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SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008 

 
ACTA 

 
Aos vinte e três dias do mês de Dezembro 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 Ordinária de 26 de Setembro 

de 2008 e Extraordinária de 24 de Outubro 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 as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal 
para o ano de 2009; 

2.3 – Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2009; 
2.4 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Vamos dar inicio a esta Assembleia Ordinária. 

Começo por cumprimentar a Senhora Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores 
Presidentes de Junta, os Senhores Membros da Assembleia e o Exmo. Público, aqui 
presente. 

Passo a palavra ao Senhor Segundo Secretário, Sr. Manuel dos Santos, que irá 
fazer a chamada e o registo das presenças. 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. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho, José Fernando 
Teixeira Sampaio e o Senhor Presidente de Junta de Canas de Senhorim, Luís Manuel 
Abrantes Pinheiro.  

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

passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação das actas das sessões ordinária de 26 de 
Setembro de 2008 e extraordinária de 24 de Outubro de 2008.  

Começamos pela sessão ordinária de 26 de Setembro de 2008. Algum dos 
Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
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Uma vez que não, vamos passar à votação da mesma. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Temos 26 votos a favor e 1 abstenção.  

Antes de passarmos à votação e discussão da acta da sessão extraordinária de 24 
de Outubro, aproveito para informar que chegou o Senhor Membro da Assembleia José 
Fernando Teixeira Sampaio; passamos a ter 28 presentes e 2 faltas.  

Relativamente ao ponto 1.1 – Aprovação da acta da sessão extraordinária de 24 
de Outubro de 2008, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 
palavra?  

Uma vez que não, passamos à votação da mesma. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Temos 26 votos a favor e 2 abstenções, por ausência nesse plenário.  

Sobre a Leitura do Expediente vou-me escusar, como habitualmente, à leitura do 
mesmo, uma vez que foi endereçado a todos os Senhores Membros da Assembleia.     
 

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

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

ordinárias de 09/09/2008; 30/09/2008; 14/10/2008; 28/10/2008; 11/11/2008; 25/11/2008; 
- Membro da Assembleia Jorge Manuel Gonzalez da Silva Esteves – Envio de 

documento referente ao seu blogue;  
- Francisco de Almeida Cardoso – Renuncia ao mandato de Membro da 

Assembleia Municipal;   
- Roberto Carlos Brito Loureiro – Renuncia ao mandato de Membro da 

Assembleia Municipal;  
- Luís Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim – Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 26 de Setembro de 
2008;  

- Membro da Assembleia José Fernando Teixeira Sampaio – Solicita justificação 
da falta dada à sessão extraordinária realizada em 24 de Outubro de 2008;  

- Membro da Assembleia Manuel do Couto de Sousa – Solicita justificação da 
falta dada à sessão extraordinária realizada em 24 de Outubro de 2008;  

- Ofício n.º 4808, datado de 15 de Setembro de 2008, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, representante da 
Assembleia Municipal, para integrar o Conselho Cinegético Municipal de Nelas;  

- Ofício n.º 4825, datado de 16 de Setembro de 2008, da Câmara Municipal de 
Nelas, solicitando a inclusão de mais um assunto para a sessão ordinária de Setembro, 
desta Assembleia Municipal;   

- Exemplar da revista “Informação Empresa”, da Associação Empresarial da 
Região de Viseu;  

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

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Novembro de 2008;  
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de documentos 
referentes ao “QREN – ponto da situação/Outubro de 2008” e parecer sobre a proposta de 
Lei do Orçamento de Estado para 2009;  

- Expotec – Tecnologias e Inovação Viseu 2007 e AIRV – Associação 
Empresarial da Região de Viseu – Convite para inauguração de exposição;   

- Ofício n.º 5255, datado de 14 de Outubro de 2008, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal;  

- Abaixo-assinado enviado por moradores da Urbanização Quinta de Cima, de 
Lapa do Lobo;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República – Perguntas formuladas ao Governo sobre o futuro do Centro de Estudos 
Vitivinícolas do Dão – 100 anos da Região Demarcada do Dão;  

- Exemplar do Jornal STAL; 
- Exemplar do Jornal Voz das Misericórdias;  
- Exemplar da Revista Municipal do Município de Oliveira de Frades;   
- Exemplar do Jornal Voz das Misericórdias;  
- Convite para participar no 3.º Congresso Empresarial da Região de Viseu, que 

irá decorrer em 13 de Novembro de 2008;   
- Ofício n.º 5637, datado de 30 de Outubro de 2008 – Pedido de convocação de 

sessão extraordinária;  
- Ofício n.º 27286, datado de 28 de Outubro de 2008, da Assembleia Municipal 

de Sesimbra – Conferência Nacional – As Escolas Conde de Ferreira – Marco histórico da 
instrução em Portugal;  

- Cópia de parte da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Nelas, 
realizada em 11 de Novembro de 2008, referente ao assunto analisado na sessão 
extraordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 14 de Novembro de 2008;  

- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Nelas – Cimo do Povo – 
Convite dirigido a todos os Membros da Assembleia Municipal para participarem no 
Magusto daquela Colectividade, dia 15 de Novembro de 2008, pelas 17 horas;  

- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas – Designação de um 
representante efectivo e de um representante suplente, da Assembleia Municipal, para a 
Comissão Alargada/Restrita daquela Comissão;  

- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas – Designação de quatro 
representantes efectivos e quatro suplentes desta Assembleia Municipal, para aquela 
Comissão; 

- Alcoólicos Anónimos – Conselho de Serviços Gerais – Convite para reunião a 
ter lugar na Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, em Viseu, 27 de Novembro de 
2008; 

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República – Perguntas ao Governo sobre o futuro do Centro de Estudos Vitivinícolas do 
Dão, nos 100 anos da Região Demarcada dos Vinhos do Dão;  

- Associação Portuguesa de Seguradoras – Conferência “Reformas em Portugal 
– Que futuro?” – Viseu, dia 26 de Novembro de 2008;  

- Académico Basket Club de Nelas – Convite para Jantar de Natal, dia 13 de 
Dezembro de 2008, pelas 20 horas;  

- Governo Civil do Distrito de Viseu – Envio de Postal de Boas Festas;  
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- Câmara Municipal de Nelas – Cópia da Circular n.º 185/2008, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses – Programa e.escolinha – Ligação à Internet;  

- Assembleia Municipal de Valença – Envio de Moção;  
- Ofício nº. 6298, datado de 12 de Dezembro de 2008, da Câmara Municipal de 

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

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 

- Ofício n.º 20/08, datado 16 de Setembro de 2008, enviando em anexo a 1.ª 
página do documento referente ao ponto 2.8, da Ordem de Trabalhos da sessão ordinária 
de 26 de Setembro de 2008, para substituição da enviada junto com a Convocatória;  

- Ofício n.º 21/08, datado de 29 de Setembro de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária realizada em 26 de Setembro de 2008;  

- Ofício n.º 22/08, datado de 29 de Setembro de 2008, enviado ao Ex.m.º Sr. 
Roberto Carlos Brito Loureiro, convocando-o para integrar o Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista, desta Assembleia Municipal, em virtude do Senhor Francisco de 
Almeida Cardoso ter renunciado ao mandato;  

- Ofício n.º 23/08, datado de 29 de Setembro de 2008, enviado à Firma 
Borgstena Textille Portugal, Ld.ª, enviando em anexo uma moção;  

- Ofício n.º 24/08, datado de 29 de Setembro de 2008, enviado à Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas e aos Comandantes dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas, de Canas de Senhorim e da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Santar, 
enviando uma moção;  

- Ofício n.º 25/08, datado de 07 de Outubro de 2008, enviado ao Ex.m.º Sr. João 
Alfredo Lopes Ferreira, convocando-o para integrar o Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista, desta Assembleia Municipal, em virtude do Senhor Roberto Carlos Brito 
Loureiro ter renunciado ao mandato;  

- Ofício n.º 26/08, datado de 15 de Outubro de 2008, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para uma sessão extraordinária, a 
realizar em 24 de Outubro de 2008;  

- Ofício n.º 27/08, datado de 27 de Outubro de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da deliberação tomada na 
sessão extraordinária realizada em 24 de Outubro de 2008;  

- Ofício n.º 28/08, datado de 04 de Novembro de 2008, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para uma sessão extraordinária, a 
realizar em 14 de Novembro de 2008;  

- Ofício n.º 29/08, datado de 17 de Novembro de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão extraordinária realizada em 14 de Novembro de 2008;  

- Ofício nº. 30/08, datado de 12 de Dezembro de 2008, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos para o ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de 

interesse para o Município, como sejam, informações, pedidos de esclarecimento, 
recomendações, etc. 

Pergunto aos Senhores Membros da Assembleia, quem é que deseja usar da 
palavra neste ponto e agradecia que se inscrevessem todos, de preferência, para desta 
forma se dar uma melhor distribuição do espaço temporal.  

Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Mesa, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Estimado Público. 
Queria aproveitar este Período de Antes da Ordem do Dia, e a época natalícia 

que estamos a atravessar, para tecer alguns comentários sobre algumas actividades que 
têm decorrido no nosso Concelho. Este ano a Câmara Municipal enveredou por um leque 
de actividades, das quais podemos destacar algumas, como por exemplo a Aldeia do Pai 
Natal, a própria iluminação da Vila de Nelas e da iluminação da Igreja de Canas de 
Senhorim. 

São actividades que engrandecem o nosso Concelho e fazem com que a 
população, depois de toda esta época conturbada a nível económico, possa viver o Natal 
com outra alegria, principalmente as crianças.  

Deve-se destacar nessas actividades culturais, os Encontros Corais e o directo da 
Televisão, focando a Aldeia do Pai Natal. A televisão esteve em Nelas, desta vez sem ser 
por nenhuma desgraça, e levou bem alto o nome do Concelho de Nelas.  

Queria ainda referir-me à Carta Educativa que está aprovada. Depois de muitas 
discussões, a Carta está aprovada e os três Centros Educativos em Nelas, serão, em breve 
uma realidade. Entretanto, é preciso dizer-se que não houve encerramento de escolas no 
nosso Concelho como alguns preconizavam.    

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Eng. Rui Costa. Como não 

tenho mais ninguém inscrito, damos por encerrado este ponto e passamos para o Período 
da Ordem do Dia. 

No 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) 
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
              Exmos. Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Artº. 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 26 de Setembro último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Construção da Rua de Ligação Finanças/Rua de Senhorim;  
- Abertura da ligação da Rua das Eiras/Rua do Mestre Zé: 
  a) Construção das redes de águas, esgotos e pluviais; 
  b) Construção de muros; 
- Terraplanagem na Zona Industrial n.1, em Nelas; 
- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  
- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Ampliação da rede pluvial na Av.ª Sá Carneiro, em Nelas; 
- Construção de redes água e esgotos na Rua do Salgueiro, em Aguieira; 
- Construção da rede de águas pluviais na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, em 

Aguieira; 
- Construção da estrada de ligação Póvoa de Cima/São João do Monte; 
- Alargamento da rua principal da Póvoa de Cima; 
- Remodelação da rede de esgotos na Rua Laje do Quarto, em Canas de 

Senhorim; 
- Demolição de casa no Pisão; 
- Alargamento da rua de ligação Carvalhal Redondo/Aguieira; 
- Arranjo do caminho do Negrão, em Santar; 
- Construção de trincheiras filtrantes na fossa do cemitério, em Lapa do Lobo;  
- Pavimentação em calçada de ruas na Lapa do Lobo, em colaboração com a 

Fundação;  
- Pavimentação de passeios na Estrada de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua do Mondego, em Nelas; 
- Requalificação da Urbanização do Pomar, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Alargamento com construção de muro na Rua da Ponte, em Lapa do Lobo;  
- Limpeza de terrenos na zona das antigas oficinas; 
- Acabamentos do Salão Paroquial, em Lapa do Lobo; 
- Acabamentos na sede teatral, em Canas de Senhorim; 
- Arranjo do interior do edifício da Escola de Moreira; 
- Pintura e reparação na Capela Mortuária de Vilar Seco; 
- Construção de instalações sanitárias na Igreja da Sr.ª do Viso, em Vila, 

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

Freguesia; 
- Requalificação do cemitério de Carvalhal Redondo, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;   
- Requalificação da Capela de Santa Bárbara, em Urgeiriça; 
- Iluminação do Adro da Igreja, em Canas de Senhorim;  
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- Pintura de muros e gradeamentos na Escola da Feira, em Canas de Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Pêro Cabeço, em Casal Sancho;  
- Pavimentação dos arruamentos do Largo da Feira;  
- Construção de muros na Rua da Soma;  
- Plantação de árvores no Concelho;  
- Requalificação do Parque Infantil das Caldas da Felgueira;  
- Pintura das Instalações Sanitárias das Caldas da Felgueira;  
- Construção de muros de suporte na Av.ª Coronel Serpa, em Vilar Seco; 
- Construção de 2 poços no Acesso ao Lar, em Vilar Seco; 
- Construção de armazém em Moreira, em colaboração com a Junta de 

Freguesia; 
- Ajardinamento na parte superior do Espaço Loureiro Assunção; 
- Construção de estufa nas Oficinas Municipais;  
- Pavimentação do Adro da Igreja Matriz de Canas de Senhorim.   
 2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Pavimentação de passeios do Bairro do Carvalhal, em Nelas;  
- Palco no adro da Igreja do Pisão, em colaboração com a Igreja; 
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Reparação de pavimento em vários arruamentos, em Vilar Seco; 
- Beneficiação de caminhos em Vilar Seco; 
- Requalificação da envolvente ao Cristo-Rei, em Vilar seco; 
- Construção de passeios na estrada de ligação Carvalhal Redondo – Aguieira; 
- Instalações sanitárias na futura feira de Canas de Senhorim; 
- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Alargamento de caminho, em Algerás; 
- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
- Requalificação urbana da Praça do Município; 
- Alargamento 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; 
- Construção de barracão, em Algerás, resultante das expropriações da Rua das 

Eiras e construção de poço; 
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- 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: 
- 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; 
- 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);  
- 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 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; 
- 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.  
- Requalificação da Av.ª Fortunato de Almeida, em Vilar Seco; 
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- Vedação da Escola do 1.º Ciclo, em Vilar Seco; 
- Abertura da Rua da Soma, em Santar;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 28 de Novembro de 2008: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

370.777,67 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 1.063.047,00 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Março de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 352.083,75 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto a Senhora Presidente da Câmara irá usar da palavra. Faça 

favor. 
A Senhora Presidente da Câmara:  
- Muito boa noite. 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Caro Público 
Findo mais um ano de actividade municipal, e quando nos preparamos para 

analisar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal, é fundamental parar para 
reflectir sobre todo o trabalho realizado durante o ano de 2008.  

Foi um ano bastante positivo em que as obras realizadas em todas as Freguesias 
demonstram bem a intensidade do nosso empenho. Como todos podem verificar pela 
informação escrita enviada pelos serviços, há cerca de 80 obras a decorrer no Concelho, 
em todas as Freguesias e nas mais diversas áreas.  

Temos em curso obras de pavimentação e requalificação de passeios e estradas, 
obras de beneficiação e requalificação urbana, obras de ampliação da rede de águas e 
esgotos, sem esquecer as zonas industriais, as escolas e o nosso património religioso. 

 Neste particular, informo que tem sido nosso apanágio implementar uma 
politica de protecção e de preservação do património arquitectónico, seja civil ou 
religioso. Estas acções são, assim, mais do que simples obras, são uma obrigação que 
temos de preservar em memória futura a nossa identidade cultural. Muitas têm sido as 
requalificações das igrejas que temos feito em todas as paróquias em parceria com a 
Igreja e reconheço que é um tributo que prestamos às gerações futuras e uma mais-valia 
em termos turísticos. 

Estamos, uma vez mais, aqui reunidos para, em conformidade com a Legislação 
em vigor, analisar, discutir e aprovar o Orçamento e as Grandes Opções do Plano da 
Câmara Municipal de Nelas para o próximo ano de dois mil e nove. Nestes documentos 
estão vertidas as principais linhas programáticas de toda a Actividade Municipal, através 
dos objectivos por nós traçados. 

Não é necessário fazer aqui uma análise exaustiva desta contextualização, mas é 
importante que todos tenhamos consciência de que não podemos ficar alheios ao contexto 
mundial e ao europeu e, por isso, todos sabemos que os próximos anos serão anos de 
grandes preocupações e dificuldades para as empresas e para as famílias. 
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Contudo, este Orçamento, mercê de rigor e critério na gestão municipal, 
apresenta-se como um instrumento capaz de amenizar a situação difícil e até de incentivar 
a animação da actividade económica local e regional, por via da execução de infra-
estruturas essenciais e da prestação de serviços à comunidade social que servimos, 
contribuindo, decisivamente, para um desenvolvimento sustentado que prosseguimos. 

Foi a pensar nesse desenvolvimento sustentado e harmonioso que, previamente à 
apresentação destes documentos, ouvimos todos os representantes dos executivos das 
Juntas de Freguesia que, por sua vez, tiveram oportunidade para exprimir anseios, 
vontades e carências das populações e localidades que representam. Em conjunto, 
definimos as prioridades que se encontram claramente expostas no plano e merecerão da 
nossa parte o tratamento conveniente para a sua concretização. Quero, por isso, agradecer 
o contributo de todos porque com ele, este orçamento é mais sensato, mais responsável, 
mais democrático e, fundamentalmente, mais justo. 

Como diversas vezes já referi nesta Assembleia, houve de facto um atraso em 
todo o processo legislativo e regulamentar à volta do QREN que está em vigor, como 
sabem, desde 2007 até 2013. Porém, só no início de 2008 começou a ser publicada 
alguma legislação regulamentadora, o que limitou, substancialmente, a preparação de 
projectos susceptíveis de candidatura, bem como o seu desenvolvimento imediato.  

Este atraso da responsabilidade do Governo, só agora permitiu que se 
concretizasse a contratualização do plano estratégico para a Região Dão Lafões que 
também se consubstancia em obras previstas neste Plano e Orçamento. Assim, as grandes 
obras que aparecem nas Grandes Opções do Plano são, também, as que foram possíveis 
de integrar no processo de contratualização no âmbito da AMRL que integramos.  

Nesta contratualização, e de acordo com as opções disponíveis, apostámos em 
três áreas que nos parecem as de maior relevância e as mais estruturantes para o 
Concelho, são elas: a educação, as zonas industriais e a mobilidade. Agora, finalmente 
realizada a contratualização, vamos poder já a partir de Janeiro, com os concursos em 
andamento, candidatar os projectos que temos e os que estamos ultimar nas áreas 
referidas à Associação de Municípios e finalmente beneficiar dos fundos comunitários. 

Convém que todos se recordem que os grandes investimentos realizados no 
nosso Concelho nunca se executaram só à custa do orçamento municipal. É preciso 
desmistificar essa ideia de dizer que no passado se fez isto e aquilo e que eram só grandes 
obras. A verdade é que a maior parte dos projectos concretizados beneficiaram de fundos 
comunitários ou de contratos programa com o Governo e o período de realização foram 
16 anos de poder e 3 quadros comunitários de apoio e não apenas 3 anos de um mandato e 
dois anos de um quadro comunitário. 

Ao invés destes comentários, devia-se questionar a oportunidade perdida no 
passado para utilizar os fundos comunitários para a implementação do saneamento básico 
e das respectivas ETAR`S. Todos se recordam das estatísticas da cobertura de saneamento 
a 100% ou que havia ETAR`S por todas as localidades do Concelho. 

A verdade é que temos que ser nós, agora, com recurso ao POVT nacional a 
realizar os investimentos no saneamento básico, com a agravante de não ser esta uma das 
prioridades deste Quadro Comunitário. Durante o III QCA perdeu-se a oportunidade de 
dotar o Concelho destas infra-estruturas básicas, o que é um acto que considero de grande 
irresponsabilidade porque nos fez perder competitividade e bem pior do que isso, fez com 
que os nossos munícipes não melhorassem a sua qualidade de vida. 
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Uma vez mais vos digo, o investimento nesta candidatura ao POVT continua a 
ser uma prioridade deste Executivo e é um desafio ao qual estamos preparados para 
responder. 

Um outro assunto de que temos sido acusados, sucessivamente, é do aumento 
das despesas correntes. Na verdade, não posso discordar desse aumento, mas é, também, 
sabido que a classificação económica de algumas despesas correntes corresponde a 
investimento. Por exemplo, algumas obras que realizámos por administração directa, e 
foram bastantes, como a casa mortuária de Moreira, a casa dos Senas em Senhorim, a 
rotunda de Santar, a Variante da Aguieira, o parque infantil da Felgueira, a estrada de S. 
João do Monte e os encargos com o consumo de gasóleo das máquinas e o seu aluguer, 
são apenas algumas das despesas correntes que se traduzem em investimento, mas que 
não são classificadas como tal. Muitas outras mais poderíamos ainda citar, mas penso que 
toda a Assembleia tem conhecimento delas nas informações escritas que recebem para 
preparação destes plenários. 

Há ainda outro tema que, embora seja abordado num ponto a seguir da nossa 
agenda, não posso separar da proposta de orçamento e que é a proposta do Mapa de 
Pessoal.  

Se no passado eram questões distintas, hoje, com o novo enquadramento legal, 
através da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro – Lei de Vínculos, Carreiras e 
Remunerações – em que se estabelece, entre outras matérias, novos princípios e 
orientações no domínio da gestão de pessoal e da disciplina relativa aos mapas de pessoal 
e onde se realça a regra da anuidade da elaboração do mapa de pessoal, que deve 
acompanhar a proposta de orçamento. 

Este mapa de pessoal deve compreender a totalidade dos postos de trabalho, 
nomeadamente, os contratados por tempo indeterminado, que é o vulgo vínculo à função 
pública, também os contratados a termo resolutivo e ainda os cargos dirigentes e as 
comissões de serviço. 

Reconhecemos que esta previsão do pessoal e com a afectação de verbas para os 
seus encargos, estaremos a facilitar a gestão dos recursos humanos e financeiros do 
Município. 

A proposta de mapa que tiveram oportunidade de analisar, não foi aquela que 
gostaríamos de ter aprovado em reunião de Câmara. O mapa que apresentámos, em 
contraposição com o anterior quadro de pessoal, previa um decréscimo de lugares 
disponíveis e não um aumento como tentaram fazer crer e que vou passar a explicar. 

Actualmente, o quadro em vigor prevê a existência de 238 lugares dos quais 76 
estão disponíveis, se a estes acrescentarmos os 115 lugares que se encontram a contrato 
passaríamos a ter a uma estrutura com 353 funcionários. Contudo, a nossa proposta não se 
limita a um somatório de lugares, mas a um estudo das necessidades. Com a nossa 
proposta iríamos prever a extinção de alguns lugares do antigo quadro e prever a criação 
de outros, não por mero capricho, mas pela urgência dos serviços. Alguns dos lugares 
criados justificam-se, com franca naturalidade porque, na maioria dos casos, trata-se 
apenas de regularizar situações precárias como as dos POCs; neste momento 46 ao 
serviço da Autarquia, ou de acabar com as desigualdades e com as injustiças dos vínculos 
que durante anos se alimentaram. O Mérito é para nós, também, um factor de aferição e 
de reconhecimento do trabalho e da dedicação de inúmeros funcionários a este Município, 
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por isso, sentimos a obrigação de fazer esse reconhecimento através das promoções a que 
têm direito.  

Em suma, com a nossa proposta estaríamos a criar uma estrutura de 310 postos 
de trabalho, correspondentes ao que efectivamente é prioridade nos diferentes sectores da 
nossa actividade. Todos reconhecem que é necessário manter a qualidade, a eficiência e a 
eficácia dos serviços prestados, mas depois, não se age em conformidade e boicota-se 
uma proposta que apenas pretende fazer justiça e responder às necessidades de uma boa 
prestação de serviços. 

Para que não restem dúvidas, quanto à seriedade e transparência da nossa 
proposta, quero informar esta Assembleia que os encargos previstos com Mapa de pessoal 
que sugerimos para vigorar no ano de 2009 apenas atingem 47% dos limites legais 
previstos. Quero com isto dizer que se utilizássemos os 353 possíveis à luz da lei que 
vigorava, os encargos seriam bem maiores e aí sim, poderiam acusar-nos de eleitoralismo. 
Mas a nossa preocupação é outra e mais responsável; é com a funcionalidade e 
necessidade dos serviços, por isso é que analisámos cuidadosamente as propostas dos 
serviços, o mapa foi feito pelos funcionários e considerando as mudanças e as 
necessidades futuras, apresentámos um mapa que ajuda a implementar e a reforçar uma 
gestão moderna e mais transparente que não dê oportunidade às dúvidas, às suspeições e 
aos oportunismos. Mas, mesmo assim, uma vez mais foi infrutífero o nosso trabalho, 
porque a proposta foi rejeitada. 

Não me quero alongar mais. Para terminar desejo a todos umas Boas Festas, um 
Santo Natal e um ano de 2009 pleno de realizações. 

Muito obrigado pela vossa atenção.  
  
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente, pela abordagem exaustiva que fez a todos 

os assuntos que iremos, posteriormente, tratar. Algum dos Senhores Membros da 
Assembleia pretende usar da palavra neste ponto?  

Uma vez que não, passamos para o ponto 2.2. da Ordem de Trabalhos - Aprovar 
as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2009. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vai 
usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Exmos. Senhores Vereadores, 
Exma. Mesa, 
Caros Colegas da Assembleia Municipal, 
Exmo. Público. 
Começava por fazer um ligeiro reparo, acho que seria mais proveitoso a Senhora 

Presidente da Câmara, em vez de nos elencar tudo de seguida, discutir ponto por ponto. 
Quando chegarmos a discutir os assuntos já se perdeu aquilo que a Senhora Presidente 
disse na altura e se tivesse dito antes nós poderíamos rebater de imediato. Agradecia que, 
de futuro, fosse feito ponto a ponto.  
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Passamos ao Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2009. 
Como a Senhora Presidente da Câmara disse, e muito bem, definem três áreas prioritárias: 
a Educação, as Zonas Industriais e a Mobilidade.  

Se nós repararmos e começarmos pelas Grandes Opções do Plano, verificamos 
na página 29 uma questão que vem sendo hábito nestas Opções, que é a Festa do 
Município e a Feira do Vinho. A Festa do Município e a Feira do Vinho aparecem sempre 
orçamentadas para pagar Festas do ano anterior; nós temos aqui para pagar em 2009, a 
Feira do Vinho e a Festa do Município de 2008. A Festa do Município não pode ser, 
porque são só trinta e oito mil euros e depois vão orçamentar para 2009; dá a sensação 
que em 2010 irão orçamentar a de 2009 e assim sucessivamente. É uma questão que 
segundo me parece deveria ser revista no futuro para que isto deixa-se de acontecer.  

Na página 30 aparece aquilo que foi apresentado há três anos como menina dos 
olhos desta Autarquia, que foi o Quartel dos Bombeiros. O Quartel dos Bombeiros foi há 
três anos posto numa Grande Opção do Plano, com oitocentos mil euros para ser pago em 
quatro anos, duzentos mil euros em cada ano e depois foi, nos anos seguintes, colocado 
em propostas plurianuais; este ano as propostas desapareceram para os anos seguintes. O 
apoio aos Bombeiros, se o Quartel se vier a efectivar, espero bem que sim, são estes 
duzentos mil euros ou prevê-se qualquer outra situação dentro dos oitocentos mil que 
foram prometidos há três anos? É uma questão que coloco. 

Na mesma página, e em relação aos Centros Escolares, o Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa disse que a Carta Educativa já está aprovada. No entanto há, aqui, 
uma questão que se prende com os financiamentos não deferidos. Os financiamentos 
deferidos este ano são de um euro, os indeferidos que são para o de Nelas, dois mil, 
oitocentos e dez euros, para o de Canas só cem mil euros e para o de Senhorim, nada. 

Em 2010, aparecem vinte mil euros para o de Nelas e um milhão e quinhentos 
mil para o de Canas e só depois é que aparece o de Senhorim com quinhentos mil euros; 
isto significa que os Centros Educativos são mesmo para arrancar no próximo ano. A 
Câmara concerteza que não está a pensar que o financiamento virá todo do Governo ou do 
QREN. Será que está a pensar noutras formas de encontrar dinheiro, porque nós não 
conseguimos perceber onde se poderá realizar esta verba para que os Centros Educativos 
possam ser uma realidade. 

Sobre as ETAR’s, e a Senhora Presidente da Câmara voltou aqui a falar nas 
ETAR’s, acontece, exactamente, a mesma coisa. Todas elas surgem com financiamentos 
diferidos, mas nenhuma está, neste momento, com financiamento definido. Estamos na 
presença de outro processo que também não sei onde é que depois se vai encontrar 
comparticipação necessária para estas obras. Apenas encontramos o saneamento da Zona 
Industrial com cabimentação definida. 

Na página trinta e oito, aparece o Museu do Vinho de Santar. Uma obra que a 
Câmara decidiu fazer, e acho muito bem, mas continua a ter, também, um financiamento 
que está previsto para o futuro; para este ano, com verba definida, estão cinquenta mil 
euros, quando a recuperação custa, segundo a proposta, um milhão e cinquenta mil euros. 

Na mesma página, nas actividades da Feira Medieval de Canas de Senhorim 
acontece o mesmo que na Feira do Vinho e na Festa do Município; continuamos a ter as 
verbas de um ano e as do orçamento do ano seguinte. 
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Na página quarenta, que se refere às infra-estruturas na Zona Industrial, repete-
se o mesmo procedimento, isto é, um euro orçamentado, dois milhões, duzentos e setenta 
mil sem estarem orçamentados, ou seja, com financiamento não definido. 

Na página quarenta e três, aparece, finalmente, uma obra importante e com 
financiamento definido, que é a Variante de Nelas, sua reparação e beneficiação, no valor 
de quinhentos e quinze mil e quinhentos euros. A Avenida Fortunato de Almeida não 
aparece cabimentada, não sei se depois será cabimentada ou não, ou se a beneficiação só 
chegará à Rotunda do Pingo Doce. Quanto à Rotunda de Casal Sancho, que já foi 
inaugurada, a Senhora Presidente da Câmara acabou de dizer que foi feita quase a custas, 
ou melhor, foram despesas correntes, porque foi feita com a mão-de-obra e com as 
máquinas da Autarquia. No entanto aparecem, ainda, para pagar cento e cinco mil euros, 
o que quer dizer que, ou ainda não foi paga, ou quanto é que custou esta Rotunda uma vez 
que estão cento e cinco mil euros por pagar. 

Nas infra-estruturas da Zona Industrial aparece, outra vez, o mesmo, isto é, um 
milhão e setecentos mil euros, embora deferidos, mas fora do Orçamento. 

Se nós olharmos com pormenor, damos conta que as grandes obras aparecem 
todas sem orçamento definido. Penso que a Câmara terá alguma justificação para isto, 
mas nós gostaríamos de saber. Já ouvi falar num possível empréstimo, não sei se esse 
empréstimo será para efectivar e dará para estas obras deferidas que aqui estão. 

Deixando as Grandes Opções do Plano e debruçando-me mais no Orçamento, as 
Receitas têm que ser iguais às Despesas e, sobre isso, não há muito a falar. Mas quando 
apresentam o Orçamento há uma reflexão que peço que façam. A proposta tem na 
apresentação das Receitas dezasseis milhões de euros e depois aparecem, apenas, doze 
milhões de euros. Já percebi a razão, mas rectifiquem se fazem favor; é um erro que aí 
está, pois as Receitas são de doze milhões quatrocentos e oitenta e dois mil euros e não de 
dezasseis milhões como aparece na apresentação. 

Neste Orçamento aparece uma frase que diz assim: “Sem haver qualquer 
empolamento orçamental”. Só vou apresentar um caso que é o das Receitas de Capital e 
que se cifram em 4.372.526 euros. Nestas Receitas de Capital há uma rubrica de 
2.162.500 euros que é de Venda de Terrenos e Habitações. Gostava que a Autarquia me 
dissesse onde vai realizar, no ano de 2009, dois milhões e duzentos mil euros em Venda 
de Terrenos e de Habitações. Se são terrenos na Zona Industrial, nós aprovámos aqui por 
proposta de que os terrenos seriam vendidos a cinquenta cêntimos o metro quadrado. 
Quanto às habitações, não sei onde estão e já agora gostaria de saber o que é que estão a 
pensar fazer. Será algo novo que nós não conhecemos, para realizar esta verba de dois 
milhões de euros ou haverá um empolamento de dois milhões de euros? Esta rubrica 
aumentou quatrocentos e noventa por cento, relativamente ao ano passado, pois foi, em 
2008, de trezentos e vinte e cinco mil euros e este ano aparece com dois milhões cento e 
sessenta e dois mil euros; não sei onde vão conseguir este dinheiro. 

Nas Despesas Correntes, se olharmos para o seu mapa e somarmos aquilo tudo, 
dá-nos a impressão que até conseguiram reduzir em um por cento em relação ao ano 
passado. Mas quando começamos a olhar ponto por ponto, o que é que verificamos? As 
Despesas com Pessoal aumentaram 18,8%. Então como é que vão conseguir reduzir nos 
Bens e Serviços, que é a base do funcionamento da Câmara e dos seus Serviços, em 
14,6%? Isto corresponde, mais ou menos, a quinhentos mil euros! Onde é que a Câmara 
vai cortar para reduzir estas despesas, que são fixas? Acredito que não andaram estes anos 
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a esbanjar dinheiro e que usaram correctamente as verbas na aquisição de Bens e 
Serviços. Penso que não haverá uma folga de quinhentos mil euros de um ano para outro, 
nem que ficarão contas por pagar. Ao Pessoal tem que se pagar, pois as pessoas que 
trabalham têm que ser ressarcidas do seu trabalho.  

Neste momento, a posição do Orçamento da Câmara, em 30/11/2008, estavam 
comprometidos, dos doze milhões de euros do Orçamento, onze milhões e oitocentos mil 
cento e cinquenta e dois euros, ou seja, faltavam-lhe sessenta e três mil euros para 
comprometer. Estão pagos nove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil euros, isto é, há 
uma diferença entre o comprometido e o pago de dois milhões e quatrocentos mil euros. 
Ainda vão ser pagos este mês para se verificar o acerto? É verdade que no facturado ainda 
não está esse valor; apenas está um milhão e quinhentos mil euros, mas está 
comprometido e tem que ser pago. Senão pode-se pensar que metade do Orçamento do 
próximo ano já está comprometido com Despesas deste ano. 

Gostava que me dessem as explicações necessárias para conseguir entender este 
Orçamento. Muito obrigado.      

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

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
Sobre o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, julgo que, no documento, há 

várias contradições, sendo muitas delas apresentadas pelo Senhor Membro da Assembleia 
Borges dos Santos. A primeira é a questão dos dezasseis milhões de euros que constam no 
mapa e que afinal são doze milhões de euros, ou seja, quando começamos a analisar as 
Grandes Opções do Plano que se baseiam no rigor e no critério, verificamos que há 
contradições.  

A mim, o que me parece é que este Orçamento é um rascunho. Terá que haver 
um novo Orçamento, pois hoje vamos votar um rascunho; já houve um outro documento 
que foi chumbado. Este será um segundo que, ao ser aprovado, vai carecer de rigor pois 
não será o Orçamento real para 2009. É minha convicção pessoal, porque para quem 
apresenta opções estratégicas para o Concelho em termos de volume financeiro, como a 
Educação, as Zonas Industriais e a Mobilidade, essencialmente, e depois coloca essas 
rubricas sem dinheiro; não é possível fazer obra sem haver dotação financeira. Ou nos 
socorremos do QREN para se conseguirem as verbas necessárias ou, então, estamos a 
falar, apenas, de obras virtuais porque não têm dinheiro para serem executadas. 

Fico preocupado com a forma como Executivo tentou aprovar um Orçamento 
inicial de dezasseis milhões de euros. Não estando na gestão do Município, nem tendo 
essa prática, apenas faço uma leitura de quem faz parte de uma Assembleia Municipal e 
de quem não tem outras pretensões. A execução orçamental de 2006 foi de dez milhões, 
seiscentos e vinte e quatro euros e em 2007 foi de onze milhões, cento e quarenta e sete 
mil euros. Estou a falar de execução orçamental, votada aqui, de Contas de Gerência. Em 
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2009 passamos para dezasseis milhões, o que me parece um pouco exagerado face às 
receitas do QREN e atendendo, mesmo, a todas as possíveis receitas imaginárias. Vou 
aguardar pelos esclarecimentos que já foram solicitados pelo Senhor Membro da 
Assembleia Borges dos Santos, até porque há receita que está empolada. Não consigo 
perceber como é que vamos vender a Famílias um milhão, cento e dez mil euros de 
terrenos.  

Uma grande preocupação que o Executivo deveria ter era, naturalmente, a 
questão das despesas com o pessoal. Defendo e sempre defendi que as Câmaras devem ter 
o número de funcionários adequado para a actividade camarária, nem de mais, nem de 
menos, os suficientes, acreditando na formação dos quadros. Falo, obviamente, dos 
quadros que já existem na Câmara, funcionários públicos de carreira, que dedicam a sua 
vida à função pública, servindo o Município.  

Admito e aceito, no entanto, que em momento de crise e até de problemas 
sociais locais que as Câmaras Municipais, e a de Nelas não deve fugir a isso, devem 
poder contribuir para amortecer esses mesmos problemas sociais. É importante que as 
pessoas que perdem o seu emprego possam continuar a trabalhar e que mantenham a sua 
dignidade. Mas apenas por um período, porque depois têm que voltar ao mercado de 
trabalho para não ficarem para sempre na Câmara; esta é a minha perspectiva. 

Se compararmos os documentos de execução orçamental de 2006, verificamos 
que para 2009, a despesa com o pessoal da Câmara aumenta 35%. Parece-me um pouco 
absurdo que, em três anos, se registe este aumento. Em 2006 gastaram-se três milhões e 
oitenta e um mil euros, em 2007 gastou-se três milhões, duzentos e setenta e três euros e 
para 2009 prevê-se gastar quatro milhões, cento e cinquenta e um mil euros. Não sei se 
toda esta massa salarial será um custo fixo a continuar para os próximos Orçamentos, mas 
parece-me que, para a capacidade financeira da Câmara, seja um pouco exagerado. A 
Câmara deve ter um papel social mas não se pode substituir ao Estado.  

Quanto a este orçamento, vou-me abster porque haverá muitas explicações a dar 
sobre ele, mas acho que é uma falsa partida. Vai haver em 2009 um novo Orçamento e 
vamos aguardar que esse seja elaborado com mais rigor, com mais informação e com 
mais dotação orçamental. Esse orçamento talvez venha a incluir o empréstimo de dois 
milhões e meio de euros que se reflectirá nas tais ampliações das Zonas Industriais e na 
construção da segunda fase da Variante.  

As achegas que acabo de dar são construtivas e, por quem quer o bem do 
Concelho. A política deve-se fazer com ética e seriedade e todos nós devemos dar o nosso 
contributo para que um Orçamento, que é um instrumento fundamental do nosso 
Município, seja o melhor possível.  

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

Membro da Assembleia Rui Costa vai usar da palavra e, posteriormente, irá proceder a 
todas as explicações o Senhor Vereador Osvaldo Seixas. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Quanto a este Orçamento para 2009, e sobre algumas dúvidas que os meus 

antecessores colocaram, queria saber, em termos de execução, qual é a verba que o 
Governo actual deveria transferir para as Câmaras Municipais. Em relação ao 
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orçamentado no ano de 2008, seria importante esclarecer que as dificuldades que existem 
se devem à falta de rigor que o Governo tem demonstrado na transferência de verbas para 
as Autarquias, como é o caso da derrama. 

Sobre a reunião, no dia 26 de Setembro, foi aqui esclarecido que Nelas, estando 
num Programa Operacional da Região Centro, integrado nas NUTS III, conseguiu verbas 
significativas e se calhar não constam no Orçamento.  

Para a mobilidade territorial está indicado um milhão, cento e cinquenta mil 
euros. Já há muitos anos que o Executivo Camarário deveria fazer mais projectos para se 
conseguir candidatar a verbas que vêm do Governo e da Comunidade Europeia. 
Acusámos muitos Executivos anteriores e, eu próprio, relembro a alguns Membros desta 
Assembleia que deveriam fazer projectos e apresentá-los para obter verbas; o Executivo 
anterior foi acusado por deixar muitas verbas na gaveta.  

O Senhor Vereador apresentou-nos vários milhões de euros que, não estando 
neste Orçamento, se prevêem que venham para os Centros Educativos. O Senhor Membro 
da Assembleia Borges dos Santos sabe muito bem a necessidade educativa que temos e 
Nelas, que tem mais dificuldades em salas, precisa de um Centro Educativo. Em termos 
de prioridades, o de Nelas deverá ser o primeiro, depois o de Canas de Senhorim e logo a 
seguir o de Senhorim.  

Quando se falam nos dezasseis milhões de euros, que constituem a proposta 
inicial deste Executivo Camarário, deve-se dizer que teve que ser revista para doze 
milhões quatrocentos e oitenta e dois euros, devido a essas questões que foram 
enunciadas, tais como o Centro Educativo, a Mobilidade Territorial e Zonas Industriais. 

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

Osvaldo Seixas vai usar da palavra para prestar esclarecimentos. Faça o favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Vou prestar os esclarecimentos que aqui foram solicitados. Começo pelo Senhor 

Membro da Assembleia Rui Costa que levantou a questão da derrama. A derrama 
continua a ser um problema para nós, pois até este momento recebemos a pequena fatia 
mensal de três mil ou quatro mil euros, correspondente apenas ao cobrado em execução 
fiscal, quando só de uma empresa do concelho temos a receber cerca de quatrocentos e 
noventa e sete mil euros. 

Já fomos a Lisboa, já falámos com várias pessoas e telefonamos todos os dias 
para saber se já está resolvido o problema, pois terá havido um erro informático com o 
Concelho de Nelas e com mais sete ou oito Concelhos, três deles do distrito de Viseu. 
Curiosamente, este atraso coloca-nos numa situação muito negativa em relação ao Estado.  

O valor pago por essa empresa significa um pouco mais de metade da derrama 
efectiva, pois das restantes empresas, incluindo as pequenas que pagam valores mais 
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pequenos não recebemos nada, ou quase nada, e isso tem-nos causado algumas 
dificuldades.  

Sobre a questão orçamental, o mais importante é aquilo que se prevê receber, 
isso é uma questão financeira que nós temos de ultrapassar.  

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos fez uma análise exaustiva 
do Orçamento. Deixe-me dizer-lhe que sobre a Festa do Município e a Feira do Vinho, 
havia uma forma clara de isto não aparecer cá. Antigamente abria-se uma rubrica para a 
Festa do Município e colocava-se lá o valor de um ano e de outro. Agora o Orçamento 
começou a ser feito no dia 1 de Novembro e quando se chegou às contas, verificou-se que 
tem de transitar para o ano seguinte, pois as despesas da Festa de 2007 foram imputadas à 
Festa de 2008 e as despesas de 2008 foram imputadas à de 2009. Não estamos aqui, como 
se fazia antigamente, a esconder as coisas.  

Sobre a Feira Medieval de Canas quero-lhe dizer que antigamente não aparecia 
qualquer valor, pela simples razão desta Freguesia ser por vós ignorada, mas para nós 
Canas de Senhorim também faz parte do Concelho e isso é muito importante. 

Sobre o Quartel dos Bombeiros Voluntários, admito que, neste momento, as 
pessoas possam dizer que tem uma verba de, apenas, duzentos mil euros. A razão é que o 
concurso está aberto, está em fase de análise, vai ser adjudicado e estará pronto para o 
ano. A obra iniciar-se-á em Fevereiro, segundo a informação do Senhor Vereador das 
Obras, o que é uma boa notícia depois de tantos anos de promessas e de ser colocado em 
Orçamento várias vezes.  

Quanto à questão dos financiamentos definidos e não definidos, quero dizer que 
a nossa primeira proposta orçamental era de dezasseis milhões de euros. Nós sabemos 
quanto é que vamos receber do QREN para as obras, para a Zona Industrial e para a 
Mobilidade Rodoviária, por isso colocámos esses valores no Orçamento. Há medida que 
formos recebendo as verbas, vamo-nos candidatando e vamos fazendo uma alteração 
orçamental, inserindo os valores; é assim que deve ser feito.  

Está, na proposta de orçamento, considerado o empréstimo de dois milhões e 
meio de euros que foi aprovado na reunião de Câmara, graças ao bom senso de uma das 
Senhoras Vereadoras do Partido Socialista que não quis embarcar naquilo que era o 
alinhamento definido pelo Partido e percebeu que era importante para o Concelho. Esse 
empréstimo de dois milhões e meio de euros virá à Assembleia Municipal quando 
tivermos as propostas bancárias. Será aprovado em Câmara a abertura do procedimento, 
estando, neste momento, a serem consultados os Bancos para, depois, ser pedido à 
CCDRC um parecer sobre qual é a melhor opção para a Câmara dentro das propostas que 
forem apresentadas. Seguidamente, virá cá para ser aprovado e, finalmente, será vertido 
no Orçamento por via de uma alteração orçamental como determina a lei. 

Quanto às ETAR´s, passa-se o mesmo, isto é, estão com financiamento não 
definido e há-de ser definido se for aprovado no POVT. Há tempos candidatámos todas as 
ETAR´s do Concelho de Nelas e vieram todas chumbadas, porque no PO Centro não há 
verbas para isso. Fui com a Senhora Presidente a Coimbra a uma reunião e um dos 
gestores do POVT, no fim da sessão de explanação pedimos a palavra e perguntámos a 
razão de não apoiarem as ETAR´s de Nelas. Foi-nos dada a resposta de que não apoiavam 
as ETAR´s pequenas, pois o POVT é só para acções superiores a um milhão de euros. 
Nenhuma ETAR do Concelho de Nelas custa um milhão de euros, logo não foram 
aprovadas. O apoio para as ETAR´s pequenas foi no Segundo e no Terceiro Quadro 
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Comunitário, pois haviam rubricas específicas para isso, ou seja nunca foram opção para 
o anterior Executivo. 

Neste momento estamos a elaborar um documento de enquadramento 
estratégico de águas e saneamento que nos permita, eventualmente, se a CCDRC e as 
estruturas do POVT acharem que é possível, que as ETAR´s do Concelho de Nelas sejam 
todas consideradas uma acção única e aí, todas juntas, já custarão mais de um milhão de 
euros. Vamos ver se assim será aprovado, já que o documento está, agora, em elaboração 
por um técnico reputado que já teve alguns documentos deste género aprovados no País. 
Se não for assim teremos de as ir fazendo uma a uma, conforme for havendo dinheiro, 
porque quanto aos fundos comunitários para ETAR´s, de duzentos ou trezentos mil euros, 
não virão mais. Vamos tentar pelo todo. 

Quanto ao Museu do Vinho, foi apresentada uma candidatura à Rede Urbana 
para a Competitividade e Inovação por via da Associação de Municípios da Região Dão 
Lafões e da Lusitânia. Estamos à espera de saber se são ou não aprovados os cinquenta 
mil euros. Se a candidatura for aprovada avançaremos por aí, se não for há mais um 
programa, que é o PIT (Plano de Intervenção Turístico), sobre o qual temos já candidatura 
pronta para avançar, que financia uma percentagem de 60%, outro financia 40%, mas seja 
como for temos a noção que não temos garantias nenhumas; nunca há garantias nestas 
coisas, mas temos a noção que um deles aprovará e esperamos que seja uma realidade.  

Isto aplica-se a quase tudo o que disse, sempre que nós temos um financiamento 
não definido é porque estamos à espera, ou porque sabemos que já foi aprovado, ou 
porque sabemos que vai cair no empréstimo e à medida que for entrando o dinheiro 
vamos acrescentando no Orçamento.  

No caso da rotunda de Santar, é preciso dizer que a Câmara não fez a 
electrificação da rotunda e do espaço da Capela, que custou cento e cinco mil euros. Esse 
valor foi facturado em Outubro e está por pagar, sendo pago, talvez, esta semana. 

Questionou-me, também, se o empréstimo de dois milhões e meio de euros irá 
dar para aquilo que é necessário; penso, também que não vai dar. O que era preciso era 
um empréstimo de quatro milhões mas, mais uma vez, o de quatro milhões não nos 
aprovaram. Iremos fazer aquilo que for possível com os dois milhões e meio de euros. 
Iremos gerir as verbas do empréstimo e as verbas do QREN de forma a conseguir fazer 
tudo o que for possível. 

Também percebo quando diz que a primeira fase da Variante está lá; é uma obra 
importante e vai ser financiada pelo QREN. Concebo que os Executivos do Partido 
Socialista, quando estiveram na Câmara, fizeram muitas obras, mas fizeram muita coisa 
que está a desfazer-se e aquela é uma delas. Como compreenderão, não conseguimos 
compor tudo em três anos. 

Quanto ao empolamento orçamental, quero dizer que as execuções orçamentais 
que nós temos apresentado justificam e demonstram que não há grandes empolamentos. 
Nós temos execuções orçamentais acima dos 95%, desde que estamos na Câmara, e ainda 
não apresentámos um Orçamento com execução orçamental de 60%, de 50% ou de 40%, 
como, antigamente, era timbre. Até agora não temos falhado muito nas previsões, pois 
temos executado aquilo que está no Orçamento. 

Sobre a questão dos terrenos da Zona Industrial, é evidente que se mantivermos 
a Zona Industrial como está neste momento, não poderá vender os terrenos mais caros do 
que está definido. Mas está a ser feito um plano de pormenor para a Zona Industrial, se 
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quando estiverem criadas as infra-estruturas eléctricas, infra-estruturas telefónicas, 
saneamento, passeios, estradas, o preço poderá ser diferente.  

Quanto aos terrenos para as Famílias, a Câmara tem, neste momento, em hasta 
pública, um loteamento em Vilar Seco que irá render algum dinheiro. Há, também, uns 
lotes de terreno no Folhadal e temos o grande loteamento do Areal que era para o Quartel 
dos Bombeiros, em que a verba vai para os Bombeiros. Está em fase final de elaboração 
de loteamento e hão-de ser vendidos vários lotes num local privilegiado de Nelas, que 
renderão mais algum dinheiro. 

Quanto às habitações temos uma série de pedidos de famílias que estão alojadas 
na Figueira Velha, em casas arrendadas, e que solicitaram a compra das casas para passar 
a ter habitação própria. Temos, pelo menos, três pedidos na Câmara e é possível que 
venham mais, pois temos essa indicação e a lei permite que as pessoas, sendo carenciadas, 
usufruam e possam adquirir casa própria, beneficiando de créditos bonificados.  

Penso que dei os esclarecimentos de tudo o que aqui tinha sido colocado. Se 
houver alguma questão que falte, agradeço que me solicitem. 

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

Senhor Vereador Manuel Marques, que irá também prestar alguns esclarecimentos sobre 
solicitações feitas. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Digníssimos Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
Não queria falar, nem é com muita vontade que venho aqui, mas tenho que o 

fazer por uma simples razão. Penso que é uma grande injustiça, do tamanho de uma 
catedral, quando se põe em causa a qualidade dos trabalhadores da Câmara Municipal. 

Fez-se de uma forma genérica e especulativa, mas o que é facto é que os 
trabalhadores foram acusados, quando se disse que se deve colocar poucas pessoas nos 
Serviços da Câmara, mas com qualidade. Mais cego é aquele que não quer ver do que 
aquele que não vê. Basta um simples gesto e olharmos para a relação de obras que a 
Exma. Senhora Presidente da Câmara fez chegar à Assembleia Municipal, aos Senhores 
Membros da Assembleia, e vejam as obras elencadas neste documento e digam aquelas 
que não foram feitas pelos trabalhadores da Câmara Municipal.  

Isto é um desrespeito aos trabalhadores que trabalham na Câmara. Pura e 
simplesmente não se colocam alcatrões porque a Câmara não tem essas condições e 
venho aqui, exactamente, nessa defesa e dizer à Senhora Presidente da Câmara que não se 
arrependa de admitir para os quadros da Câmara, que dignamente preside, estes 
trabalhadores, pois são eles a mola real do desenvolvimento do Concelho, em estreita 
colaboração com os Senhores Presidentes de Junta e eles sabem bem disso. 

Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. Já passámos o tempo 

previsto para este ponto, mas vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges 
dos Santos. Agradecia que fosse rápido. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Obtive resposta a quase todas as perguntas que fiz, mas em algumas fiquei com 

dúvidas. Continua-se a falar do passado e, o passado já lá vai há três anos. Já temos três 
anos de mandato, tempo suficiente para assumirmos as nossas responsabilidades. 

Quanto às verbas do QREN para 2009, quer-me parecer pela justificação do 
Senhor Vereador que os dezasseis milhões envolviam toda a verba que há-de vir do 
QREN, ao longo do tempo. O que deveria estar aqui era a verba que se prevê que venha 
em 2009 para que as obras se concretizarem, assim como o empréstimo, se já está 
aprovado na Câmara, correndo o risco de ele não poder ser aprovado.  

Quanto à justificação para aquilo que chamei de empolamento do Orçamento, o 
Plano de Pormenor da Zona Industrial poderá aumentar o preço, mas não há-de ser de 
uma forma significativa, porque senão também as empresas não se fixarão. Quanto ao 
loteamento do Areal, quero levantar uma questão. Estão a pensar lotear o terreno onde era 
para ser construído o Quartel dos Bombeiros? Então e onde é que vão fazer o Centro 
Educativo? Vão empurrá-lo lá para baixo, para o frio? Temos um espaço privilegiado, em 
frente à Biblioteca, penso que não se deveria construir o Centro Educativo para o fundo 
do Areal. 

A nossa posição relativamente ao Orçamento, a minha fundamentalmente, é de 
abstenção. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Dou, agora, a palavra ao 

Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Agradecia que fosse rápido na sua 
intervenção, pois já ultrapassámos o tempo. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Senhor Presidente, só queria realçar a forma elevada como o Senhor Vereador 

Osvaldo Seixas prestou os esclarecimentos que lhe foram solicitados sobre o Orçamento. 
Das suas palavras depreendeu-se que este Orçamento não é o definitivo e as 

razões apresentou-as. Não é o Orçamento desejado mas é o possível, segundo as suas 
próprias palavras; veio confirmar todas as dúvidas que apresentámos. Vai ser votado o 
Orçamento possível que o Executivo aqui apresenta. 

Um Orçamento deve ser o mais rigoroso possível, se o entendimento de critério 
de rigor é este, fica entendido. Esperamos por Janeiro, ou por Fevereiro para, na altura 
certa, aprovarmos o Orçamento de 2009. 

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

os esclarecimentos e as explicações, e como não tenho mais ninguém inscrito, vamos 
então pôr à votação. Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 
Municipal para o ano de 2009. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Temos sete 
abstenções e vinte e um votos a favor.  
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O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.2 – Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 

Municipal para o ano de 2009, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 21 votos a 
favor, 0 votos contra e 7 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, de seguida, para o ponto 2.3 – Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano 

de 2009 e sobre este ponto pergunto quem é que deseja usar da palavra. Vou dar a palavra 
ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Sobre este ponto não tinha, absolutamente, nada a dizer, pois trata-se de um 

Mapa que foi aprovado em reunião de Câmara. O que me baralhou um pouco foram as 
considerações que a Senhora Presidente da Câmara fizeram, pois apresentou umas 
hipóteses de um quadro com 300, 400, 500 ou 320 lugares. Aparece aqui um Orçamento 
com 280 lugares, e é esse Orçamento que nós estamos a votar. Quanto ao Mapa de 
Pessoal desculpem, mas enganei-me assumo que foi um erro. 

Nós não podemos, neste momento, fazer nenhuma alteração porque ir-se-ia 
alterar o Orçamento e não temos poder para isso. Sobre isto não tinha mais nada a dizer, 
só ficámos um pouco confusos com os números que aqui se apresentaram. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vou dar a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas que vai prestar os 

necessários esclarecimentos. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas:  
- Pretendo apenas dizer que o documento aprovado em reunião de Câmara foi 

esse e o que foi apresentado pela Senhora Presidente da Câmara foi outro distinto desse. 
Conforme o que a Senhora Presidente da Câmara disse, houve um documento diferente 
com outras opções que garantiam, neste momento, a estabilidade das pessoas que estão na 
Câmara e esse não garante. 

O Orçamento foi feito com base no Mapa original, ou seja, os valores que estão 
no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano, que acabámos de aprovar, reflectem a 
proposta inicial da Senhora Presidente da Câmara e não do que resulta daquilo que foi 
aprovado em reunião de Câmara. Se houver vontade da Assembleia Municipal, até porque 
a lei permite alterar aquele Mapa, podem-no fazer até àquele valor. Se for necessário a 
Câmara terá de alterar o Orçamento nos termos da lei, pois não há nada na lei que impeça 
que a Assembleia possa alterar o Mapa de Pessoal. 

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

Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
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- Penso que este Mapa está a gerar muita controvérsia e não entendo as razões. A 
Senhora Presidente já tinha afirmado, inicialmente, e depois o Senhor Vereador Manuel 
Marques confirmou, que a maior parte das obras se executaram com o pessoal da Câmara. 
Desde já, envio daqui um sincero reconhecimento ao pessoal da Câmara pelas obras que 
executaram.  

Pedi uma reunião com a Senhora Presidente e restante Executivo Camarário para 
ser esclarecido sobre o que se estava a passar com o Mapa do Pessoal. A Senhora 
Presidente da Câmara disse-me que o Mapa tinha necessidade de contar com 310 pessoas, 
que era o inicial, mas que depois passou para 280. Posso-vos dizer que, actualmente, a 
Câmara Municipal não vai aumentar o pessoal, pois tinha 335 pessoas disponíveis no ano 
de 2008, lugares, utilizou 277, isto é, ficou a 17% dos lugares que poderia preencher. Está 
com 47% abaixo do Orçamento do Pessoal, em termos do que a lei prevê, e propunha, 
nesta Assembleia, votarmos não o Mapa de Pessoal dos 280, mas sim o Mapa das 310 
pessoas. Pedia ao Senhor Presidente que pudesse passar a todos os Senhores Membros da 
Assembleia o Mapa com 310 pessoas. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Tenho, em meu poder, a proposta que foi apresentada pela Câmara Municipal 

para distribuir por todos os Senhores Membros da Assembleia para analisarem. Podemos, 
posteriormente à intervenção do Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, fazer 
um intervalo de cinco minutos para esse efeito e depois continuarmos a discussão, se 
assim for necessário. Faça favor Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Senhor Presidente, com todo o respeito que me merecem os trabalhadores da 

Câmara, esta teve à disposição mais lugares do que aqueles que usou. Se aprovaram em 
reunião de Câmara este Mapa que nos enviaram e se agora tiverem a ousadia de 
apresentar outro Mapa, eu abandono a Assembleia, imediatamente, porque acho que estão 
a usar uma prorrogativa que não está prevista na Lei. Foi alterado um ponto da Ordem de 
Trabalhos e está um documento aqui que é uma mentira, pois o documento que tenho na 
mão prevê 280 lugares. É inadmissível que tenham pensado nisto, pois deveriam ter a 
hombridade de ter comunicado aos outros Senhores Membros da Assembleia. Penso que é 
um golpe muito baixo, que não posso admitir, pois com todo o respeito que tenho pela 
Assembleia e pelos trabalhadores da Câmara, não posso admitir este golpe. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Peço-lhe que 

seja rápido.  
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Queria informar todos os Senhores Membros da Assembleia que não há golpe 

nenhum. A bancada da Coligação pediu uma reunião com o Executivo Camarário para 
tratar deste tema, pois achámos que era importante, e a Senhora Presidente esclareceu-nos 
o que se estava a passar. Proponho a esta Assembleia a alteração do Mapa de Pessoal no 
seguimento das explicações que a Senhora Presidente me apresentou. Não se trata de 
nenhum golpe; é algo que está previsto na lei.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra o Senhor Vereador Manuel Marques. Faça favor. 
O Senhor Vereador Manuel Marques:  
- Acho que se há alguém a não ser democrata é o Senhor Membro da Assembleia 

Borges dos Santos. Vou-lhe explicar, calmamente, que o artigo 53.º da Lei n.º 169, com a 
nova redacção da Lei n.º 5-A, diz o seguinte: “Compete à Assembleia Municipal, em 
matéria regulamentar e de organização e funcionamento, sob proposta da Câmara, aprovar 
os quadros de pessoal dos diferentes serviços do município, nos termos da lei”. Diz, 
ainda, o n.º 6, do mesmo artigo que a proposta apresentada pela Câmara referente às 
alíneas b), c), i) e n), do n.º 2, não pode ser alterada pela Assembleia Municipal e que 
carece de devida fundamentação”. Quer dizer que, ao contrário de todas as demais, 
podem ser alteradas sob proposta da Assembleia Municipal e se o Senhor Membro da 
Assembleia tiver dúvidas, tenho aqui um parecer da CCDR para lhe mostrar. Vou ler o 
parecer da CCDR: “Através do ofício n.º 6313, de 15.12.2008, da Câmara Municipal de 
Nelas, foi solicitado a esta CCDR um parecer jurídico sobre a possibilidade da 
Assembleia Municipal alterar a proposta do Mapa de pessoal apresentada pela Câmara 
Municipal”.  

Sobre o assunto, cumpre informar: “Nos termos da alínea o), do n.º 2, do art.º 
53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, compete à Assembleia Municipal, em matéria regulamentar e de 
organização e funcionamento, sob proposta da Câmara, aprovar, nos termos da lei, os 
quadros de pessoal dos diferentes serviços do Município”. 

Por seu turno, o n.º 6 do referido normativo determina que as propostas 
apresentadas pela Câmara Municipal no que diz respeito às alíneas b), c), i) e n) do n.º 2 
do mesmo normativo não podem ser alteradas pela Assembleia Municipal e carecem de 
fundamentação quando rejeitadas, o que significa a contrário, que relativamente a todas as 
outras propostas apresentadas pela Câmara Municipal no âmbito das competências 
previstas no artigo 53.º, competências da Assembleia Municipal, permite que sejam 
introduzidas alterações pela Assembleia Municipal. 

Foi aquilo que propôs o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, ou seja, não 
se enquadrando na alínea o), do n.º 2, do artigo 53.º as alíneas previstas no referido n.º 6, 
a Assembleia Municipal, sem restrições, sem restrições, repito, pode alterar a proposta do 
Mapa de pessoal apresentada Câmara Municipal. 

Note-se que isto já foi previsto neste parecer, até porque os Senhores eram 
capazes de vir com esta artimanha jurídica para vir desmistificar esta guerra. Note-se que 
embora a designação de quadros de pessoal tenha sido substituída pela de Mapa de 
pessoal, nos termos previstos do art.º 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, que foi a Lei sobre os 
vínculos da função pública, de 27 de Fevereiro, considera-se por força do n.º 8, do artigo 
117.º da mesma Lei, que as referências legais feitas aos quadros de pessoal são feitas aos 
Mapas de pessoal. Assinado pela Divisão Jurídica da CCDRC. 

Como se pode constatar, a Assembleia tem competência legal para alterar, sob 
proposta de um Membro, assim ela seja votada. O Senhor Membro da Assembleia Borges 
dos Santos pode correr, saltar e fazer o que quiser, até pode abandonar a Assembleia. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça o 

favor. 
 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- O Senhor Vereador Manuel Marques transmitiu-nos muita informação que 

tinha na manga, mas não nos forneceu essa mesma informação; não sei porquê. Julgava 
que já tinha visto tudo, afinal há muita coisa para ver, ainda, neste Executivo. 

Foi claro, pois disse-o muitas vezes, a proposta da Câmara pode ser aprovada 
pela Assembleia, mas a Câmara só nos propôs um Orçamento. Se a Câmara queria 
apresentar um projecto diferente, tinham-nos enviado um Mapa diferente e nós tínhamo-
lo analisado. Não é agora, em cima da aprovação do Orçamento, que um Senhor Membro 
da Assembleia se substitui à Câmara, apresentando um projecto novo. A Lei diz que, 
quando por proposta da Câmara, se pode propor um Mapa diferente para ser aprovado, 
mas quem apresentou aqui um Mapa foi o Senhor Vereador.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Professor Borges dos Santos, tenha calma. 
- Tem a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Longe de mim pretender entrar nesta tempestade num copo de água, muito 

menos travar-me de razões com tão doutas opiniões estruturadas e fundamentadas. São 
opiniões estudadas por pessoas da arte e do ofício da legislação ao qual não tenho 
pretensões de rebater, suportadas, até, com doutos pareceres, que naturalmente será a 
sacro santa CCDR para legitimar alguma coisa. 

Peço à Senhora Presidente, com bom senso, que me faça o favor, se quiser, de 
responder às minhas humildes questões. O Executivo, que não esteve reunido de forma 
regular, apresentou uma proposta e não teve maioria para aprovação de um Mapa de 310 
funcionários? Porque é que tal não aconteceu? Porque é que os todos os Senhores 
Vereadores não apresentaram as suas razões em reunião de sede de Executivo? Porque é 
que temos de ser nós, Membros da Assembleia Municipal, a ser violentados com uma 
situação destas?   

A mim, mais me parece um espectáculo, um show off de propaganda, para tentar 
demonstrar que há aqui alguém que está contra os trabalhadores e outros estão a favor. É 
apenas a montanha que pariu um rato nesta discussão, porque o Executivo não tem nada 
que se queixar, pois se tinham a proposta para 310 trabalhadores, apresentava-a, votava-a 
e hoje estávamos aqui a discutir essa proposta. 

Falo, agora, para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, que 
interprete o bom senso do regimento, porque não foi recebido nenhum documento da 
parte dos Senhores Membros. Sugeria-lhe que aplicasse o bom senso, que deve existir nas 
regras básicas da ética democrática, em que, se um Executivo que tem tudo para 
funcionar de forma regular, pode aprovar um documento da sua livre e espontânea 
vontade, no exercício legal das suas funções. O Executivo vem aqui violentar a 
Assembleia Municipal a aprovar um documento de legalidade dúbia, tanto que o Senhor 
Jurista Manuel Marques fez questão de trazer aqui um parecer da CCDR.  
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Se não tivesse, ele próprio, as suas dúvidas, não vinha munido de um parecer da 
CCDR e como no Direito e na legislação administrativa, haverá sempre várias opiniões, 
por isso se pedem vários pareceres. Há constitucionalistas com pareceres totalmente 
opostos e, com todo o respeito que a CCDR me merece, não vou permitir este golpe, 
porque posso estar a incorrer numa ilegalidade. Apelo ao Senhor Presidente, e em nome 
do bom senso, que retire esta proposta para dar a legalidade a esta Assembleia, ou como 
Membro desta Assembleia, retirar-me-ei aquando da votação em virtude da minha dúvida 
sobre a legalidade da mesma. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Aproveito para o informar de 

que o documento foi apresentado pelo Senhor Membro da Assembleia Rui Costa e é por 
proposta dele que é discutido pelos Senhores Membros da Assembleia. Ainda há dias a 
Assembleia da República votou para os Açores um diploma vetado pelo Senhor 
Presidente da República porque uma determinada alínea o permitiu. Esquecemo-nos que, 
ainda, não há muito tempo veio o regulamento da Quinta da Cerca à Assembleia e teve 
que voltar para trás, com recomendações desta Assembleia.  

Vou dar a palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Queria dizer ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos que não tive 

dúvidas na interpretação da lei. Os Senhores é que estão a duvidar da minha interpretação, 
que é diferente, porque o Senhor já nos habituou a duvidar de muitos pareceres. Basta 
recordá-lo que em 1995 os pareceres da CCDR sobre a venda de terrenos suscitaram-lhe 
dúvidas. A lei é bem clara e não tem outra interpretação e para salvaguardar, exactamente, 
o seu problema de legalidade é que eu pedi o parecer. O Senhor Membro da Assembleia 
Paulo Santos sabe que a lei lhe dá o direito de, se votar, não comete ilegalidade alguma. 
Se o Senhor quiser votar contra, assuma, quando o Senhor votar contra e levar o seu voto 
de vencido deixa de ter responsabilidades na deliberação, deixa de ter responsabilidades 
no acto e não precisa de fugir ou de vir para aqui com essas artimanhas. O Senhor está a 
coarctar um direito a um Membro da Assembleia de propor, legalmente, uma alteração a 
um documento apresentado pela Câmara Municipal, quando a Lei lhe dá esse direito. 

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

Assembleia Rui Costa. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Peço desculpa aos Senhores Membros da Assembleia, mas não reconheço 

aquilo que estou a ouvir hoje. Há umas Assembleias atrás, e recordo-as ao Senhor 
Membro Paulo Santos, éramos acusados de carreiristas da Câmara Municipal, porque 
trazíamos, apenas, propostas da Câmara Municipal. Nós não somos mentecaptos nenhuns, 
pelo menos não me considero como tal, e pensava que os Senhores viessem aqui discutir 
aquilo que eu propus: as razões de se aumentar o Mapa para 310 pessoas. Está um parecer 
da CCDRC para fundamentar a proposta que fiz. Foi a Senhora Presidente da Câmara que 
pediu à CCDRC, porque não posso fazê-lo, e o parecer que aqui está, dá-me razão. Não 
podemos ser seguidistas e, por isso, convidava os Senhores Membros a debater a proposta 
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para 310 pessoas, porque, assim, estaremos a discutir o futuro do Concelho. Criou-se um 
facto político, um sururu na sala, para desviar as atenções do que é o Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal. 

Se alguns dos Senhores Membros tiverem dúvidas sobre as razões das 310 
pessoas apresentadas, estarei à vossa disposição. 

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia José Teixeira. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia José Teixeira: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 
Muito boa noite. 
Apelava para que todos tenham juízo, quer o Executivo, quer os Membros da 

Assembleia. Já na última Assembleia se passou praticamente o mesmo, quando uma 
proposta do Senhor Membro da Assembleia Rui Costa criou confusão. Pedia ao Senhor 
Membro da Assembleia Rui Costa para ponderar bem sobre a sua proposta. Solicitava ao 
Senhor Presidente 5 ou 10 minutos de intervalo para que as pessoas conversassem e se 
entendessem. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia José Teixeira. Dou, agora, a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Quero só dizer ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa que quando veio 

aqui acusar-nos de criarmos um caso político, não fomos nós que o criámos. Foi ele que o 
criou e não venham para aqui dizer que ele se preocupou e que foi perguntar à Câmara. A 
Câmara é que lhe pediu esse frete, mas nós não somos tolos.  

O Senhor Vereador diga-me se na reunião, onde discutiram o Mapa, não afirmou 
o seguinte: “Votei favoravelmente a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista porque o Senhor Vereador Adelino Amaral conseguiu entender as 
minhas preocupações de não desvincular funcionários, bem como pela preocupação 
apresentada na mesma matéria pelos seus colegas Vereadores João Santos e Natália 
Coelho”?  

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas disse o seguinte: “Votei favoravelmente a 
proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista pelo facto da 
mesma resolver o problema de grande parte dos funcionários da Autarquia”. 

Estes são os dados que me deram, porque a acta ainda não está aprovada. 
Gostava que me confirmassem ou, pelo contrário, me desmentissem.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Vai usar 

da palavra o Senhor Membro da Assembleia João Alfredo. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia João Alfredo: 
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- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Digníssimos representantes do Poder Local,  
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Há uma coisa que, a mim, me confrange um pouco. A Assembleia é o Órgão 

deliberativo, segundo penso e a avaliar pela lei de há muitos anos e, por isso acho que se 
deve elevar qualquer proposta que apareça, seja ela boa ou má, pois será sempre bem-
vinda e faz transparecer aquilo que é a democracia. 

Tenho aqui uma questão a colocar à Senhora Presidente da Câmara para ficar 
esclarecido. As 310 pessoas que propôs no seu discurso, fazem parte ou ultrapassam o 
limite legal da percentagem que a Autarquia tem?  

Agradecia, desde já, que a Senhora Presidente me esclarecesse, porque sinto 
algumas dúvidas para poder tomar uma posição sobre esta matéria. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia João Alfredo. Sobre esta 

questão irá usar da palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Faça favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Sobre a questão que colocou quero-o informar de que as despesas com pessoal 

previstas com este Mapa, que foi apresentado pela Senhora Presidente da Câmara, não 
aquele que foi aprovado na Câmara, ficamos a 47% do limite de despesas com o pessoal 
previsto na lei.  

Relativamente à intervenção do Senhor Membro da Assembleia Borges dos 
Santos, deixe-me dizer-lhe que o Senhor só leu o início da minha declaração, pois na 
continuidade da mesma ressalvei o chumbo da proposta apresentada pela Senhora 
Presidente da Câmara. No entanto, esta proposta, uma vez aprovada, vai evitar que muitos 
funcionários sejam promovidos e que pessoas que têm os contratos a termo a acabar 
durante este ano, tenham três anos ou mais anos de contrato.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Vai usar da palavra o Senhor 

Membro da Assembleia Borges dos Santos. Agradecia que fosse muito breve. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- O Senhor Vereador veio mais uma vez aqui com demagogia, pois tentou fazer 

crer que este Mapa com 280 põe funcionários na rua e com 310 não põe. Isto não é 
verdade, pois se eles atingiram os 6 anos, só têm que os mudar de vínculo. Estão a usar os 
trabalhadores de uma forma descarada. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Vou, agora, dar a 

palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques. Faça favor. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos que a minha 

intervenção, na reunião de Câmara, foi sob coação, porque me vi obrigado a votar 
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favoravelmente uma proposta do Partido Socialista. Ainda bem que o Senhor Vereador 
João Santos e a Senhora Vereadora Natália Coelho tiveram esse cuidado, porque não 
deixaram passar a proposta que nós apresentada. O Senhor Membro da Assembleia pensa 
que nós pactuávamos com o Partido Socialista, se deixassem passar a proposta da 
Senhora Presidente da Câmara? Senti-me apertado e coagido porque, senão, vários 
trabalhadores, por vontade de dois Vereadores, iriam embora. Votei, repito, coagido nessa 
proposta.  

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

Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa. Faça favor. 
A Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa: 
- Só quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa que constituiu, 

para mim, uma grande desilusão. Este Mapa de pessoal para 2009, que foi apresentado 
pelo Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, é uma cópia dos métodos utilizados pelo 
anterior Presidente da Câmara Municipal. Criticámos os métodos que ele utilizava e, 
agora, caímos no mesmo estilo de trabalho, o que é lamentável.  

Este documento não tem data e, de acordo com o regimento, independentemente 
de todos os pareceres que o Senhor Vereador Manuel Marques tem, o n.º 6 do artigo 15.º 
do Regimento diz: “Os documentos que complementam a instrução do processo 
deliberativo respeitantes aos assuntos que integram a Ordem de Trabalhos que, por razões 
de natureza técnica, ou de confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos 
nos termos do número anterior, devem ser disponíveis para consulta desde o dia anterior à 
data indicada para a reunião”.  

Ou seja, a proposta que o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa apresentou 
deveria ser distribuída pela Mesa; isto é o que está previsto no Regimento. 
Independentemente de todos os pareceres, nós não somos nenhuns bonecos que estejamos 
a brincar com assuntos demasiado sérios. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa. Vou dar a 

palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Faça favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Só quero dar dois esclarecimentos muito breves. Aquilo que a Senhora Membro 

da Assembleia Filomena Costa nos disse, a ser verdade, qualquer proposta ou moção 
apresentada nesta Assembleia teria que ser enviada para os restantes Membros um dia 
antes, mas não é disso que se trata. O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa fez uma 
proposta e deve ser discutida e votada. 

Outro esclarecimento que queria fazer era sobre a questão que o Senhor Membro 
da Assembleia Borges dos Santos levantou. Deixe-me dizer-lhe que, actualmente, não são 
seis anos de contrato; são apenas três anos. O que o Senhor aqui veio dizer é inventar a 
pólvora, isto é, como é que uma auxiliar de serviços gerais, que está a trabalhar nas 
escolas, terminando agora os três anos de contrato, se vai cá manter? Vou passá-la para 
cantoneira? Se calhar é por isso é que havia funcionários há nove anos com contrato a 
termo na Câmara.  
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Todos os lugares com contrato sem termo, como o Senhor Membro da 
Assembleia disse, têm de estar previstos no Mapa de pessoal. Qualquer funcionário que 
atinja o topo de carreira como auxiliar de serviços gerais e que mereça ser promovido 
para Assistente Administrativo tem de estar previsto; esses casos estão previstos nos 30 
lugares adicionais. Falou, também, na questão dos Programas Ocupacionais dos Centros 
de Emprego. Nessas condições temos, neste momento, 46 pessoas, em que alguns podem 
ser renovados em 2010 ou 2011. Se forem bons funcionários temos de os mandar embora 
porque o lugar para eles tinha de estar previsto no Mapa de pessoal? 

Não sei fazer demagogia, nem nunca a fiz. Digo aquilo que é verdade, se o Mapa 
de pessoal se mantiver com os 280 lugares, não tenho dúvida que alguns funcionários da 
Câmara terão de ser despedidos.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Vai usar da palavra o Senhor 

Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Ouvi uma afirmação bastante grave e que gostava que o Senhor Vereador 

Manuel Marques dissesse, objectivamente, a esta Assembleia que foi coagido numa 
votação. Isto é grave em democracia e tenho de perguntar à Senhora Presidente da 
Câmara se, também, foi coagida e por quem? Em que termos? Em que moldes? Se o 
nosso Executivo está a ser coagido em votações, então estamos perante um problema 
muito grave para a democracia do nosso Concelho.  

Para terminarmos, de uma vez por todas, com a demagogia e com o populismo 
desta questão, se o Senhor Vereador Osvaldo Seixas e a Senhora Presidente da Câmara 
estavam tão preocupados com os trabalhadores, tinham demonstrado que estavam a ser 
coagidos e tinham votado nessa reunião o Mapa de pessoal de 310 pessoas, contra tudo e 
contra todos. Como não o fizeram, perderam toda a razão e isto é, apenas, um espectáculo 
lamentável. Estão a tentar instrumentalizar a Assembleia Municipal para fazer um 
comício em relação aos trabalhadores. Os Senhores têm todos os instrumentos e se não os 
usaram foi porque não quiseram. Se estavam em causa contratos de trabalhadores, houve, 
da vossa parte, uma inconsciência, porque deixaram que fosse reduzido o Mapa para o 
trazerem aqui, colocando em perigo a vida desses trabalhadores. 

Acabemos com a demagogia de uma vez por todas e vamos falar claro sobre isto.  
Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Vai usar da 

palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Agradeço-lhe que seja breve, faz 
favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Vou tentar não ofender a honra de ninguém para que tenhamos os cinco 

minutos e as pessoas possam serenar. Mas não queria deixar passar este momento sem 
dizer a todas as pessoas que aqui estão, que tenho cabeça própria e não preciso de 
Advogado nenhum. Não sei se qualquer proposta feita pelo Senhor Membro da 
Assembleia Borges dos Santos é a voz de alguém. Penso que não, porque como eu o 
conheço, penso que é, suficientemente, inteligente para fazer as propostas pela sua própria 
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cabeça. Não lhe admito a si, nem a ninguém, que insinue aquilo que insinuou há bocado 
porque devo-lhe respeito mas, também, mereço respeito.  

Quanto à Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa, quero-lhe dizer que 
não estou aqui para iludir ninguém, e se a desiludi hoje, lamento, mas o problema não é 
meu. Estou aqui para apresentar propostas concretas e discuti-las. É isso que pretendo e 
não estou aqui para agradar a A, B, C ou D; estou aqui para agradar a quem nos elegeu. 
Foi o povo que nos mandatou para discutirmos, aprovarmos e deliberarmos, quando 
reunimos. Somos Membros da Assembleia Municipal e temos, nas nossas mãos, 
instrumentos de trabalho que podemos pô-los em prática.  

Se os querem discutir vamos discuti-los, se chegarmos à conclusão que há outra 
proposta melhor, não tenho problema nenhum em aceitá-la. 

Mas, até agora, não vi aqui discussão nenhuma sobre esta proposta. 
Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vamos fazer uma pausa de cinco minutos, depois retomaremos a discussão.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Solicito a todos os Senhores Membros da Assembleia, o favor de retomarem os 

vossos lugares, para recomeçarmos os trabalhos. 
Vamos recomeçar os trabalhos, dando continuidade ao ponto onde o 

interrompemos. Vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves:  
- Muito boa noite a todos. 
Em primeiro lugar, gostava de dizer ao Senhor Presidente da Assembleia, se me 

permite, que esta Assembleia é uma Assembleia Municipal.  
Quem tem que dar informações sobre alguma matéria, que não esteja bem, nunca 

serão os Vereadores da Câmara; serão os Senhores Membros da Assembleia Municipal. 
Os Vereadores da Câmara esperam, ouvem até ao fim e depois pronunciam-se. O Senhor 
Presidente fica a saber que se for interrompido, me calarei, imediatamente, e esperarei 
que todas as pessoas se calem. 

Pelo que conheço do Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, aquilo que ele 
disse é verdade, isto é, não veio criar nenhum facto político; nós é que os estamos a criar. 
Lembrou-se disto, sozinho, não falou com ninguém, concerteza que todos viram a 
admiração dos Senhores Vereadores da Câmara, quando ele apresentou a proposta para 
310 pessoas. Não acredito que isto fosse combinado, vocês não ouviram nenhum 
Vereador da Câmara a defender, acerrimamente, a proposta do Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa. A proposta é dele, nós somos pessoas inteligentes, ele também o é, 
porque se não fosse assim estava-nos a chamar burros e de certeza que o Senhor Membro 
da Assembleia Rui Costa não faria uma coisa dessas.  

Não houve documentos apresentados e, de repente, o Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa fez a proposta, pois não houve ninguém aqui a intervir; mais 
pareceu um acto de ilusionismo. A proposta é do Senhor Membro da Assembleia Rui 
Costa, não é de mais ninguém, e o Executivo da Câmara não defendeu nada. Isto é um 
equívoco e vamos ouvir a proposta do Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, pois a 
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Câmara não quer as 310 pessoas, porque na reunião aprovou uma proposta para 280 
pessoas.  
Muito obrigada. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Vou dar a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Agora dirijo-me, directamente, ao Senhor Presidente da Assembleia para lhe 

fazer uma só pergunta. Falámos aqui de leis para um lado, leis para o outro e pergunto o 
seguinte: a lei diz, ou não, taxativamente que o Mapa de pessoal tem que acompanhar a 
proposta de Plano e Orçamento?  

Se diz e nós recebemos o Mapa de pessoal que a acompanhava, acho que tudo 
que fizermos para além disso é ilegal.  

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

palavra, de seguida, ao Senhor Membro da Assembleia João Alfredo. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia João Alfredo: 
- Senhor Presidente, gostava de ter esclarecimentos das razões desta alteração, 

em virtude daquilo que vai acontecer. No novo enquadramento que irá ser aplicado a 
partir de 1 de Janeiro, gostava de saber se a proposta para este número de pessoas já 
engloba os lugares para a Educação e para os Julgados de Paz. Solicitava o favor de 
alguém do Executivo ou da Assembleia me respondesse. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Dou, de seguida, a palavra ao Senhor Presidente de Junta de Nelas, Senhor 

António Luís Santos. 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
- Boa noite Senhor Presidente da Mesa, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas da Assembleia. 
Gostei de ouvir a forma irónica como o Senhor Membro da Assembleia Jorge 

Esteves se pronunciou. Para quem anda nisto há algum tempo tem, naturalmente, a 
percepção de que este Executivo estará sempre, de alguma forma, coarctado nas suas 
decisões. Dá a impressão que eles não ganharam as eleições e, como tal, não têm o direito 
de governar o Município da forma como entenderem melhor e mais justa, atendendo, 
inclusive, aos pareceres dos próprios serviços, que representam os funcionários. Esta 
proposta, embora, ironicamente, pareça ter caído do céu, segundo palavras do Senhor 
Membro da Assembleia Jorge Esteves, naturalmente não caiu do céu. 

Estamos todos sentados e com os pés assentes no chão e, se recuarmos um 
pouco, para imperar algum bom senso nesta Assembleia, percebemos que numa reunião 
de Câmara em que foi aprovado este Mapa com 280 pessoas, muito simplesmente, e 
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como dizia há pouco o Senhor Vereador Manuel Marques, porque foi quase coagido a 
votar. Ou era esta, ou não era nenhuma e todos nós sabemos que isto a partir do dia 1 de 
Janeiro tem que ficar definido. 

Não me vou pronunciar onde não sou legislador, nem nada que se pareça, mas 
parece-me a mim que as pessoas pediram pareceres porque deveriam pedi-los, para ter a 
certeza se estavam a incorrer, ou não, em alguma ilegalidade. 

Assim sendo, partindo do princípio de que não há nenhuma ilegalidade, ou então 
haverão aqui muito mais pessoas na área de Direito, aceito, perfeitamente, esta proposta 
do meu colega de Bancada Rui Costa. Quem tem que governar a Câmara é o actual 
Executivo, mesmo que a Senhora Presidente às vezes não intervenha, porque é natural 
que não domine as áreas todas. Como há pelouros definidos, a Senhora Presidente tem 
todo o direito de delegar a palavra sobre esta ou outra matéria. 

Subscrevo, integralmente, a proposta do Senhor Membro da Assembleia Rui 
Costa. O Executivo da Câmara é que sabe as suas carências e os funcionários que lá estão, 
também, têm o direito de saber quais são as suas necessidades.  

Todos nós que abraçamos uma carreira profissional gostamos de a ver mais 
ampla, até ao fim das nossas vidas úteis. Nessa perspectiva, julgo que esta proposta é de 
apoiar e sendo entendido como o melhor, o Mapa deverá ser elevado das 280 pessoas para 
as 310. 

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

fosse rápido, pois já esgotámos o tempo para a discussão deste tema. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves demonstrou saber ser irónico 

mas, talvez, tenha problemas de audição. 
Disse aqui aos Senhores Membros da Assembleia que pedi uma reunião com o 

Executivo Camarário. A essa reunião não fui só eu, pois outros Membros da Assembleia 
também se reuniram com a Senhora Presidente e com os Senhores Vereadores.  

Quando vamos a eleições, há listas para a Câmara, para a Assembleia Municipal 
e para as Juntas de Freguesia. Uns ganham, outros perdem, uns amuam, outros não, e 
outros, ainda, mandam umas atoardas. Penso que deveríamos discutir esta proposta e 
deixarmo-nos de ironias. 

 Queria justificar ao Senhor Membro da Assembleia João Alfredo as razões deste 
aumento de 30 pessoas no Mapa. Há três pessoas que já estavam incluídas no quadro 
anterior; temos dezasseis assistentes operacionais, sendo doze para a área de Educação, e 
houve uma necessidade depois do Governo ter reencaminhado muitas das suas 
competências para o Executivo Camarário; temos um técnico profissional de Desporto, 
necessário para o normal funcionamento dos Serviços, tendo em conta o termo de um 
contrato de um técnico superior desta área; temos um assistente técnico na área da 
Protecção Civil, que também tem vindo a ser exercido por um estagiário do PEPAL; 
temos um técnico na área de informática, outro estagiário do PEPAL que há necessidade 
de integrar e temos um técnico superior da área da Contabilidade, correspondente a um 
funcionário que adquiriu as habilitações literárias necessárias para a categoria e que, 
também, as exerce.  
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A partir de 1 de Janeiro de 2009, devido à lei que foi aprovada na Assembleia da 
República e se este Mapa não for aprovado, há pessoas que correm sérios riscos de no dia 
2 de Janeiro, já que o dia 1 é feriado, chegarem à Câmara e não terem lugar. 

Devido a esta exposição, acho necessária a alteração deste Mapa, para além de 
entendermos que este Executivo governa, legitimamente, e tem o direito de tomar as suas 
opções. 

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

dos Santos. Agradecia que fosse rápido, devido ao adiantado da hora. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa veio dizer que no dia 2 de Janeiro 

que todos os trabalhadores contratados, seja qual for o contrato, têm o seu lugar na 
Câmara ameaçado. Mas não é com este aumento que se vai criar o lugar, podemos estar a 
falar de pessoas que têm POCs, aí admito, agora não venham dizer que são os 
trabalhadores que estão a contrato, pois esses têm o seu lugar na Câmara assegurado, até 
com o anterior Mapa já o tinham e ainda lhe sobravam alguns lugares. Penso que nos 
deveríamos deixar de demagogias. 

Fiz, ao Senhor Presidente, uma pergunta muito séria e gostaria de obter uma 
resposta. Esta lei obriga, ou não, que o Mapa de pessoal acompanhe a proposta de 
Orçamento? Esta proposta é legal em ser admitida? E o Senhor Presidente vai admiti-la, 
ou não? É isso que eu quero saber. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Sob o aspecto jurídico da 

questão vai responder o Senhor Vereador Manuel Marques. Agradecia que fosse 
objectivo, se faz favor. Muito obrigado. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Só lhe leio o artigo 5.º da Lei que aprova o novo regime jurídico de vínculos. 

Diz assim no seu n.º 3: “Os Mapas de pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela 
entidade competente para a aprovação da proposta de Orçamento e tornados públicos por 
afixação no órgão ou serviço e inserção em página electrónica, assim devendo 
permanecer”. 

É o que diz a lei, não fui eu que a fiz, foi o Senhor Legislador, se o Senhor 
Membro da Assembleia Borges dos Santos quiser, dar-lha-ei para o Senhor a ler. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. Vou dar a palavra ao 

Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Acho que esta noite é uma noite de muitos equívocos. Aprovámos um 

Orçamento que é um rascunho do Orçamento e estamos a discutir uma proposta que o 
Senhor Membro da Assembleia Rui Costa trouxe aos solavancos, meia escondida. Só 
agora clamou para a Assembleia que queria que discutissem ideias mas, no início das suas 
intervenções não apresentou ideia absolutamente nenhuma. Para se partir para a 
discussão, e julgo que o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos tem razão, 
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deveriam ter transmitido aos Senhores Membros da Assembleia, previamente, o assunto 
para nos apresentarmos preparados para aquilo que foi votado em reunião de Câmara. 
Nós não estávamos preparados para discutir um aumento de mais 30 pessoas num Mapa 
da sua proposta e acho que, democraticamente, é reprovável que só agora se tenha 
começado a falar da substância. Ainda não vi, da sua parte, apresentar à Assembleia 
argumentos válidos e concretos, para que a Câmara de Nelas possa passar a ter um Mapa 
de 310 pessoas. Apenas apresentou argumentos vagos e generalizados, para uma despesa 
de quatro milhões, cento e cinquenta e um mil euros. O Senhor Membro da Assembleia 
Rui Costa disse que este Orçamento, com 310 trabalhadores, tinha cabimentação. É 
verdade, ou não, Senhor Vereador Osvaldo Seixas?  

Como vê, estou atento e aquilo que o Senhor Membro da Assembleia disse, até 
agora, foram banalidades. O Senhor está a discutir quatro milhões, cento e cinquenta e um 
mil euros com leviandade, própria de uma discussão de chicana política como há muito 
tempo não o fazia. Está-se a passar por anjinho, como se nós todos tivéssemos asinhas e 
esta proposta não fosse do Executivo, mas é o seu seguidismo que sustenta esta proposta. 
O Executivo é que devia ter votado, pois teve o instrumento na mão, contra tudo e contra 
todos, e se tinha argumentos suficientes, deveria ter ido até ao fim com a proposta, 
evitando este espectáculo, dizendo que foram coagidos. Isto em política é ridículo embora 
tenham os instrumentos legais, pois ganharam e têm legitimidade. Todavia, não deixaram 
de criar um artefacto político em pré-ano de eleições porque isso é, eticamente, 
reprovável. A política deve-se fazer com elevação e esta não é, concerteza, um dos 
melhores momentos desta Assembleia.  

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

não há mais ninguém inscrito, vamos pôr a proposta apresentada pelo Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa à votação. 

(Sem estar no uso da palavra o Senhor Membro da Assembleia Borges dos 
Santos perguntou ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal se se podia ausentar da 
sala, não tomar parte na votação deste ponto e regressar para tomar parte na discussão e 
votação do ponto seguinte). 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Claro que autorizo, o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, e 

todos os outros que o pretendam fazer, são livres para se ausentarem da votação.  
Uma vez verificada a existência de quórum, ponho à votação a proposta de 

alteração do Mapa de Pessoal de 280 pessoas para 310 pessoas, apresentada pelo Senhor 
Membro da Assembleia Rui Costa. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Temos 
19 votos a favor, uma abstenção e um voto contra.  

A proposta apresentada pelo Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, em 
alteração dos 280 lugares para os 310 lugares, foi aprovada por maioria. 

 O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 - Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2009, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 19 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. 
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O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Os Senhores Membros da Assembleia que se ausentaram podem regressar aos 

vossos lugares, se fazem favor.   
Passando agora para o ponto 2.4 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes 

para a composição da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas.  
Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Vai usar 

da palavra o Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Muito boa noite Senhor Presidente, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Só quero fazer uma referência e um lamento. Num tema como este, tão nobre 

que é, desenvolvido por pessoas desinteressadas da política, tenha ficado com a sensação 
de que vai ser politizado. Gostava que não o fosse e apelava, mais uma vez, que houvesse 
entendimento entre os Partidos e se constituísse uma lista única, porque as pessoas que 
estão nas listas podem não estar interessadas em ver o seu nome politizado.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Passo, agora, a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Nós trazíamos uma lista preparada para não sermos apanhados de surpresa, 

como da outra vez, mas não tenho nada contra que se faça uma lista comum. Trata-se de 
pessoas que, na sua maioria, são do nosso quadrante político, mas não foi isso que nos 
preocupou. O nosso objectivo foi ter pessoas que estivessem interessadas em trabalhar 
para bem das crianças deste Concelho, e para isso, socorremo-nos, quase sempre, de 
Professores ou Educadores. Passo a ler a constituição da nossa lista: 

Maria Amália Amaral Ferreira, de Nelas, é Professora da Escola Secundária de 
Nelas, que está a aguardar a aposentação; Crisálida Maria Alves de Jesus Pinto, de Canas 
de Senhorim, também é Professora e está a aguardar a aposentação; Isabel Maria Ferreira 
de Carvalho Antunes Moreira Alves, de Nelas, é Educadora e está aposentada; Maria 
Jacinta Ferreira Lobo Moura, de Canas de Senhorim, é Professora e está aposentada; 
Maria Salomé de Almeida Simões, de Carvalhal Redondo, é Professora no activo; Rosa 
Maria Fernandes Martins Reina, de Nelas, é Professora no activo; Ana Cristina Silva 
Lemos Rodrigues, de Canas de Senhorim, é Professora no activo e, por último, temos a 
Maria de Fátima Encarnação Lourenço Rivollier, de Casal Sancho e é Doméstica. 

Vou deixar a nossa lista, mas nós prescindimos desta lista se quiserem fazer uma 
lista conjunta, na condição de que os elementos sejam intercalados um a um. É claro que 
de outra forma não. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Vai usar 

da palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor.  
 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Vamos votar uma nova Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas. 

Queria deixar, aqui, uma palavra de apreço às pessoas que cessam funções e dirigir-lhes 
um agradecimento da forma, tão nobre, como desempenharam desinteressadamente, as 
suas funções na protecção das Crianças e Jovens do Concelho. Já tivemos ocasião de ver 
alguns relatórios, feitos por esta Comissão, e sabemos que todos os anos aparecem mais 
processos relativamente às crianças do nosso Concelho e, por consequência, tem 
aumentado o seu grau de dificuldade.  

Quanto à nova composição, penso estas Assembleias são feitas de surpresas. 
Segundo sei, o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos foi contactado esta 
tarde, e terá dito que deveríamos caminhar para o método D` Hont. Então se vamos para o 
método de Hont, vou apresentar uma lista e serei inflexível nessa eleição. Temos que ser 
claros e humildes nas posições que tomamos e, por isso, vou, também, apresentar uma 
lista, sem medos nem afrontas. Não deveremos, no entanto, utilizar estas pessoas que 
desenvolvem uma causa nobre para o Concelho, antes pelo contrário, devem ser apoiadas 
em todo o seu trabalho. 

A lista que vou apresentar é a seguinte: João Alfredo Lopes Ferreira, Sónia 
Filipa Salvador Marques, Rosa Branca de Jesus Marques Borges, Maria Clara Coelho 
Figueiredo Moreira e como suplentes Arlete Garcia, Arnaldo António Lopes, Alexandra 
Sofia Costa Pinto e Bruno Inácio Seixas da Silva. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Devo esclarecer que o contacto com Senhor Membro da Assembleia Borges 

dos Santos foi pessoal e foi feito por mim. Nessa conversa depreendi que a sua vontade 
era avançar para o método de D`Hont, embora abrindo sempre a possibilidade da 
convergência. Uma vez que o Senhor professor aceita fazer a eleição pelo método D´ 
Hont, seguiremos a sua aplicação, até porque a posição do Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa é semelhante, como acabou de apresentar. 

Vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Como o Senhor Presidente disse e muito bem, contactou-me de tarde nesse 

sentido e disse-lhe que tinha uma lista feita. Tanto podia ir pelo método D´ Hont como 
haver um entendimento; foi isso que lhe disse. Tenho uma lista feita mas, se na 
Assembleia dispusermos de cinco minutos para discutirmos, poderemos ir por outro 
processo, pois estou aberto a qualquer processo. É-me indiferente ir por um método por 
outro qualquer. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Posto isto, vamos, então, submeter as listas a votação pelo método D´ Hont 

para designação de 4 Munícipes e seus suplentes, para a composição da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas. Uma vez que não há mais 
ninguém inscrito, vamos proceder à votação. A lista A será a que foi apresentada pelo 
Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, enquanto a lista apresentada pelo 
Senhor Membro da Assembleia Rui Costa ficará com a letra B. 

 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos distribuiu os papéis para a 

votação onde os Senhores escrevem A ou B ou nada. 
Vou ler, uma vez mais, a constituição de cada uma das listas. Assim, da lista A: 

Maria Amália Amaral Ferreira, Crisálida Maria Alves de Jesus Pinto, Isabel Maria 
Ferreira de Carvalho Antunes Moreira Alves, Maria Jacinta Ferreira Lobo Moura, Maria 
Salomé de Almeida Simões, Rosa Maria Fernandes Martins Reina, Ana Cristina Silva 
Lemos Rodrigues e Maria de Fátima Encarnação Lourenço Rivollier. Como integrantes 
da lista B: João Alfredo Lopes Ferreira, Sónia Filipa Salvador Marques, Rosa Branca de 
Jesus Marques Borges, Maria Clara Coelho Figueiredo Moreira, Arlete Garcia, Arnaldo 
António Pereira Lopes, Alexandra Sofia Costa Pinto, Bruno Gonçalo Inácio Seixas da 
Silva.  

 O Senhor Primeiro Secretário António Liberato abandonou a sessão, após uma 
indisposição. A partir desse momento e para a mesa continuar com três elementos, o 
Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira assumiu a função de Segundo Secretário, 
tendo passado para primeiro o Senhor Manuel dos Santos. 

 O Senhor Manuel dos Santos vai recolher os votos de cada Membro da 
Assembleia, fila a fila, devido ao adiantado da hora.  

Mais uma vez os Senhores Membros da Assembleia, escrevem A ou B ou então 
nada sendo este considerado como voto em branco.  

Aproveito para informar os Senhores Membros da Assembleia que já passa da 
meia-noite dois minutos mas, atendendo à paragem imprevista, devido à indisposição do 
Senhor Primeiro Secretário António Liberato, penso que não haverá oposição para que se 
ultime este acto. 

Após votação e contagem dos votos obteve-se o seguinte resultado: 10 votos 
para a lista A e 16 votos para a lista B. Informo que o Senhor Membro da Assembleia 
Manuel Couto de Sousa abandonou, também, esta sessão, antes da votação por motivos 
de força maior. Segundo o método D´ Hont, a Comissão de Protecção de Menores ficará 
constituída da seguinte forma:  

Efectivos 1.º - João Alfredo Lopes Ferreira; 2.º- Sónia Filipa Salvador Marques; 
3.º - Rosa Branca de Jesus Marques Borges e 4.º - Maria Amália Amaral Ferreira. 

Suplentes: 1.º - Crisálida Maria Alves de Jesus Pinto, Maria Clara Coelho 
Figueiredo Moreira, Isabel Maria Ferreira de Carvalho Antunes Moreira e Arlete Garcia. 

Segundo o método D´ Hont o primeiro e o segundo é da lista B, depois é que 
entra a lista A, são três, um. Vamos, então, passar à leitura da minuta.  

O Senhor Primeiro Secretário:  
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas, foi posto à discussão, 
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tendo sido eleitos, para efectivos, os Senhores: 
1.º - João Alfredo Lopes Ferreira;  
2.º - Maria Amália Amaral Ferreira;  
3.º - Sónia Filipa Salvador Marques;  
4.º - Rosa Branca de Jesus Marques Borges; 
e para Suplentes, as Senhoras:  
1.º - Crisálida Maria Alves de Jesus Pinto;  
2.º - Maria Clara Coelho Figueiredo Moreira;  
3.º - Isabel Maria Ferreira de Carvalho;  
4.º - Arlete Garcia,  
Tendo sido aprovado com 16 votos da Lista B e 10 votos na Lista A, sem 

abstenções. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Chegámos, assim, ao fim dos trabalhos, mas como ainda temos Público na sala, 

perguntava se algum dos presentes deseja usar da palavra, apesar de não se ter inscrito. 
Uma vez que não, desejo as todos um Santo Natal e um Próspero Ano Novo. 
Muito boa noite a todos. 
  
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 
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Secretário:  
 

 


