 10% da derrama com o outro valor que não tenho aqui 
calculado, parece-me que não há justificação e com a consideração que tenho pelos seus 
números e que estão certos pelos seus cálculos, penso que não há razões para invocar 
grandes benefícios a tantas pessoas singulares. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Senhor 

Membro da Assembleia Francisco Cardoso, pode usar da palavra. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso: 
- Senhor Presidente, não vou votar este ponto nem morto e a culpa deste ponto 

aqui estar é do Partido Socialista. O Partido Socialista esqueceu-se que é o herdeiro da 
Revolução Francesa, foram os Membros do Partido Socialista e os seus antepassados que 
fizeram a Comuna de Paris e morreram nas barricadas. 

Houve uma proposta nessa reunião de Câmara que era, embora fosse uma 
proposta grosseira, uma proposta que poderia vir a ser trabalhada. 

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves pôs aqui um problema. Já 
repararam nos milhares de pessoas que aqui vivem e que ganham menos de mil euros, ou 
menos de novecentos euros e que não vão receber nada? Pela parte que me toca, muito 
obrigadinho, que vocês vão-me dar aí cem ou cento e vinte euros. Então e os outros? A 
grande esmagadora maioria dos trabalhadores deste Concelho? O que é que eles ganham? 
Trabalham, trabalham, trabalham, trabalham, trabalham… E nós? Embolsamos, 
embolsamos, embolsamos, embolsamos… Não seria muito mais honesto trabalhar a 
proposta do Dr. Borges da Silva, embora grosseira, e com o contributo de todos se chegar 
a uma melhor solução?  

Vou apresentar a minha carta de demissão, por isso façam o que quiserem, pois 
é a última vez que cá venho. Mas pela última vez vou votar esta aberração de proposta e 
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sugerir uma homenagem a uma pessoa de quem gostei muito e que, infelizmente, 
desapareceu. Foi só por isso que cá vim. Muito boa noite.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso. Vai usar 

da palavra o Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Como já tinha dito, achava que esta questão dos impostos despoletava várias 

contradições políticas. Quanto às contas, tinha essas dúvidas e a questão que se colocava 
na minha cabeça era a de saber quantas pessoas seriam beneficiárias desta proposta.  

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, por ser uma pessoa mais 
avalizada nesta matéria, expôs de forma empírica a aplicação prática desta proposta. 
Aquilo que o Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso nos transmitiu, que é do 
senso comum, a maior parte das pessoas no Concelho de Nelas têm salários na ordem dos 
quinhentos ou seiscentos euros, salvo algumas excepções. Era bom que estivéssemos num 
Concelho do litoral, em que os Serviços predominam e os rendimentos das pessoas são 
superiores.   

Pode-se concluir que as pessoas receberão vinte ou trinta euros, ou não recebem 
nada, que é o que vai acontecer na maior parte dos casos, não vai aquecer nem arrefecer. 
Ao mesmo tempo, e em termos políticos, é um pouco contraditório, senão vejamos. Sobre 
a derrama acho mais importante incentivar a criação de postos de trabalho e outras 
condições mais sustentáveis para futuro. Devo dizer que a proposta do Vereador Dr. 
Borges da Silva, em reunião de Câmara, foi recusada com argumentos eleitoralistas. 

Irei votar a favor, mas quero chamar à atenção de que os critérios estão, na 
minha perspectiva, errados e nem se olhou com outra perspectiva para esta questão. Há 
pouco tempo, neste Concelho, quase que caía o Carmo e a Trindade por não ter sido 
aprovado o empréstimo de quatro milhões de euros para obras; hoje deitamos fora cento e 
vinte e cinco mil euros que, também, não vão beneficiar ninguém. 

A questão da Educação, se é em livros ou se é em outra perspectiva, poderia ser 
trabalhada, de forma palpável, para beneficiar, numa altura tão difícil, o cidadão e o 
munícipe do nosso Concelho. Ainda agora aquando da abertura do ano escolar se viu, nas 
televisões, o quanto suportam as famílias que têm filhos a estudar. Talvez se pudesse 
discutir a proposta que o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves aqui apresentou. 

 Há o programa do “Magalhães”, que o vendedor Eng.º Sócrates está a oferecer 
em todo o lado. Há uns anos foi o Valentim Loureiro a oferecer televisões e frigoríficos e 
agora temos o Eng.º Sócrates a distribuir computadores pelas criancinhas. Mas é preciso 
esperar para se ver se esta bondade irá informatizar as casas dos mais desfavorecidos, 
porque se as famílias não tiverem dinheiro para pagar a mensalidade do operador da rede, 
não haverá Internet. Mas há que reconhecer que o Governo tem algo de interessante, que 
se for levado de forma séria, é uma autêntica revolução que o nosso País precisava ao 
nível da formação e da educação.  

Julgo que há muitas contradições, porque não abdicamos de alguma receitas e 
desperdiçamos outras. Por muita bondade que esteja nos critérios e nos argumentos que 
aqui foram utilizados pela Câmara, nenhum dos cidadãos vai sentir isto. Vamos ser sérios 
e honestos, porquanto a maior parte das pessoas do nosso Concelho não tem rendimentos 
para beneficiar desta medida. 
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Muito obrigado.  
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Senhor Membro 

da Assembleia Rui Costa, faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Vou-me cingir somente ao ponto 2.6, que são os Benefícios Fiscais de IRS. 

Queria relembrar que se trata de uma isenção fiscal que a Câmara Municipal está a propor 
a todos os munícipes. Digo que são a todos os munícipes porque aqueles que pagam à 
volta de cento e vinte e cinco mil euros, são uma classe média alta, e é esta faixa que irá 
ser beneficiada, em cerca de 2%, com esta medida da Câmara Municipal. 

Quanto à proposta do Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves sobre os 
livros escolares, queria aqui dizer que as famílias mais carenciadas já têm subsídios para 
os livros. Então, porque é que havemos de debater o subsídio dos livros, se as pessoas já 
têm subsídios?  

Concordo que se deveriam criar bolsas de estudo, para estudantes de forma a 
criar condições técnicas no nosso Concelho; isso sim, considero uma excelente ideia. 
Aplaudo a Câmara Municipal pela proposta de reduzir a taxa de IRS que beneficia o bolso 
de todos os portugueses do Concelho de Nelas. Sabendo do estado da economia 
portuguesa, a Câmara Municipal fez jus aos munícipes deste Concelho. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vai usar da palavra 

o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Agradecia que fosse muito breve. 
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Só pedi para vir aqui porque falaram no meu nome e queria, enquadrando-me 

neste ponto, perguntar se os trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas, que tanto têm 
sido elogiados pelo seu trabalho, se irão receber alguma redução por este IRS baixar de 5 
para 3%? Será que vão ganhar alguma coisa com esta redução do IRS? Se calhar a 
maioria não vai ter direito a isso. Isto é um exemplo. 

Focaram o problema dos livros, só gostaria de realçar um aspecto que pode ter 
passado sem se notar. Naquela proposta dos livros, estes poderão transitar de um ano para 
o outro, se estiverem em bom estado, logo estamos a falar de uma só despesa. 

Com a velocidade a que isto está a acontecer, presumo que daqui a meia dúzia 
de anos estaremos como na Finlândia; teremos tiros na Escola mas não existirão livros. 
Vamos aproveitar enquanto há livros para ajudar os alunos deste Concelho, que são 
muitos, porque as famílias que ganham 500 euros por mês não têm direito a livros. O 
Partido Socialista está a pagar os livros escolares, pelo menos no Concelho de Coimbra, 
tanto quanto sei; os cheques que as famílias que precisaram para comprar os livros, 
receberam-nos em Maio.  

Acho que deveríamos aproveitar esta ideia e trabalhá-la para benefício das 
famílias mais necessitadas.  

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Vou dar a 
palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- É só para dizer que se concluiu que esta medida não é abrangente, pois quem 

ganha 610 euros, e se tiver dois filhos, não paga nada.  
Se se der livros a toda a gente, vamos outra vez beneficiar os mesmos, porque ao 

abrigo da Acção Social Escolar já tem uma parte dos mesmos. Concordo que se deveria 
reforçar esse apoio aos mais necessitados, mas dar a toda as famílias, nesta primeira fase, 
era sobrepor a assistência social aos alunos. 

Penso que esta questão deverá ser muito bem estudada, pois corremos o risco de 
se desperdiçar cem mil ou cento e vinte e cinco mil euros, sem resultados práticos. É, no 
entanto, uma opção do Executivo e temos que a respeitar.  

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

passar a palavra ao Senhor Vice-Presidente que vai prestar alguns esclarecimentos sobre 
as questões aqui levantadas.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas: 
- Uma vez mais, vou tentar responder a todas as questões que os Senhores 

Membros da Assembleia colocaram. 
A questão dos livros que transitam de um ano para o outro, e que foi a proposta 

do Senhor Membro Jorge Esteves, achei-a um pouco surreal e não consegui perceber a 
história dos talões que se rasgam; mas seja como for, vou lê-la e vamos ver depois o que 
está escrito. Como os Senhores Membros da Assembleia Rui Costa e Borges dos Santos 
já disseram o essencial, e bem, a Acção Social Escolar já beneficia uma margem muito 
grande de alunos, que com o escalão A e o escalão B, uns têm o apoio na totalidade e 
outros têm menos. Pode-se estudar a hipótese de reforçar, aliás é uma competência que 
chegou agora às Câmaras e que, naturalmente, será alvo de reflexão durante os próximos 
anos. Deixe-me dizer-lhe que a Câmara de Nelas já faz isso numa parte do seu ensino. 

Sobre as actividades de enriquecimento curricular, que são responsabilidade da 
Câmara de há dois anos a esta parte, os Professores de Inglês sentiram que era necessário 
ter um manual e faz sentido, numa disciplina como a de Inglês, embora seja um nível 
muito básico. A Câmara Municipal de Nelas não pediu dinheiro a ninguém pelo manual e 
não houve nenhum aluno que ficasse sem ele. Mas esse manual não é abrangido pela 
Acção Social Escolar, nem é pago a ninguém e a Câmara decidiu oferecer a toda os 
alunos desse ano. Naturalmente que o manual é pessoal e fica para referência futura. 

Quero dizer que gostei da intervenção do Senhor Membro da Assembleia Paulo 
Santos. No entanto, quero fazer um reparo, porque acho que o “Magalhães” não dá nem 
para poleiro de galinhas. Pode servir para outras coisas, mas não funciona e acho que 
andam muitas pessoas enganadas com o Magalhães porque as pessoas falam em 50 euros 
e esquecem-se que há 20 euros por mês para pagar de uma ligação à Internet.  

Quanto ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, fez aquilo que 
nós lhe reconhecemos, ou seja, como técnico que é, fez uma intervenção com 
competência, naturalmente, pois sabe muito de impostos. Quando fala de uma conjuntura 
económica favorável, não sei muito bem para quem, pois quando diz que há aumento da 
derrama, deixe-me dizer-lhe que, embora a cobrança líquida da derrama no Concelho de 
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Nelas tenha aumentado todos os anos, é bom saber-se que de há dois anos para cá houve 
uma diminuição efectiva. A derrama era de 10 % da colecta, como sabe, antes da nova 
Lei das Finanças Locais e na maior parte dos casos 2%, 2,5%, dependendo da taxa de IRC 
das empresas. Neste momento a taxa da derrama é 1,5% da matéria colectável, ou seja, 
houve aqui uma diminuição. 

Deixe-me dizer-lhe que há Câmaras que estão a contar, para este ano, com uma 
diminuição da derrama de 40%. Nós temos a sorte de ter uma empresa, que tem um 
volume de negócios muito grande, tem um lucro muito substancial e que paga mais de 
metade da derrama do Concelho. Temos essa sorte, felizmente, temo-la cá e veio para cá 
sem a derrama diminuir e não se importa nada porque sente o apoio da Câmara em muitas 
outras vertentes. 

Quanto ao IMI, devo dizer que ele é mais abrangente do que o IRS. Mas se 
calhar não há benefícios fiscais em sede de IMI para famílias com rendimentos reduzidos, 
pois em alguns casos não têm dinheiro para ter uma casa própria. Quem vive numa casa 
arrendada, quem não tem casa ou quem mora nas casas de habitação social não vai 
beneficiar desta redução, naturalmente.  

Houve uma imprecisão que foi proferida, e que queria corrigir, quando se disse 
que só beneficia quem ganha mais de 14 mil euros, o que não é verdade, como sabe. O 
IRS, fruto da sua própria natureza, com taxas proporcionais e progressivas, beneficia 
mais, naturalmente, quem ganha mais, é um facto e isso advém da natureza do imposto. 
Mas beneficia todas as pessoas que paguem IRS, ou que seja reembolsado de IRS, desde 
que tenham rendimentos suficientes para pagar imposto, não é só quem ganha mais do 
que catorze mil euros por ano.  

Por último, não percebo quais são as suas contas quando diz que menos de 
novecentos mil euros são dez por cento do Orçamento e mais de cem mil não é um por 
cento. Mas essa análise já é, meramente, política e o Senhor Membro da Assembleia 
Armando Carvalho é um político. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente. Vamos, então, pôr o ponto à votação. 

Ponto 2.6 – Aprovar os Benefícios Fiscais IRS – Participação dos Municípios – Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos 25 votos a 
favor, 1 voto contra e 1 abstenção.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.6 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS – Participação dos Municípios 
– Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 
votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, agora, ao ponto 2.7 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, 

representante da Assembleia Municipal, para integrar o Conselho Cinegético Municipal 
de Nelas. Sobre este ponto vai usar da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Nelas. Faça favor. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
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- Como representante da bancada da coligação PPD/PSD-CDS/PP e no âmbito 
dos Presidentes de Junta que temos, pois somos poucos, achou-se por bem, propor para 
este cargo o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Lapa do Lobo, Salomão Fonseca. 
Pois ele dedicou uma boa parte da sua vida aos pombos, pois é um columbófilo de longa 
data. Como tal, a nossa proposta recai no Senhor Presidente da Junta da Lapa do Lobo. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Nelas, Senhor António Luís 

Santos. Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra?  
 O Senhor Salomão Fonseca vai-se ausentar. Como está em causa o nome de 

uma pessoa, o voto vai ser por escrutínio secreto. 
Vão ser distribuídos os necessários papéis para que todos os Senhores Membros 

da Assembleia possam votar.  
(O Senhor Presidente da Assembleia fez a chamada dos Senhores Membros da 

Assembleia)  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- O resultado da votação foi o seguinte: 21 votos a favor e 5 votos brancos. Está 

eleito o Senhor Salomão Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia da Lapa do Lobo, 
para o Conselho Cinegético. 

  O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.7 – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante da 
Assembleia Municipal, para integrar o Conselho Cinegético Municipal de Nelas, foi posto 
à discussão, tendo sido eleito o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Lapa do Lobo, 
com 21 votos a favor e 5 votos brancos. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Passamos, agora, ao ponto 2.8 – Aprovar a adesão do Município de Nelas à 

Entidade Regional de Turismo do Centro. 
O Senhor Vice-Presidente vai prestar esclarecimentos sobre este assunto. 

Agradecia que fosse breve. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas: 
- Só para esclarecer que este assunto veio aqui hoje, antes de ir a reunião de 

Câmara, porque a adesão é urgente. Se assim não fosse, teríamos de convocar uma 
Assembleia Municipal Extraordinária, só para este assunto, o que me parece não fazer 
sentido.  

Esta Entidade de Turismo vem substituir as antigas Regiões de Turismo, a Dão 
Lafões, no nosso caso. Tomei a liberdade, com ordem da Senhora Presidente da Câmara, 
de falar antes com o Senhor Vereador Adelino Amaral, do Partido Socialista. Este assunto 
vem aqui à Assembleia com um Despacho da Senhora Presidente e depois irá à reunião de 
Câmara para ratificação. Foi-me dito que não haveria problema nenhum; essa é a 
explicação deste assunto estar aqui, hoje, a ser discutido antes de ter ido a reunião de 
Câmara.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente. Vai usar da palavra o Senhor Membro 

da Assembleia Pedro Moreira. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Muito boa noite a todos mais uma vez. Sem querer discutir o essencial do 

ponto que está à aprovação, queria, de uma maneira muito sucinta, alertar para a essência 
do mesmo. Isto é, a consequência da parte do Governo do Partido Socialista, de uma 
regionalização, a todos os títulos ilegal porque ela foi referendada há poucos anos e foi 
rejeitada. Com pena minha porque era um dos apoiantes da regionalização, mas não 
nestes moldes. Já foi feita na Saúde, onde segregou as cinco regiões, e o mesmo 
aconteceu na Educação, com as cinco regiões que são: Porto Norte, Centro, Lisboa e Vale 
do Tejo, Alentejo e Algarve. 

E agora com o Turismo passaremos a ter uma Região que vai desde Santa Maria 
da Feira às Termas do Monfortinho, que vai de Vieira de Leiria a Vilar Formoso, 
passando pela Figueira da Foz até à Serra da Estrela. Trata-se de uma amplitude de oferta 
turística, de identificação cultural, de gentes e de terras, totalmente diferentes, todas 
metidas no mesmo grande caldeirão, sem qualquer tipo de critério e sem qualquer tipo de 
razão. Muito obrigado. 

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

palavra o Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça o favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Só queria reforçar o que o Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira 

disse; isto é um autêntico disparate. O Partido Socialista, com este tipo de propostas, não 
nos dá outra alternativa senão obrigar-nos a votar. A participação do Município na 
respectiva Entidade Regional de Turismo constitui um requisito de acesso aos programas 
públicos de financiamento na área do Turismo com recurso a fundos, exclusivamente, 
nacionais. Isto é uma obrigação e vou votar favoravelmente porque tem que ser. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Uma vez que 

não temos mais ninguém inscrito, passamos, então, à votação do ponto 2.8 – Aprovar a 
adesão do Município de Nelas à Entidade Regional de Turismo do Centro. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.8 – Aprovar a adesão do Município de Nelas à Entidade Regional de 
Turismo do Centro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 27 votos a favor, 0 
votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade, 
 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
O ponto 2.9 - Tomar conhecimento da Certificação dos Serviços de Desporto, 

Biblioteca e Espaço Internet do Município de Nelas, no âmbito da Implementação do 
Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - NP EN ISO 9001:2000. 
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Trata-se de um assunto para se tomar conhecimento e, segundo palavras da 
Senhora Presidente, nestes Departamentos tem sido desenvolvido um trabalho de rigor, 
com um serviço mais prático, objectivo e de melhor qualidade. É para dar conhecimento a 
todos os Senhores Membros da Assembleia que estes serviços passaram a ser certificados 
e para, também, louvar o esforço exercido pelos funcionários de todos esses 
Departamentos, sem menosprezar todos os outros. 

Antes de finalizar a sessão e como ainda temos cidadãos na sala, perguntava se 
alguém deseja usar da palavra, apesar de não ter ninguém inscrito. 

Uma vez que não, damos assim por encerrada esta sessão ordinária.  
Uma boa noite para todos e 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: 

 
 
 


