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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE JULHO DE 2006 

 
ACTA 

 
Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e seis, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 
Nelas, em sessão extraordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
Ponto único: 
- Empréstimo no valor de 697.670,00 €, destinado a financiar os projectos de 

investimento das Grandes Opções do Plano de 2006 – Parecer da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.  
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos.  
Vamos dar início a esta sessão extraordinária que tem como ponto único um 

empréstimo no valor de 697.670,00 €. 
Passava a palavra ao Senhor Manuel dos Santos para fazer a chamada dos 

Senhores Deputados. Senhor Manuel, faz favor. 
O Senhor Manuel dos Santos: 
(Fez a chamada dos Senhores Membros da Assembleia) 
- Senhor Presidente, temos vinte e três presenças e sete faltas. 
(Faltaram os Senhores Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves, Paulo Jorge 

Pinto Coelho dos Santos, Armando Carlos Costa Carvalho, Pedro António Figueiredo 
Moreira, Luis Manuel Abrantes Pinheiro, Salomão de Almeida Fonseca e António Luis 
Lopes dos Santos). 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Manuel.  
Dando continuidade aos trabalhos, passamos assim ao assunto, que é o ponto 

único, aprovar o empréstimo a contrair com a Caixa Geral de Depósitos, destinado a 
financiar os projectos de investimento das Grandes Opções do Plano de 2006, de acordo 
com o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

Atendendo que é um ponto único, perguntava se algum dos Senhores Deputados 
deseja usar da palavra. Senhor Dr. Marques Lopes, mais algum dos Senhores Deputados 
deseja usar da palavra? Dr. Borges dos Santos. Senhor Dr. Marques Lopes, faz favor. 

O Senhor Dr. Marques Lopes: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais. 
É a primeira vez este ano que eu venho a esta Assembleia. Este facto deve-se a 

motivos de saúde, que eu lamento muito, mas vou apresentar a minha resignação porque 
não posso guiar carro, especialmente, à noite. Já dei o meu contributo, pois estive aqui 
nesta Assembleia desde 1983. 

Tenho muita pena porque nunca tive inimigos, dei-me sempre com pessoas de 
diferentes cores políticas porque entendo que acima da política está a amizade, ou a 
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personalidade de cada um. Nesta hora, lamento o que me sucede mas sou realista e 
cheguei já a uma idade avançada. Já cá ando por favor e apresento a minha resignação 
que depois vou confirmar por carta. 

No entanto, queria aproveitar para tocar aqui em alguns pontos que me foram 
sempre queridos e que não consegui, não obstante termos enviado uma moção há uns 
cinco ou seis anos para a Assembleia da República, acerca dos incêndios. Nunca nos 
deram uma resposta e era nesse ponto que eu queria insistir. Os Senhores são mais novos 
e devem ver que o Governo gasta milhões por causa dos incêndios, com helicópteros e 
outro tipo de material mas não alteram a lei. Eu propunha mais os outros que assinaram a 
moção a criação de uma lei específica contra incêndios e uma alteração do Código Penal. 
Um indivíduo que fosse apanhado a provocar um incêndio ou que houvesse testemunhos, 
seriam relacionados num cadastro e todos os anos do mês de Maio até Outubro seriam 
retidos, ou em estabelecimentos prisionais, ou em casas de correcção, conforme os casos. 
Deixam andar esses indivíduos cá fora e o que é que acontece? Por mais dinheiro que 
gastem não conseguem evitar os incêndios, alguns são pirómanos, outros são atrasados 
mentais, outros são manobrados por interesses, que toda a gente sabe o que é que se 
passa. Alguém que lhes paga para deitar o fogo e nós andamos a pagar impostos e a ficar 
com as propriedades e pinhais destruídos. Pela cobardia de diferentes governos, nunca 
conseguiram impor essa lei em funcionamento. Uma lei só para incêndios, porque há 
pessoas que ficam morrem, pessoas que ficam sem as suas residências, e não vejo os 
governos tomarem uma atitude realista e objectiva.  

Outro caso que eu lamento imenso também é o que se passa no Ministério da 
Educação. Eu fui professor durante muitos anos e no meu tempo o professor era uma 
pessoa que se dava ao respeito e que era respeitada. Agora é uma vergonha, 
transformaram os professores e professoras numa espécie de mulheres-a-dias. Os 
professores não têm uma colocação definida. No meu tempo tirava-se a licenciatura, 
faziam-se as pedagógicas, tirava-se o estágio e era-se colocado num sítio e só com um 
processo disciplinar é que se sairia daquele sítio. Agora não, agora fazem uns contratos 
graças ao Sócrates, fazem um contrato por três anos, depois dão-lhe horários de seis 
horas. Algum dia se viu num país civilizado fazer uma coisa dessas? Eu tenho muita pena.  

Quanto às matérias, a História, a Filosofia e mesmo o Português, foram 
relevados para um plano secundário. Deixaram de dar os Lusíadas, deixaram de dar os 
homens da literatura mais importantes como Ramalho Ortigão, Eça de Queirós, Camilo 
Castelo Branco. Ainda dei aulas depois do 25 de Abril, em Mangualde, e uma vez houve 
uma professora que lá na aula disse aos alunos, arranquem essas folhas de História que se 
referem ao Ultramar. Já estou velho e custam-me ver estas coisas. Foi preciso vir um 
treinador de futebol brasileiro para renovar o nacionalismo português. Tinham medo de 
cantar o hino português, não exibiam a bandeira, e por fim até deu uma esteria, já que há 
bandeiras em toda a parte, até em locais impróprios. 

Não quero e já que tenho a oportunidade, contar aqui os meus desgostos. Eu 
apelo às comissões políticas para que avisem os respectivos Presidentes que não devem 
mexer no Protocolo de Estado. Então Portugal formou-se à custa de duas entidades, a 
Espada e a Cruz, andaram sempre as Ordens Militares e o Rei relacionados com a Igreja. 
Eu não sou beato, sou cristão, católico, mas não sou apostólico nem romano, mas respeito 
todos os princípios da religião e sei e de mais a mais, toda a gente implicitamente deve 
saber que Portugal no dia em que não respeitar a Igreja e que não haja essa força 
espiritual para unir os portugueses, nós, neste mundo conturbado, que eu não vejo um 
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futuro muito bom, passaremos um dia em vez de colonizadores antigos a ser colonizados 
porque aqueles povos têm um índice demográfico mais forte. O nosso povo não tem um 
índice de natalidade que nos vão dar uma sobrevivência. Estas gerações só pensam no 
materialismo, eu não sou moralista mas reconheço que se o homem não tiver uma força 
espiritual dentro de si não é nada. Os latinos diziam que é preciso coragem, força 
espiritual, pois isso é que nos levam a vencer as dificuldades que nos apresentam na vida. 
Muita são as pessoas que pensam que a vida só tem facilidades, a vida tem muitas 
dificuldades e para as tornear é preciso termos um ideal. 

Eu sou socialista, posso dizer, do centro esquerda, mas não sou marxista porque 
acho que o Marx viveu no século XIX e nós precisamos de uma teoria para governar os 
povos no século XXI. Os economistas é que podem conseguir, de facto, fazer milagres e 
em economia, às vezes, fazem-se verdadeiros milagres. Mas o que é preciso é que as 
pessoas se respeitem umas às outras, especialmente no Ministério. O Ministério das 
Finanças criou um alarme, quando nos comunicou que qualquer dia não haveria dinheiro 
para pagar as reformas, algo que caiu mal, até nas relações internacionais. Contou-me um 
economista que Portugal tem tido dificuldades em pedir dinheiro ao estrangeiro, porque 
não pensem que a nossa economia é independente, todo o dinheiro que vem para aqui é 
através do Fundo Monetário Internacional e do Europeu.  

Há um assunto que eu também quero abordar. Peço à Senhora Presidente da 
Câmara para ver a estrada desde Nelas até Carvalhas e Vila Ruiva, na freguesia de 
Senhorim, que já está degradada. Até agora tem andado por lá a passar o trânsito porque 
andam a fazer passeios ali na estrada de Moimenta do Dão. Já desapareceram as linhas 
brancas para que à noite nos possam orientar. Há indivíduos que fazem cortes na estrada e 
ninguém repõe o piso como estava, estragam-se os amortecedores dos carros e eu pedia 
ao Senhor Vereador para ver o que é que se passa. 

Como não há mais nada, eu despeço-me, desejando a todos muita saúde e 
felicidades e até um dia ao juízo final. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Eu agradecia e pedia a compreensão aos 

presentes, que apesar de se ter desviado e de ser um ponto único e não Período de Antes 
da Ordem do Dia, de qualquer forma pedia uma salva de palmas para o Senhor Dr. 
Marques Lopes pela sua presença aqui. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado Borges dos Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Exmo. Público. 

              Fui apanhado de surpresa pela apresentação do Senhor Dr. Marques Lopes, não 
fazia a mínima ideia que hoje ele iria pedir a sua renúncia. Se ele me tivesse comunicado 
eu ter-lhe-ia dito que fosse na próxima sessão uma vez que havia Período de Antes da 
Ordem do Dia e teríamos oportunidade de lhe apresentar o louvor que ele merece, pelo 
muito que deu a esta Assembleia ao longo dos anos, que foram muitos e bons.  

Em qualquer dos casos não quero deixar passar sem lhe apresentar um voto de 
louvor por todo esse trabalho. É pena ser nesta Assembleia em que não há Período de 
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Antes da Ordem do Dia, tenhamos que passar ao ponto único e que era o que nos trazia 
aqui.  

Neste ponto único há aqui uma coisa que eu gostava de ver esclarecida, é que 
segundo o disposto no ponto dois, da alínea d), do artigo 53º., da Lei nº. 169/99 e também 
no mesmo ponto do nosso Regimento, diz que é competência da Assembleia Municipal 
aprovar ou autorizar sob proposta da Câmara a contracção de empréstimos nos termos da 
Lei. Parece-nos que neste caso, no que nos mandaram, pelo menos a mim, não vem 
nenhuma proposta da Câmara. Esta Assembleia não tem capacidade, nem meios técnicos 
que permitam avaliar com rigor as várias propostas de financiamento apresentadas e no 
cumprimento do nº. 6, da alínea a), do artigo 64º., da mesma Lei, que define como 
competência da Câmara Municipal apresentar à Assembleia Municipal propostas e 
pedidos de autorização. Entendemos não ser da competência da Assembleia a apreciação 
das várias propostas mas tão só autorizar ou não a contratação do pretendido empréstimo 
e aprovar ou não a entidade bancária proposta pela Câmara. Nesta Assembleia não foi 
apresentada nenhuma proposta concreta pelo Executivo Municipal nem dado 
conhecimento da deliberação da Câmara sobre este assunto. Foram-nos dadas as 
propostas das várias entidades bancárias, inclusivamente há discrepâncias entre uma 
entidade que diz que tem spread zero e depois na análise que fazem a seguir dizem que é 
um e meio. Deve haver um erro no spread, uma vez que todos se baseiam nisso mas acho 
que é o Millennium, que apresenta um spread zero e depois aparece um e meio e não há 
nenhuma proposta da Câmara a dizer a quem e em que termos é que se faz essa proposta. 
O Senhor Presidente disse-me que o citado empréstimo seria contraído à Caixa Geral de 
Depósitos, não sei se há alguma proposta nesse sentido ou não, pois nós não podemos 
estar aqui a analisar estas propostas todas. Muito obrigado.   

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Rui Costa, faz favor.  
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Senhores Deputados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

              Vou ocupar aqui dois minutos deste ponto, pedindo aos Senhores Deputados que 
compreendam, já que o Dr. Marques Lopes nos surpreendeu com o seu afastamento desta 
Assembleia. Tenho aqui para apresentar a esta Assembleia um voto de louvor que fiz 
apressadamente, mas de qualquer maneira não queria deixar passar esta oportunidade 
estando ele aqui hoje presente e sendo a sua última Assembleia como seu membro. 
Passava a ler-vos umas curtas palavras, porque muito teríamos que dizer do Dr. Marques 
Lopes.  

VOTO DE LOUVOR 
Ao Exmo. Sr. Dr. Marques Lopes, sendo um homem sempre presente e com 

uma postura de frontalidade, honestidade, solidariedade e lealdade a esta Assembleia, 
queremos neste dia de despedida deste Membro da Assembleia, dar-lhe um voto de 
louvor e desejar-lhe as melhores felicidades. 

Ao Dr. Marques Lopes o nosso sincero obrigado. 
Nelas, 21 de Julho de 2006. 
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O Grupo Parlamentar do PPD/PSD-CDS/PP.  
Muito obrigado. 
Passando ao ponto que nos trás aqui hoje, que se refere ao empréstimo desta 

Câmara Municipal no valor de 697.670,00 € para poder reforçar o Plano de 2006. 
Analisando os documentos que me chegaram, a capacidade de endividamento da 

Câmara conseguiu libertar algumas verbas que fizeram com que houvesse possibilidade 
de empréstimo e devido ao que analisámos na reunião sobre o Orçamento, vimos que 
estava muito limitado em termos de valores para este último ano. Graças à libertação de 
alguns fundos conseguiu-se esta capacidade de endividamento.  

Existem seis propostas, o que normalmente não acontecia no passado, pois 
chegavam aqui uma ou duas e com a decisão já tomada, sem a informação que os bancos 
passavam à Câmara Municipal. É de louvar, porque foram seis propostas o que nos 
permitem uma capacidade de escolha muito superior. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos refere que não existe nenhum documento 
a pedir a solicitação da aprovação. Penso que oficialmente falta esse documento, mas do 
que se analisa e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro o que 
me quer depreender, é que este empréstimo vai ser feito à Caixa Geral de Depósitos que 
tem o spread mais baixo e como todos sabemos os bancos trabalham com taxas da 
Euribor. As condições são muito similares e é o que o parecer diz, o que pode diferir 
nesses empréstimos é o spread e ele está aqui bem definido. Não há dúvida nenhuma que 
será à Caixa Geral de Depósitos e penso que esta Assembleia, o que terá que fazer é, 
aprovar o empréstimo a esta instituição bancária. 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Perguntava se mais algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra. 

Gostaria de acrescentar que eu usei o nome da Caixa Geral de Depósitos, atendendo às 
propostas apresentadas e a leitura que fiz, sendo efectivamente a proposta mais vantajosa, 
daí eu ter falado nela.  

Dou agora a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo para nos poder elucidar mais 
sobre o assunto. 

O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas: 
- Antes de mais muito boa noite a todos. 
Gostaria aqui, embora fuja à ordem de trabalhos e porque já foi falado antes, de 

prestar em nome da Câmara Municipal de Nelas e do actual Executivo o reconhecimento 
ao Dr. Marques Lopes pelo tempo e dedicação dispensadas à causa autárquica. 

Muito obrigado em nome da Câmara e do concelho de Nelas. 
Quanto ao ponto da ordem do dia, faltam aqui dois documentos neste conjunto 

que vos foram enviados, sendo um deles a carta do Millennium BCP, e aproveitava para 
responder ao Senhor Deputado Borges dos Santos, onde diz que, de facto, houve um erro 
na proposta deles, onde é mencionada uma taxa de 0,0%, queriam referir um spread de 
0,15% e há um fax com essa correcção que foi enviado para a CCRC, e sendo o outro 
documento em falta, a cópia da deliberação da Câmara onde se deliberou enviar para a 
Assembleia Municipal todas as propostas para este Órgão aprovar ou não.  

Nós pedimos à CCRC, que é uma entidade independente e que nos merece todo 
o crédito para dizerem qual seria a proposta mais vantajosa. Transmitiram-nos que é a 
Caixa Geral de Depósitos, coincidindo com a nossa opinião. De qualquer forma, a 
Assembleia Municipal é soberana e pode decidir em sentido contrário. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Perguntava se mais algum dos Senhores 

Deputados deseja usar da palavra neste ponto. Faça favor. O Senhor Deputado Borges dos 
Santos vai usar da palavra. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Queria só ler uma breve declaração de voto, que é o que nós entendemos e é o 

parecer também dos nossos Vereadores na reunião da Câmara Municipal. Nós 
entendemos que recurso a empréstimos de médio e longo prazo apenas é justificável para 
levar a efeito obras de carácter estruturante, de dimensão de maior valor que ultrapasse as 
possibilidades financeiras da autarquia durante um mandato. 

O valor do empréstimo a contratar é manifestamente insuficiente para levar a 
efeito, uma pequena parte que seja, os projectos de investimento constantes das Grandes 
Opções do Plano indicadas para justificar o pedido do empréstimo, não se indicando 
outras fontes de financiamento que permitam a sua execução. A proposta é um rol de 
obras que com este empréstimo fica pelo caminho e não pode ir muito longe.  

Durante a campanha eleitoral e após a tomada de posse foi dito pela actual 
maioria, que a Câmara de Nelas se encontrava numa situação de sobreendividamento, e o 
que nos estão a propor é um novo endividamento.  

Entendemos que não se deve esgotar desta forma a capacidade de 
endividamento do Município, deixando disponível parte dessa capacidade para fazer face 
a eventuais situações urgentes em que a autarquia tenha que participar para 
aproveitamento de apoios comunitários ou outros. 

O Relatório da Auditoria realizado às contas da Autarquia, do qual não foi dado 
conhecimento a esta Assembleia Municipal, desrespeitando-se assim o nº. 2, da alínea q), 
do artigo 68º., da Lei nº. 169/99, desaconselha este tipo de procedimento, referindo que, e 
passo a ler, apesar dos níveis de endividamento ainda não estarem, não apresentarem 
valores preocupantes, a contratação de empréstimos com prazos muito dilatados poderá 
não só comprometer o cumprimento perante terceiros, como também o planeamento e 
execução de projectos indispensáveis e a própria viabilidade financeira da instituição em 
gerações futuras. A auditoria desaconselha este empréstimo.  

Tal como os nossos Vereadores, entendemos que esta proposta de recurso a um 
novo empréstimo não serve os interesses do concelho e das populações, mas respeitando a 
vontade da maioria dos eleitores e não querendo inviabilizar a concretização do projecto 
político que foi sufragado em Outubro de 2005, abstemo-nos na votação deste 
empréstimo. Muito obrigado.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passava agora a palavra ao Senhor 

Deputado Rui Costa, faz favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Segundo o Executivo anterior só se faziam empréstimos para grandes projectos 

estratégicos. Seriam o Parque de São Miguel, a Escola de Lapa do Lobo, a Quinta da 
Cerca, o Açude da Ribeira de Moreira, projectos esses que foram feitos com carácter de 
empréstimo porque tinham que ser concretizados na hora. Porque se assim não fosse, não 
vinham subsídios do Governo. Como por exemplo, a Rua do Barreiro e o Dique à Casa 
dos Cantoneiros, em Vilar Seco. Então isto é que é estratégia? O que devemos fazer é 
cuidar daquilo que temos e depois seguir para projectos megalómanos como a Quinta da 
Cerca, que todos nós conhecemos aquilo que ali está.  
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Os empréstimos devem-se fazer para qualificar as freguesias e para lhes dar 
vida, não é para criar projectos megalómanos. 

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

Osvaldo Seixas para prestar alguns esclarecimentos. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Queria só prestar um esclarecimento porque foi aqui exposta a questão do 

Relatório da Auditoria. Está a decorrer uma auditoria às contas da Câmara Municipal de 
Nelas. Temos em nossa posse um relatório provisório que foi apresentado aos Vereadores 
do Partido Socialista, bem como aos do actual Executivo. Estão a decorrer os trabalhos de 
circularização de Clientes e Fornecedores e quando tivermos o relatório final da auditoria, 
naturalmente que aqui será apresentado.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Perguntava se mais algum dos Senhores 

Deputados deseja usar da palavra? Se não temos mais ninguém a pretender usar da 
palavra, poríamos então o ponto que aqui nos trouxe à votação. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Temos oito abstenções e quinze votos a favor.  

Fala o Senhor Primeiro Secretário:  
MINUTA DA ACTA 

O Ponto único -  Empréstimo no valor de 697.670,00 €, destinado a financiar os 
projectos de investimento das Grandes Opções do Plano de 2006, com o Parecer da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, foi posto à discussão 
e considerada mais vantajosa a proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, tendo 
sido aprovado com quinze votos a favor, zero votos contra e oito abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia   
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Atendendo que estamos numa sessão extraordinária, e como as sessões 

extraordinárias se limitam só à discussão do ponto para o qual são convocadas, damos 
assim por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, incluindo o estimado 
Público. 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. 

 
Presidente: 
 
Secretário:  


