
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 1 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016, 

QUE TEVE CONTINUAÇÃO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

ATA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis, 

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: 

1 – Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação de taxas; 

2 - Aprovação da 3.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do 

Plano do ano de 2016. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia, Professor António Manuel Borges dos 

Santos: 

- Ora, muito boa noite. 

Uma vez que já temos quórum, declaro aberta esta sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal e vamos passar à chamada dos Senhores Deputados. 

 

(A Senhora Segunda Secretária, Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves 

procedeu à chamada dos Senhores Deputados)  

 

A Senhora Segunda Secretária, Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves: 

- Estão a faltar cinco Senhores Deputados: Francisco Manuel Ferrão 

Mascarenhas Loureiro, Joaquim dos Santos Messias, Carla Maria de Almeida Pereira 

Francisco, Pedro António Figueiredo Moreira e Mário Alberto Gomes Pires.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Esta sessão extraordinária prende-se, fundamentalmente, com a necessidade 

de até ao dia 30 de novembro, informamos as Finanças da taxa do IMI.  

Portanto, atendendo às alterações que vieram da DGAL era necessário 

discutirmos este assunto e aprovar a nova taxa. Paralelamente, também veio a 3.ª 

Revisão, também para ser aprovada.  

Acontece que os documentos chegaram com bastante atraso. É uma realidade. 

Quanto ao IMI, na segunda-feira, enviei o documento que veio da DGAL, assim como 

parecer da Técnica Superior da Câmara, Dr.ª Célia, que foi ontem apresentado à Câmara 

Municipal.  

Quanto à 3.ª Revisão, como só ontem é que foi aprovada, uma vez que a 

reunião de segunda-feira foi interrompida e continuou ontem, só hoje é que fiz seguir os 

outros documentos, assim como a minuta da ata aprovada ontem à uma e meia da 

manhã.  

Vamos passar ao ponto 1. Senhor Deputado José António, faça favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Muito boa noite a todos. 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras Secretárias, 
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Senhores Vereadores, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Senhores Deputados Municipais. 

Mais uma vez, muito boa noite a todos. 

A única questão que eu pretendia, antes de iniciarmos a discussão de qualquer 

ponto, é que as sessões extraordinárias, normalmente quando são convocadas e segundo 

o artigo 10.º, diz-nos o seguinte: A Assembleia Municipal reúne em sessão 

extraordinária por iniciativa do Senhor Presidente da Mesa, ou, após requerimento, do 

Presidente da Câmara Municipal, em cumprimento das deliberações desta. Pronto. 

Depois de ⅓ do número de cidadãos, o Presidente da Assembleia, que tem depois um 

prazo de 5 dias para a convocar.  

A questão que eu levanto aqui é a irregularidade do processo. Irregularidade 

essa que é não é do facto de ter havido um adiamento da Assembleia de Câmara. Ela já 

vem de trás porque o pedido e segundo a alínea a), diz: do Presidente de Câmara 

Municipal, em cumprimento das deliberações desta. Portanto, é no cumprimento das 

deliberações feitas na Câmara. O que não existia. Nós devíamos receber os documentos, 

com 48 horas de antecedência, já devidamente aprovados, também não se verificou. E, 

aí, penso que houve algum decoro, porque, apesar da reunião de Câmara de segunda-

feira ter sido interrompida, ou suspensa, ou adiada, devido ao ponto 1 – Discussão do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano, penso que se passassem os outros pontos que 

eram importantes para esta Assembleia Extraordinária, que já estava convocada, se 

calhar não estaria aqui a tomar, portanto, a usar da palavra nesse sentido. 

Portanto, penso que existem irregularidade no processo. Pretendo que fique 

registado em ata, que se vier algum pedido de esclarecimento acontecer, portanto, a 

nossa posição é, efetivamente, essa que, com esta irregularidade não sei se irá haver 

posteriormente algum impedimento.  

Era só isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Como eu já disse, de facto, houve uma 

situação imponderada. A reunião foi convocada antes da reunião de Câmara, a pedido 

do Senhor Presidente, porque havia um ponto que era importante discutir e que tinha um 

prazo limite de 30 de novembro. 

Não havendo hipótese de fazer a reunião de Câmara antes do dia 21 foi 

necessário convocar a reunião mesmo antes da Câmara ter tomado decisões. Portanto, é 

a pedido do Senhor Presidente. Foi por essa situação que a Assembleia foi convocada a 

pedido do Senhor Presidente da Câmara ainda antes de ter tomado qualquer deliberação 

da Câmara. 

A situação era a mesma porque se fosse convocada na segunda-feira também 

não havia deliberação da Câmara. E o que é necessário, neste momento, é darmos 

andamento a um processo que terá que estar concluído obrigatoriamente até 30 de 

novembro para ser comunicado às Finanças qual é a taxa de IMI a aplicar no ano de 

2017. 

Em virtude das reservas que o Senhor Deputado coloca, eu pergunto à 

Assembleia se quer dar continuidade a esta sessão, ou se marcamos nova sessão para 

segunda-feira à mesma hora.   
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O Senhor Deputado, Eng.º Rui Costa: 

- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente de Câmara, 

Senhores Vereadores,  

Senhores Deputados Municipais, 

Estimado Público. 

Senhor Presidente. 

O que nos leva aqui, portanto, o ponto a debater é devido a ter havido já 

irregularidades anteriores. Eu só não quero continuar esta reunião fazendo mais 

irregularidades porque podemos estar sujeitos a estar numa Assembleia com as 

irregularidades apontadas pelo Senhor Deputado José António e acontecer que depois 

aprovemos um documento sem haver legalidade desta Assembleia. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. A situação é que, embora a reunião tenha 

sido convocada antes da deliberação de Câmara porque ela não podia ser convocada 

depois pelas razões apresentadas, eu, correndo o risco de haver alguma ilegalidade nesta 

situação, volto a pôr à consideração da Assembleia se quer continuar com esta reunião, 

ou fazer uma outra, continuar esta reunião, não é fazer outra, é continuar esta reunião na 

próxima segunda-feira, já com as 48 horas, porque a decisão tem que ser tomada até ao 

dia 30, obrigatoriamente.  

Ponho assim à consideração desta Assembleia. Quem vota contra a realização 

desta Assembleia hoje? Quatro votos contra. Quem se abstém? Sete abstenções. Doze 

votaram a favor, a reunião vai continuar com o risco de se poder daí advir.  

Senhor Deputado Sousa, faz favor. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Boa noite a todos. 

Eu penso que neste caso e esta é a minha opinião pessoal, não sou jurista, nem 

percebo nada disto. Mas neste caso particular eu acho que esta reunião só devia 

continuar se fosse por unanimidade a continuação. A partir do momento em que há, 

pelo menos, uma única pessoa que vota contra e por isso pode, posteriormente, levantar 

incidente, temos com isto perfeitamente baralhados, embora a larga maioria vote para 

que fosse hoje. 

Se fosse só abstenções ainda era capaz de andar aqui a balançar. Mas bastava 

um voto contra neste caso particular porque pode levantar esse incidente. Um próprio 

elemento disse: Eu votei contra por isto, assim, assim. Isto não está segundo o 

regulamento. Portanto, para precaver isso, porque houve votos contra, acho que é 

preferível fazer a convocatória da Assembleia para segunda-feira, ou terça-feira. 

Mas isto é a minha opinião pessoal. Eu, juridicamente, não percebo nada disto.  

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Eu quero dizer ao Senhor Presidente da Assembleia e a esta Assembleia que 

estarei na Assembleia sobre protesto. Que fique registado. E que na altura depois das 

votações também o farei.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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Ora, atendendo à posição irrevogável de alguns elementos desta Assembleia, 

eu convoco nova Assembleia e não vou fazer convocatória por escrito porque já não 

tenho tempo para isso, para o dia, todos concordam que seja segunda-feira?  

O Senhor Jorge Abreu, Presidente da União de Freguesias de Santar/Moreira: 

- Boa noite a todos.  

- Cumprimento todos na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia. 

Eu penso que, mais uma vez, estamos a agarrar-nos a questões de menor 

importância e acho que todos nós, nas nossas vidas temos muitos afazeres e, de certeza 

que as nossas populações estão mais interessadas em que haja decisões e que não haja 

verdadeiros caprichos em assuntos que, infelizmente, já ontem, quem esteve presente na 

reunião de Câmara verificou, de facto, momentos que, no meu ponto de vista, são 

lamentáveis na política, mesmo ouvindo dizer que foi uma das reuniões mais calmas, 

hoje tivemos mais um dia em que no nosso País existem maus exemplos a nível do 

comportamento político. 

E eu vinha aqui fazer um apelo à consciência de todos, que estamos aqui, as 

pessoas têm compromissos e era importante que não estando, mesmo correndo o risco 

da questão das 48 horas, penso que é lamentável que haja um adiamento deste assunto, 

deste tema, por uma questão de verdadeiro capricho e acho que era importante que os 

Membros desta Assembleia tomassem uma posição no sentido de permitir que os 

trabalhos pudessem decorrer na normalidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, muito obrigado. Eu só queria dizer uma coisa. Portanto, não é ilegal a 

reunião ter sido convocada antes da deliberação da Câmara porque o Artigo 10.º, ponto 

1, diz que: A Assembleia Municipal reúne em sessão extraordinária por iniciativa do 

seu Presidente. E depois diz: da Mesa, ou após requerimento. Agora, como não diz a 

requerimento de quem. Portanto, o Presidente tem competência para convocar a 

Assembleia sem ter nenhuma.  

Ó Senhor Vereador, não tem que defender honra nenhum. Calma.  

Ora, atenção, ó Senhor Vereado, quer defender a sua honra? Vá defendê-la mas 

com um tom mais baixo e sem entrar em conflito. Em tom baixo, faz favor. 

O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques: 

- Muito obrigado Senhor Presidente por me permitir a defesa da honra. 

Eu pensei que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar vinha aqui 

defender os interesses das suas populações, designadamente a pouca fatia que foi 

distribuída para a sua Freguesia. 

Vir aqui de uma forma genérica atacar o Órgão do qual eu faço parte não lhe 

admito, acho que é uma falta de cobardia dizer quem é que provocou os desacatos que 

houve na reunião. 

O Senhor Presidente esqueceu-se que, se calhar, estava à porta da Citroen a 

fazer de sindicalista. Se calhar esqueceu-se.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Já estamos a entrar noutro campo. Muito obrigado Senhor Vereador. Ora, eu 

só queria dizer e reafirmar que não é necessária nenhuma votação porque o Presidente 

da Assembleia tem poderes para convocar a Assembleia sem qualquer decisão seja de 
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quem for. É o artigo 10.º, n.º, 1. Portanto, esta reunião vai continuar com protesto, ou 

sem protesto.     

O Senhor Jorge Abreu, Presidente da União de Freguesias de Santar/Moreira: 

- Senhor Presidente, agradeço a oportunidade de vir intervir. Eu lamento que 

haja a intervenção do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques em que toca em dois 

pontos completamente particulares, completamente distintos. 

Em primeiro lugar toca numa questão, ou sente-se como sendo e usou um 

termo que eu não usei, eu não posso permitir que sejam colocadas palavras na minha 

boca. Eu sou um Cidadão. Estive na Reunião de Câmara como Cidadão e tenho opinião 

sobre isso. 

É a quarta Reunião de Câmara em que estive presente e não proferi qualquer 

acusação a qualquer Vereador em particular. Simplesmente, não me revejo no tipo de 

comportamento e no tipo de desenvolvimento e do resultado do trabalho daquele Órgão. 

Aliás, é infelizmente, um dos aspetos que mais tem sido comentado e eu não 

atribuí responsabilidade a ninguém em particular e lamento que o Senhor Vereador Dr. 

Manuel Marques tenha, ele próprio, se sentido ofendido nesse sentido. Eu respeito o 

Órgão, como sempre respeitei, gostava é que os Senhores Vereadores também o 

respeitassem.  

No segundo ponto, eu peço desculpa mas eu gostava de poder concluir. No 

segundo, o Senhor traz aqui a esta Tribuna um trabalho que eu faço na minha vida 

profissional com muita honra e com muita garra, de defender aqueles que menos têm, 

aqueles que menos podem. 

A preocupação das populações, essa preocupação eu defendo-a como 

Presidente da União de Freguesias de Santar e Moreira porque aproveito para recordar 

que a Freguesia é a União de Freguesias de Santar e Moreira e nesse lugar estou à 

vontade para falar nesse sentido. 

Agora, lamento que, mais uma vez, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 

use, para me atingir de uma forma que eu não posso aceitar de maneira nenhuma vindo 

colocar em questão o trabalho que eu faço com muita honra na defesa de quem menos 

tem e de quem menos pode à porta da minha empresa quando o mesmo refere nesta 

tribuna o nome de uma empresa que não devia citar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Como eu estava a dizer, o artigo 10.º, 

ponto 1, dá-me competência para convocar a Assembleia, mesmo antes das decisões da 

Câmara. 

Portanto, esqueçam o papel que eu fiz depor à discussão e à votação. Mas, 

porque é um direito que me assiste, eu vou dar continuidade a esta Assembleia e 

pergunto quem quer usar da palavra no ponto 1. 

Não. No ponto 1. Se quiser pode intervir. Eu leio-lhe o Regimento, tenho-o 

aqui. O artigo 10.º diz: A Assembleia Municipal reúne em sessão extraordinária por 

iniciativa do seu Presidente, da Mesa, ou após requerimento. E, se for requerimento é 

que é do Presidente da Câmara, de ⅓ dos seus Membros, ou de um número de cidadãos 

eleitores, a requerimento destes, por iniciativa do Presidente, ou por iniciativa da Mesa.  

Portanto, o Presidente tem competência para convocar esta Assembleia. Certo? 

Esclarecimento dado.  
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O ponto 5, do artigo 15.º: Juntamente com a Ordem do Dia deverão ser 

enviados a todos os documentos que habilitem os Membros da Assembleia participar 

nas discussões das matérias delas constantes.  

Pronto, eu já disse que a do IMI foi. 

A Ordem do Dia é entregue a todos Membros com a antecedência de, pelo 

menos, dois dias úteis sobre a data do início da sessão, ou reunião. Foi com 8, ou 10 

dias. Os documentos tinham que ser com dois dias. Um foi. O outro chegou hoje.  

Agora, o do IMI, que é o ponto 1 e é o ponto fundamental para nós termos esta 

reunião extraordinária, foi com alguns 10 dias de antecedência convocado. Foi na 

segunda-feira quando dei conta que a reunião de Câmara não chegou ao fim, mandei os 

documentos que tinham sido mandados para a Câmara decidir. A Câmara analisou os 

documentos e já decidiu ontem. Portanto, vamos continuar. Pronto. A convocatória é 

clara.  

Ponto 1. Quem quer usar da palavra neste ponto? Deputado José António, 

Deputado Sousa, mais alguém? Senhor Deputado José António, faz favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- O ponto 1 é o IMI?  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- O ponto 1 é o IMI.  

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Ora bem, relativamente a este assunto, apraz-me dizer imensas coisas. 

Quando vi os ofícios e começo por aí. Verifiquei que em contra ponto com aquilo que 

foi dito, nesta Assembleia, em 17 de junho, respetivamente, vem agora aqui novamente 

para ser desdito.  

O que admirou imenso é que o Senhor Presidente de Câmara, de uma forma 

que eu não entendo, para quem, aos anos que lida com coisas, burocracias, com pedidos 

disto e daquilo, nos passa aqui um atestado, eu diria, de quase menoridade, portanto, em 

que eu identifico isto de outra forma. 

Acho que houve incompetência no tratamento de todos os assuntos que aí 

houve. Houve mais. Houve demagogia. Houve mais. Parece-me que não conhecemos as 

leis do País e a maneira como elas atuam. Parece que estamos a tentar, a todo o custo, 

fazer uma coisa sem pensar como fazê-la. Há caminhos. 

O Senhor Presidente de Câmara chegou aqui no dia 17 de junho e disse-nos 

assim: Hoje tive uma imensa alegria na reunião de Câmara, que foi propor e ver os 

meus Pares de Câmara a reduzirem a taxa de IMI. Portanto, é mais um compromisso 

que está validado pela Câmara que eu solicitava aqui à Assembleia que tal o permitisse. 

E nós permitimos. Votámos unanimemente a baixa do IMI. Não houve aqui 

ninguém que dissesse que não. Valorizámos isso. Mas também não íamos questionar 

que o trabalho tivesse sido feito.  

Temos aqui uma baixa de IMI de cerca de 300.000,00 euros, 100.000,00 euros 

é o Governo que o está a fazer e 200.000,00 euros a Câmara.  

Todos nós nos congratulámos que isto era uma verdade. Passava como 

verdade. Perante isto votámos unanimemente até porque todo o Cidadão do nosso 

Concelho merece isso e eu defendi isso aqui. 
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Em resposta, depois, à minha intervenção, o Senhor Presidente de Câmara diz 

o seguinte: Foi para a Câmara fazer tudo que está ao seu alcance no sentido de vir a 

baixar o IMI. É o que está na moção. Aliás, respeitante a isso porque eu tinha focado 

que em 2014 tinha recomendado à Câmara que procurasse fazer uma reavaliação, 

procurasse fazer um estudo da possibilidade de se negociar o PAEL. Então, em resposta 

a isso, o Senhor Presidente de Câmara, com uma boa memória, que aqui também 

transcreveu, disse: Foi para a Câmara fazer tudo que está ao seu alcance no sentido de 

vir a baixar o IMI, de negociar com o PAEL. 

Portanto, referiu ainda: Eu tenho lá a moção e estou a dizer aquilo que me 

recordo. Portanto, não era uma decisão de baixar o IMI. Era a Câmara fazer tudo que 

está ao seu alcance no sentido de vir a baixar o IMI. Isso é que era a moção que foi 

apresentada.  

Depois, diz-me assim: O Senhor Deputado José António, dou-lhe algum tempo 

para fazer contas. Portanto, isto para fazer algum fait diver. Depois acaba por dizer: 

Depois uma outra coisa que eu quero dizer ao Senhor Eng.º José António, eu 

compreendo que lhe faça confusão a questão de baixar as taxas porque é uma matéria 

nova para si. Sabe porquê? Continuamos por aí fora.  

Mas cá estamos nós agora para o levantar novamente. E porquê? Quero eu 

dizer isso aos meus Concidadãos. É que, na realidade, só após e sem qualquer diálogo 

com as entidades competentes sobre se havia, ou não, possibilidade do PAEL aceitar a 

baixa do IMI e só após votação nesta Assembleia a 17 de junho, é que os documentos 

são enviados para as entidades competentes no dia 22 de junho, ou seja, primeiro 

trabalhamos aqui, não falamos com ninguém, pegamos nisto e tomem lá. 

Qual é o meu espanto quando vejo também que o envio, ou pelo menos a 

receção, o envio não sei quando é que foi, mas a receção também do chumbo do 

empréstimo de 1,5 milhões de euros, também foi recente. Pelos menos as datas que eu 

tenho aqui, 11/11.  

Qual é o gestor, qual é o cidadão a quem eu chego ao pé dele e digo-lhe assim: 

Preciso de 1,5 milhões de euros para efetivar obras, para comparticipar em obras que 

vou buscar. E a seguir, digo-lhe assim: Olhe quero deixar de receber 300.000,00 euros 

para dar aos meus Cidadãos para eles serem beneficiados.  

Isto é complicado. Isto é quase como o outro. Por um lado, quer receber e por 

outro, tem que pagar. Então, como é que é? Então, se eu preciso do empréstimo e estou 

a dar mais 300.000,00 euros? Há qualquer coisa aqui que não bate certo.  

E daí que eu, quando usei o termo e que se repita, é um assunto especial e não 

sei de quem é que é a culpa, a verdade é que as culpas acabam por cair sempre na 

cabeça do Presidente porque é o Órgão máximo, é a entidade máxima dentro de 

qualquer Organização, mas não é dirigido ao Senhor Presidente, é dirigido, realmente, 

que houve nos Serviços, no trabalho, na apresentação desta proposta de baixa de IMI 

uma incompetência total porque não sabia nada. Nós fomos aqui apanhados de surpresa. 

E, depois, quando abre o diálogo punha-se a questão, congratulando-se  que na 

Câmara baixou e também poderíamos dizer que na Câmara também se baixou, mas 

baixámos para quê? Fizemos figura de quê perante as Entidades se não sabíamos que 

tínhamos autorização para isso, ou não? E agora estamos aqui novamente numa 

Assembleia Extraordinária para o subir.  
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Eu não consigo entender isto, meus Senhores, com o devido respeito. Não 

consigo entender. Há qualquer coisa. Tudo bem, o PAEL não deixa, diz lá, eu li o texto. 

E não é preciso estarmos com isso. O PAEL é intransigente mas ninguém procurou 

renegociá-lo antes. Está escrito em 2012? Está sim senhor. Eles limitam-se a copiar, a 

fazer uma cópia. E ele diz lá isso.  

Mas alguém se preocupou em tentar ver, uma vez que nós já baixámos o nível 

de endividamento, uma vez que nós já temos tudo isso, já se preocuparam em falar com 

essas instâncias se podemos contornar algum assunto? Se podemos, realmente, alterar 

algum ponto? Eu acho que não. E aí é que nós pecámos. E pecámos na forma. Não 

usámos todas as estratégias porque, quer queiramos, quer não, pior depois foi quando se 

apresenta um pedido de 1,5 milhões de euros era inevitável que tudo isso seria 

chumbado.  

Mais ainda, com uma previsão de investimento de 57 milhões de euros, se não 

me engano, para os próximos 3, ou 4 anos, como nos foi aqui apresentado, baixarmos o 

IMI sem termos capacidade financeira própria, também seria inevitável. 

Depois, há aqui um parágrafo, a nível do empréstimo, em que há a negação: 

Refira-se, por último, a realização de investimento da construção da ETAR n.º 3 de 

Nelas e Sistema Intercetor não estava prevista no Plano de Ajustamento Financeiro, não 

estava, pelo que em maio de 2015 o Município solicitou autorização para a realização 

do investimento, cujos encargos totais previstos eram de 4 milhões de euros, dos quais 

700.000,00 euros seriam suportados pelo Município com recurso a receitas próprias 

tendo sido nesse pressupostos que a autorização para a realização do investimento foi 

concedido.  

Portanto, isto já tinha sido dado. Por isso é que é chumbado. Então, se eu agora 

preciso de mais 1,5 milhões de euros, tenho 700.000,00 euros. Portanto, há qualquer 

coisa que não bate certo.  

É sobre este ponto, meus Senhores, que eu, muito honestamente, fiquei muito 

surpreendido quando vi isto. Fiquei preocupado porque, entretanto, gera-se uma 

expetativa perante todos os Nelenses, Nelenses, Concelho de Nelas, que vamos ter um 

abaixamento de IMI, expetativa essa que passado 2, ou 3 meses, é gorada. 

O que eu ‘pretendo, acima de tudo, é que seja publicitado, da mesma forma que 

foi publicitada a baixa do IMI, que seja publicitado agora o aumento do IMI. 

Mas não nos vamos vitimizar. Que não o fizemos porque não nos deixaram. 

Aqui deixámos. Agora, se o propusemos para baixar e não tínhamos condições para o 

propor? Isso é outra coisa. Então, vamos reconhecer. Errámos.  

Chame-lhe o que quiser. Fomos incompetentes? Não trabalhámos bem? Há 

coisas em que falhamos. Só não falha quem não trabalha. Agora, por favor, informe-se e 

passo a citar, e é uma coisa que eu recomendo que seja feita a divulgação da mesma 

forma que foi feita a baixa do IMI e porquê. E não vamos cá vitimizar-nos. Não vamos 

dizer: Á, nós tivemos que subir outra vez porque é-nos imposto. Ok. Então e antes, já 

não estava imposto? Porque é que fomos baixar e fomos publicitar?  

Eu não quero chamar a isto nada. Mas eu acho que a transparência e como 

dizia ontem e bem, o Senhor Vereador Adelino Amaral, se nós estamos de um lado 

devemos permanecer desse lado toda a vida e devemos ser transparentes. Devemos ser 

objetivos e eu ouvi-o com atenção. 
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Portanto, a transparência não deve ser nem ir para um lado, nem ir para o outro 

e quando erramos devemos assumir que erramos. Não é fazer disso, nem uma glória, 

nem uma vitória, nem uma vitimização.  

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa, faça favor. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Eu penso que na análise que o Senhor Deputado agora fez há aí um erro de 

princípio, que eu posso ter compreendido mal, ou posso ter compreendido mal aquilo 

que se passou em junho.  

Que eu me lembre e eu não tenho aqui a ata, realmente, pois, não a tenho aqui 

mas lembro-me mais ou menos. O que foi aqui proposto foi uma alteração, uma revisão, 

melhor dito, uma revisão ao PAEL e ao PAF de modo a poder baixar o IMI. 

Não se esqueça do seguinte e isso já foi dito aqui dezenas de vezes e todos nós 

temos que ter consciência disso. Esta Câmara e esta Assembleia não têm autonomia 

para gerir este tipo de coisa. Qualquer coisa que seja feita tem que ser aqui debatida e 

depois tem que ser proposta porque no âmbito do PAEL e do PAF não há autonomia 

financeira da Câmara para este tipo de coisas, inclusivamente até para as obras. 

O PAEL tinha um leque de obras no valor de 3.600.000,00 euros, mais ou 

menos, segundo me lembro, e mesmo que agora se queiram fazer obras diferentes 

daquelas têm que se pedir a alteração, pedir, mas temos que primeiro que pedir e que 

aprovar em Câmara essa obra e neste caso vir à Assembleia Municipal, no caso do IMI, 

para depois se pedir à Direção Geral das Autarquias Locai se pode, ou não, aprovar 

estes valores. 

O que nós aqui aprovámos em junho não foi a baixa do IMI, foi o pedido de 

revisão do PAEL para se poder baixar o IMI. Foi aquilo que nós decidimos aqui e foi 

aquilo que decidiu a Câmara. Mais, foi aquilo que foi publicitado.  

Olhe aqui Senhor Deputado. Está aqui. Eu vou-lhe ler: Proposta de tal. O 

Presidente da Câmara, na reunião de Câmara, na presença de todos os Senhores 

Vereadores, taxa do IMI poderá baixar para 0,375 em 2017 mas somente após o parecer 

da DGAL, sobre revisão do PAEL que obriga a Autarquia a maximizar as receitas 

mantendo atualmente as taxas e impostos no máximo legalmente em vigor. Por isso foi 

isso que nós aprovámos aqui e que foi aprovado na Câmara. 

Agora, o que eu acho mais esquisito no meio disto tudo é que todos nós 

falamos de revisões de PAF,s, de PAEL,s, de Decretos-Lei não sei quê. Esta resposta 

que veio da Direção Geral das Autarquias Locais a mim lançou-me alguma confusão 

porque eu estava até ontem, depois de ler isto a primeira vez e li assim um bocado de 

soslaio, era chegar aqui e dizer: É pá, nós aqui não mandamos nada. Nós aqui até 

podemos dizer, todos votar contra aqui o IMI a 0,45, que não vale de nada. A lei é a lei.  

Diz lá, remete-nos, se formos ler o contrato do PAEL que foi aprovado aqui 

numa reunião de Assembleia Municipal e numa reunião de Câmara, o que lá diz é taxas 

máximas e depois remete para a lei, Lei 41 não sei quê, nem quero saber nada disso 

porque não percebo nada de leis e ainda bem. Tenho que cumpri-las mas não percebo 

nada disso.  
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E é isso que lá diz. Até depois havia algumas pessoas do anterior Executivo, ou 

que estiveram ligadas a eles, que diziam que pode-se rever, porque ao fim de um ano 

pode-se rever porque não sei quê. E eu sempre fiquei, essa era a minha e, aliás, acho que 

de todos, pode-se rever em qualquer altura e eu disse aqui, inclusivamente, de que não 

devíamos fazer este pedido de revisão antes de baixar o limite de endividamento porque 

era uma questão de princípio. Então se nós ainda estávamos ultrapassados no limite de 

endividamento já estávamos a pedir para podermos rever o PAEL? Para poder rever. Eu 

acho que era demasiado, que nos iam dizer logo de caretas que não. 

Mas houve propostas até na Câmara e aqui naquela moção. A moção, penso eu, 

já nem sei qual foi a votação que teve, mas a moção era para dizer: a Câmara que faça o 

possível para baixar, exato, toda a gente concordou com isso. Faça o possível.  

Eu achei depois quando recebi este e o que me apetecia era chegar aqui até 

hoje, a minha ideia era chegar aqui e era propor: Olhem, vamos todos votar contra. 

Ficamos todos bem vistos. Somos todos contra o 0,45. Somos contra porque somos. 

Acho que não há aqui ninguém que goste de estar a aplicar impostos máximos. Somos 

contra mas também não fazemos mal nenhum. Quem manda é a DGAL. Eles já 

mandaram dizer. Não senhor. É assim quer votemos contra, quer votemos a favor. 

Mas depois achei esquisito porque tornei a ler isto e depois estavam aqui as 

definições de taxas máximas porque está no texto do PAEL e eu que já tinha lido, já 

tinha ido ler o contrato do PAEL, realmente no contrato do PAEL não diz 

especificamente que a taxa tem que ser máxima sempre. Não diz lá especificamente. 

Reporta para os tais Decretos-lei, alínea a), alínea b), que eu matava um dia inteiro só 

para depois ir à procura das leis. Depois tem interpretações. Até as leis têm 

interpretações. Umas pessoas dizem, como é normal nestas coisas: à, não, a partir do 

primeiro ano, pode, a partir do segundo ano, pode.  

E eu pensei: Mas isto tem que haver aqui qualquer coisa que fundamente estes 

pareceres que estão aqui da Direção Geral das Autarquias Locais e outros pareceres da 

Direção Geral do Tesouro. Mas porque, raio, é que eles não hão-de, pelo menos, dar 

abertura para podermos negociar? Nós já fizemos. Quando estou a falar nós, não estou a 

falar nós que estamos aqui, nós, população do Concelho, já fez um esforço enorme para 

conseguir baixar o limite de endividamento, porque é que não nos dão, pelo menos, uma 

abébiazinha, é pá, está bem, não é 0,375, seja 0,385 para mostrar às pessoas que valeu a 

pena o sacrifício e tal. Alguma coisa está aqui. Tornei hoje a ir à Câmara e tornar a ler, 

outra vez, o PAEL, e fiquei exatamente na mesma.  

Depois, talvez por experiência profissional, lembrei-me: Estas coias é o diabo e 

são simples pormenores. Os pormenores, normalmente, costumam estar, quem costuma 

estar, depois repescar estas coisas todas são os credores. Vamos ver, vou pedir para ver 

os contratos de financiamento com a banca.  

E, realmente, nos contratos de financiamento com a banca vêm lá aquilo que, 

mais ou menos é normal, embora agora já nem se use muito, mas na altura estava lá 

isso, que são as garantias dadas pelo Município para poder pagar os empréstimos e as 

garantias dadas é a consignação de receitas.  

Mas não diz, especificamente, quais são as receitas. Quer dizer, podia dizer, é a 

receita tal. Também manda para um Decreto não sei quê, tal, tal, que diz que só pode ser 

lá uma parte de consignação de receitas. É tudo muito geral. Não fala no IMI. Nenhuma 

delas fala no IMI. E eu já tinha lido aqueles contratos. Mas depois comecei a consultar 
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os contratos todos e vi que faltava-me um. Não estava naquele lote. Ainda faltava um 

que é o tal do PAEL. Não estava naquele lote porque não foi feito porque eu não 

imaginava isso depois é que eu dei conta. 

Não foi feito com nenhum banco. Foi feito com a Direção Geral do Tesouro. 

Foi o Estado que emprestou. E pedi esse contrato para ver se lá estava. Pois lá estava. 

Isso, Senhor Deputado, é que dava jeito ter cá vindo dizer em junho: Olhe, não 

vale a pena estar a perder tempo porque não dá para fazer negociação nenhuma do IMI. 

Não dá. Está aqui o contratozinho em que o Estado Português e a Câmara Municipal de 

Nelas, está ali assinado pela Senhora Presidente e que especificamente diz isto: Cláusula 

Décima – Resolução do Contrato – O incumprimento da obrigação do Mutuário da 

fixação da taxa máxima de IMI nas condições estabelecidas no n.º 4, do artigo 6.º, do n.º 

3, do artigo 10.º, tal, tal, da Lei não sei quanto, implica a resolução do presente contrato 

com o consequente vencimento antecipado da dívida. 

Aqui é que está. O Município de Nelas só pode pensar em baixar o IMI e isso é 

que deviam ter dito. Eu acredito que não haja má-fé das pessoas e que, se calhar, as 

pessoas, quem estava mesmo na Câmara, os Senhores Vereadores, se calhar nem leram 

a minuta do contrato. Aprovaram as condições dos empréstimos. Aprovaram as taxas. 

Aprovaram não sei quê. E depois não leram as minutas. É provável. Eu, se calhar, 

quando lá estive como Vereador, admito que não tenha lido. Por acaso li porque a 

maioria dos contratos foi eu que os fiz. Alguns, na altura, foram feitos com o Banco 

Totta & Açores e por isso fui eu que os fiz e tive que os ler.  

Mas, se calhar, alguns também não os li. Mas, se calhar por experiência 

profissional li-os todos. Mas é depois aqui é que está. Não há nada para ninguém 

enquanto não pagarem o PAEL.  

Não há cá, essas conversas das revisões. As revisões são para tudo, exceto para 

o IMI. E eu vou ler outra vez: Do IMI. Já não é das outras taxas. Só diz cá, 

especificamente, a taxa máxima de IMI, especificamente. E está cá este contrato e está 

assinado. Por isso, não há nada para ninguém. 

Enquanto aquele contrato não for pago, meus caros amigos, não há nada para 

ninguém. E isso devia ter ser dito. Devia ter sido aqui informado porque estiveram 

quem esteve a favor disto que está aqui, dos contratos PAEL, destes contratos. Quem 

esteve diretamente neste assunto é que devia saber porque ninguém quando entra numa 

Câmara, ou noutro sítio qualquer, vai ler contratos antigos, principalmente contratos de 

empréstimo. Eu cheguei lá por acaso, por intuição. Mas mais nada. Provavelmente até 

há outros documentos onde isto esteja explícito.  

Agora, essa conversa que andaram aí a dizer, façam a revisão do PAEL, que 

depois baixasse o IMI por causa da água e do vinho e para aqui e para acolá, tudo isso é 

treta porque está aqui assinado. E eu que, a minha ideia era, antes, chegar aqui e dizer: 

Eu voto contra o IMI a 0,45 porque não são os mangas-de-alpaca lá em baixo de Lisboa, 

da Direção Geral das Autarquias Locais que interpretam a lei à maneira deles e por isso 

nós temos que ter também vontade própria, porque as leis, se estão mal, mudam-se. E. 

por isso, temos que dizer: Essa lei está mal. E a maneira de dizermos que essa lei está 

mal era votarmos contra a taxa de IMI de 0,45. 

Agora, digo, porque tenho respeito pela Instituição e a Instituição é a Câmara e 

o Concelho, principalmente, a Câmara, a Câmara como Instituição, não é as pessoas, 

não me interessa as pessoas que lá estão. Quem assinou foi a Senhora Dr.ª Isaura, como 
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podia ter sido outra pessoa. Era a Presidente de Câmara. Tinha as prerrogativas. Ela, 

com certeza, que não assinou isto só por ela. Com certeza que foi autorizada pela 

Câmara para assinar.  

Agora, nós temos que respeitar aquilo que está aqui, preto no branco. Enquanto 

não pagarmos o PAEL não tocamos no IMI. Está cá a dizer. Porque no dia em que 

tocarmos no IMI o contrato resolve-se logo e tem que ser pago integralmente.  

Por isso, vou votar a favor.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado José António, faz favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Senhor Deputado: 

Eu não vim dizer aqui se isto era assim, ou assado. Eu acho que quando se 

apresenta e eu cinjo-me às atas, não vou para a comunicação social, porque na 

comunicação social diz-se o que se quer e muitas vezes aquilo que não queremos.  

Aquilo que se passou aqui dentro, para mim é muito mais importante. E eu, 

quando apresento alguma coisa, ou pelo menos, quando pretendo apresentar uma 

moção, quando apresento, ou falo de algo tento informar-me primeiro qual a viabilidade 

e qual a possibilidade. 

Penso que os Serviços da Câmara, quando fizeram a proposta da baixa do IMI 

em junho deviam ter feito precisamente o trabalho que o Senhor Deputado fez. É a 

minha opinião pessoal. É obrigatório. Daí, eu, há bocadinho ter usado o termo 

incompetência. 

Eu usei-o e volto a repeti-lo. Então, põe-se uma coisa a trabalho porque, se 

calhar, então o Senhor Presidente de Câmara foi enganado. Atenção. Não estamos aqui 

a pôr. É que a verdade é esta. E eu confio piamente naquilo que aqui está escrito na ata. 

O Senhor Presidente de Câmara e chegou aqui à reunião, na apresentação desse ponto, 

que costuma, que é prática comum usar isso e diz o seguinte e eu vou ler-lhe o parágrafo 

completo:  

“Hoje tive mais uma alegria na reunião de Câmara que foi propor e ver os 

meus pares da Câmara reduzirem a taxa de IMI. Portanto, é mais um dos compromissos 

que está validado pela Câmara e que eu solicitava à Assembleia Municipal que o 

permitisse. Garanto-vos também a todos que se o Presidente Borges da Silva continuar 

na gestão das finanças da Câmara em 2018 a taxa vai ser o mínimo porque é uma 

questão de acomodar 300.000,00 euros, o que está em causa são 300.000,00 euros em 

termos orçamentais.  

Portanto, é uma opção de, ou ter essa receita corrente, ou prescindir dela a 

favor dos contribuintes e sermos concorrenciais com o Carregal do Sal, Viseu e 

Mangualde. 

E, se eu continuar na gestão dos destinos da Câmara, em 2017 a taxa de IMI 

vai baixar efetivamente de 0,5% para 0,375%, ou seja, é uma baixa de taxa de 25%.” 

Isto foi dito. Está escrito na ata. Atenção, não estou aqui a dizer nada que não 

esteja escrito na ata. Portanto, o Senhor Presidente também estava convencido que isso 

ia acontecer. Eu não ponho isso aqui em questão. Não é isso que está em questão.  

O que está em questão é que também nós nos convencemos que isso acontecer. 

Agora, depois do Senhor, desculpe, foi essa a minha convicção. Se não é a sua eu aqui 
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vejo aquilo e vejo a apresentação do ponto e a minha perceção foi essa e foi assim que 

eu entendi.  

Isso leva-me, então, a talho de foice e falando em números, a propor, ou 

recomendar à Câmara Municipal que, segundo proposta de junho, podia dispensar do 

seu Orçamento Municipal cerca de 300.000,00 euros, então eu recomendava e como 

ontem ouvi de que temos, para amortização do PAEL, 38.000,00 euros para o ano de 

2017, então eu recomendava ao Senhor Presidente que este valor, que vamos voltar a 

receber, que são cerca de 200.000,00 euros, não serão 300.000,00 euros, porque 10% 

são tirados porque é o próprio Governo que vai tirar, vai baixar para 0,45, mas os 

200.000,00 euros que vai receber a mais que sejam utilizados para amortizarmos o 

PAEL. 

E, então ficamos livres da dívida. Se já não eram precisos para o Orçamento da 

Câmara então vamos amortizar com eles o PAEL. Acho que é uma proposta de 

recomendação perfeitamente exequível. Fica essa proposta de recomendação ao Senhor 

Presidente. Utilize, então, os 200.000,00 euros que vamos receber fruto do aumento do 

IMI para a taxa máxima novamente para fazer aquilo que o Senhor Deputado acabou de 

dizer, para começarmos a liquidar o mais rapidamente possível o PAEL. 

É a nossa recomendação, minha e da bancada que eu represento.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa, faz favor. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Vamos lá ver se nos entendemos. 

Eu entendo que tivesse ficado com essa convicção. Eu não fiquei com essa 

convicção só por uma razão. Porque a convicção com que fiquei em junho é que o que 

estávamos a propor era uma revisão do PAF em que uma das coisas era o abaixamento 

do IMI num plano até mais vasto e que estávamos sempre dependentes da DGAL. 

Portanto, nós não baixámos. Se o Senhor Deputado me dissesse assim: Eu li a 

ata e estava lá isto e fiquei com essa compreensão. Admito. Se o Senhor Deputado fosse 

um Cidadão comum que não tivesse vindo a essa Assembleia e que depois tivesse 

acesso à ata até podia ficar com essa convicção porque eu não me lembro da ata toda, 

agora só lendo a ata toda para ver o que é que lá está. 

Mas, quem esteve presente aqui e quem sabe qual é que era a proposta da 

Câmara, sabe que era sempre sujeito ao parecer prévio da DGAL, porque nós todos aqui 

sabíamos isso. Certo?  

Não há nenhum de nós aqui que não soubesse que para alterar fosse o que fosse 

tinha que ir á DGAL. Por isso, nós não baixámos na altura. Nós propusemos à DGAL 

para baixar, que é uma coisa completamente diferente. Nós não baixámos nada. 

O Senhor Deputado está a dizer: Nós aqui baixámos. E depois agora vamos 

subir. Não. Nós não baixámos nada, nem vamos subir nada. Fica na mesma. A única 

entidade que pôde subir foi o Governo que baixou de 0,50 para 0,45. São coisas 

diferentes. Pronto. 

Depois, relativamente ao pagamento. Eu, por acaso acho uma certa piada. 

Então, os Senhores na altura que fizeram isto. Sabe por quanto tempo é que este 
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empréstimo foi feito Senhor Deputado? O Senhor Deputado lembra-se por quanto 

tempo é que este empréstimo foi feito? Lembra-se? Vinte anos.  

Então os Senhores que estiveram na Câmara. Isto não são convicções, são 

factos, são 20 anos. Quando os Senhores estiveram na Câmara podiam fazer o 

empréstimo do PAEL e pôr cá a dizer que 20 anos não podiam baixar o IMI. É o que 

está ali escrito. Mas durante 20 anos. Se a intenção era amortizar não faziam por 20 

anos, faziam por 10 anos, ou por 5. Mas é exatamente isso. Pois, se a intenção era 

amortizar mais rápido, então que raio de contas é que fizeram? Não, mas é que não 

intendo que raio de contas é que fizeram. Pronto. 

E depois nós sabemos e o Senhor, se calhar, tem estado, o Senhor diz-me que é 

para prever o futuro. Nós sabemos que é importante saber prever o futuro e governar e 

já disse aqui uma vez que governar é prever o futuro. 

Eu não estou a falar do estado da Nação. Eu estou a falar do estado do 

Concelho de Nelas em 2012. O estado da Nação é outra coisa. Nós estamos a falar é do 

que se passou no Concelho de Nelas. Eu vou-lhe citar uma citação do que é governar 

em relação ao futuro. Isto que eu vou dizer não fui eu que disse, que é para não dizerem 

que eu já estou a insultar aqui pessoas. Posso depois dizer quem é que disse: Governar é 

também prever o futuro. Quando se toma uma decisão qualquer que ela seja têm que se 

preverem as implicações que elas possam ter no futuro. Chama-se a isto, visão por 

perspetiva. O contrário é a menoridade intelectual. Não fui eu que escrevi. 

Portanto, uns podiam fazer por 20 anos. Tudo bem que era para depois com o 

dinheirinho que tivessem poderem gastar. Mas, como agora já lá estão outros têm que 

pagar já o PAEL. Ok. Pronto. Connosco é vinte aninhos. Aqui 40.000,00 euros por ano, 

já está. Os outros vieram para lá. Ai agora vocês estão lá há 2 anos. Vá. Têm que pagar 

já o PAEL.  

Azar. Por acaso também já foram feitas amortizações extraordinárias do PAEL. 

Não sei se o Senhor Deputado se lembra? No dia 30/12/2014 foram 360.000,00 euros de 

amortização extraordinária do PAEL. No dia 30/12/2015 foram 412.500,00 euros. Vai 

dizer, porque era obrigatória por lei. Pois era obrigatória mas não era para o PAEL. 

Podia ser para outro empréstimo qualquer porque houve uma amortização extraordinária 

que foi para outro empréstimo.  

Não. Então porque é que a primeira foi feita para outro empréstimo? Foi feita 

para o empréstimo de 7,5 milhões de euros? Não. Desculpe. Foi feita no âmbito do 

PAEL, não façam confusões que eu li aquilo que lá está. Foi feita no âmbito das 

condições do PAEL mas não diz lá que amortização extraordinária, nem diz, porque isto 

não está no PAEL. Isto está no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2014, 2015 e 

2016. Isto é a Lei do Orçamento Geral do Estado, por isso não tem nada a ver com o 

PAEL.  

O que lá diz é que as Câmaras que estão com endividamento superior, agora 

não sei os termos, têm que aplicar o excesso do IMI cobrado no abatimento da dívida, 

mas não diz que é do PAEL. Do PAEL, ou de outro qualquer. Porque é que no primeiro 

ano não foi o do PAEL que foi amortizado e foi o outro de sete milhões e não sei quê de 

euros? Porque o de sete milhões e tal de euros estava com uma taxa de juro, ó Senhor 

Deputado, ouça lá porque isto é que é importante. Porque o diabo está nos pormenores.  

O empréstimo de 7,5 milhões de euros, ou aquele que foi amortizado, estava 

com uma taxa de juro leonina de mais de 10%, com alcavalas de comissões e, por isso, 
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numa gestão lógica, podemos dizer que não foi a melhor, podemos não concordar e 

dizer que antes estivéssemos amortizado o PAEL. Se a taxa de juro do PAEL era 3,5%, 

a outra era de 9%, quase 10%, a lógica era amortizar aquela que tinha taxa de juro 

maior, para poupar nos juros. Certo? 

Depois nos anos subsequentes, porque já havia princípio de negociações com a 

banca para contratar empréstimos a uma taxa de juro mais baixa para pagar estes 

empréstimos a 9% e 10%, foi o que depois foi feito, já foi possível amortizar o PAEL.  

Tudo isto tem uma lógica. Nós não podemos só ver a árvore. Temos que ver a 

floresta toda. Isso é que é gerir. Isso é que é governar. Agora podemos escapar a 

algumas, mas isto tem alguma lógica em termos de gestão financeira do Município e das 

Contas. 

Isto não cai do céu e mesmo que se amortizasse os 300.000,00 euros 

continuávamos com o mesmo problema. Agora, eu acho que deve ser feito um esforço. 

Agora, o problema não é esse. O problema é que andámos aqui este tempo todo 

convencidos que baixávamos o endividamento como foi aqui dito não sei quantas vezes 

e pessoas responsáveis, que estiveram nos anteriores Executivos, ou como Vereadores, 

ou como Assessores, ou como não sei o quê, eu admito que não tivessem lido isto. 

Admito isso, perfeitamente. Não tem problema nenhum. Agora, andarem aqui sempre a 

dizer, a falar que põem em baixa, que vamos rever o PAEL, não podiam rever nada 

enquanto não pagassem o empréstimo do PAEL. 

A única pessoa que uma vez deixou um bocadinho de fora, foi o Senhor 

Vereador do CDS, que nunca disse porquê, que nunca disse porquê, mas que numa 

reunião de Câmara e eu posso dizer, no dia 10 de setembro de 2014, tem uma frase algo 

enigmática, como ele às vezes teima, que diz assim: Eu faço já uma proposta fácil para 

resolver o problema do IMI. Paguem as dívidas. Não façam obras e podem baixar o 

IMI. Isto foi dito. Eu apontei e está aqui. Não sei se está na ata. Eu estou a dizer aquilo 

que lá foi dito. Não sei o que é que está na ata, nem me interessa. Isto até foi dito em 

surdina, a dizer, não está cá ninguém que nos ouça, eu vou dizer como é que têm que 

resolver o problema.  

Nas reuniões de Câmara quando se falava nisto, no IMI, deviam, ter dito: Olhe, 

atenção ao empréstimo do PAEL. Não é do PAEL, é ao empréstimo do PAEL. Está lá 

uma cláusula específica. A mim não me interessa nada o que está na lei. Interessa-me é 

o que está aqui escrito, porque as leis mudam-se. Os contratos estão aqui.  

O problema é só este. As leis mudam-se. Se estão mal, mudam-se. Agora, o 

contrato tem que se honrar. Está cá escrito.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Vereador, não interrompa. Desculpe. Senhor Vereador, não 

interrompa. Senhor Vereador, não interrompa. Obrigado. Já acabou?  

Então, muito obrigado Senhor Deputado Sousa. Senhor Presidente, quer usar 

da palavra? Faça favor. 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Os meus cumprimentos à Mesa,  

aos Senhores Vereadores, 

aos Senhores Membros da Assembleia Municipal,  
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Munícipes presentes. 

Pois, também, com base naquilo que consta no novo ofício da Secretaria de 

Estado da Administração Local, também eu lamento a impossibilidade, nesta fase, de 

concretizarmos aquilo que em junho, em Câmara e em Assembleia Municipal, 

deliberámos, que era a baixa do IMI e fizemo-lo porque, entretanto, desde o dia 1 de 

janeiro de 2016, que é este ano, já temos um nível de endividamento inferior ao 

endividamento máximo legalmente permitido e agora muito mais.  

Portanto, no final deste ano, muito mais e também na proposta de Orçamento, 

que foi aprovada ontem, chegaremos ao final de 2017 com uma margem absoluta, 

relativamente ao endividamento total, pelo menos abaixo 1,5 milhões de euros, abaixo 

do máximo legalmente permitido. 

Portanto, nós assumimos, é bom também sempre que se relembre, o 

compromisso que era o primeiro que foi assumido em termos de contrato político com o 

universo eleitoral dos Munícipes de Nelas, que era muito claro: ter como prioridade o 

equilíbrio das finanças municipais no sentido de retirar, o mais rapidamente possível, a 

Câmara da falência de modo a poder reduzir os impostos, taxas e licenças, como por 

exemplo o IMI e a derrama sobre o lucro das empresas, que estão atualmente no 

máximo e recuperar o crédito junto dos fornecedores. 

Portanto, era esse o compromisso e continua a ser esse o compromisso. Faltam 

ainda, sei lá, não faltará ¼ do mandato, mas faltará muito próximo disso e, portanto, já 

fizemos uma tentativa, todos, de revisão do Plano de Ajustamento Financeiro que, 

infelizmente, pelas razões claríssimas que estão expressas na tutela nos dizem que, nos 

termos do Plano de Ajustamento Financeiro que foi celebrado, o IMI e o IMT são 

obrigatórios.  

E temos estado até agora aqui, tenho estado a ouvir, com toda a atenção, os 

Senhores Membros da Assembleia Municipal a discutirem um aspeto importante que é a 

questão do PAEL, mas o PAEL representa neste momento apenas 5% do endividamento 

de médio e longo prazo da Câmara Municipal, 5%.  

E estão a esquecer que temos um processo de reestruturação financeira e que 

nos termos dessa comunicação negocial também diz lá: Acresce que o Município de 

Nelas também contratou um empréstimo de reequilíbrio financeiro, sendo que nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, não existe qualquer 

previsão para a revisão de medidas obrigatórias previstas no mesmo, incluindo as do 

artigo 11.º, que são definição de taxas máximas sobre impostos municipais, 

designadamente, o Imposto Municipal sobre Imóveis.  

E este empréstimo, na estrutura do endividamento de médio e longo prazo da 

Câmara, representa 72% atualmente. Portanto, estivemos aqui a discutir 5% do PAEL e 

mesmo que se pague o PAEL e o PAEL, no início do mandato era 1.600.000,00 euros e 

atualmente está num valor à volta de cerca de 600.000,00 euros, porque como disse bem 

o Senhor Sousa, as exigências de amortização extraordinária do Orçamento de 2013, 

2014 e 2015, eram de amortização de empréstimos de médio e longo prazo, não neste, 

ou naquele e a razão que ele apontou é verdadeira, no primeiro ano, 250.000,00 euros de 

amortização extraordinária foi no empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, de 2 

milhões de euros porque tinha uma taxa total próxima dos 10%. No segundo ano, em 

2014 e 2015, já amortizámos no PAEL na perspetiva também de progressivamente ir 

anulando essa questão do PAEL. 
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Mas é uma falsa questão a questão do PAEL. Mesmo que se pague o PAEL, 

como bem está referido aqui na carta da SEAL, que tutela a DGAL, nós temos um 

Plano de Ajustamento Financeiro que resultou, se bem se lembram e eu folgo muito e 

estimo muito, mas tenho que o relembrar, particularmente ao Senhor Eng.º José 

António, que esse Plano de Ajustamento Financeiro que estamos aqui a discutir e que, 

por vezes, diz que agora vamos aumentar o IMI, não é verdade, nós fizemos uma 

tentativa de revisão do Plano de Ajustamento Financeiro para baixar o IMI. 

Quem manteve o IMI no máximo numa Assembleia, presidida por si, e 

aprovou o Plano de Ajustamento Financeiro no dia 3 de outubro de 2012, foi V.ª Ex.ª, 

que: Passou, de seguida ao ponto 1, que era – Aprovar a declaração do Município em 

desequilíbrio estrutural, sob proposta da Câmara. V.ª Ex.ª perguntou: Alguns dos 

Senhores Membros da Assembleia, sobre este ponto, pretende usar da palavra? Uma vez 

que não, vou pôr de imediato o ponto à votação. O ponto 1 - Aprovar a declaração do 

Município em desequilíbrio estrutural, sob proposta da Câmara. Quem vota contra? 

Quem se abstém? Vinte pessoas votaram a favor, quatro votos contra e uma abstenção. 

Folgo muito hoje em vê-lo discutir, arreigadamente, porque é que o IMI subiu 

e deve descer. Devia era ter discutido era nesta altura porque é que a Câmara, no dia 3 

de outubro de 2012, chegou à situação de desequilíbrio financeiro estrutural, que é a 

medida mais grave da Lei das Finanças locais da época. 

Portanto, sem dizer ai, nem ui, disse: Daqui para o futuro nós declaramos a 

Câmara em desequilíbrio financeiro estrutural. A anterior Presidente de Câmara assinou 

de cruz o contrato do PAEL. E sabe porque é que foi de cruz?  

Porque dizem os Serviços Internos da Câmara, numa informação no dia 25 de 

fevereiro de 2013: Pois as propostas economicamente mais vantajosas que era, a 

Câmara de Nelas, tenho que o relembrar outra vez e eu trouxe estes dossiers todos, 

andou desde 2009, de PRED para Plano de Saneamento Financeiro, que não pagou um 

tostão, para depois Plano de Reequilibrio Financeiro, o mandato inteiro e não pagou um 

tostão disto, 11,6 milhões de euros foi a última proposta do Plano de Reequilíbrio 

Financeiro, que resultou de 7,5 milhões de euros do BCP, que foram renegociados do 

Plano de Saneamento Financeiro, com um spread de 3%, mais a taxa de juro Euribor e 

neste Plano de Reequilibrio Financeiro passou para 5% de spread, mais a Euribor.  

E um contrato novo de empréstimo na Caixa Geral de Depósitos de 2 milhões 

de euros a um spread de 6,25% e uma comissão de 0,25% ao mês sobre um empréstimo 

de 2,5 milhões de euros que tinha sido celebrado antes, curiosamente também, para não 

estarmos aqui todos a saber de que é que estamos a falar. Sabe para quê esse 

empréstimo de 2,5 milhões de euros, ó Senhor Eng.º José António, que você devia ter 

questionado nessa altura? Sabe para que é que foi o empréstimo? 

Para construir o Centro Educativo de Nelas, o Centro Educativo de Senhorim e 

o Centro Educativo de Canas de Senhorim. Eu, o de Nelas sei onde está. Portanto, 

aceitaram, aqui em 2013, no último ano do mandato. E sabe qual foi a informação dos 

Serviços? 

Portanto, era 7,5 milhões de euros de agravamento e alargamento do prazo do 

pagamento do empréstimo do BCP. Era um novo empréstimo de 15 anos na Caixa Geral 

de Depósitos nessas condições que eu referi, 6,25% de spread, mais o aumento da taxa 

do empréstimo anterior e sabe que a Senhora Dr.ª Célia teve que dizer assim: Julga-se 

ser de adjudicar a contratação dos empréstimos em análise às instituições financeiras 
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acima referidas nos termos propostos em virtude de não haver outras hipóteses 

alternativas. Se tivessem pedido 20% de spread tinham aceite, completamente. 

Portanto, eu lamento, eu tenho que recordar isto porque eu tenho o 

compromisso, a Câmara tem compromissos, os Eleitos do Partido Socialista tem o 

compromisso e folgo muito em ver o Senhor Eng.º José António ali naquela tribuna a 

dizer: baixámos o endividamento.  

As pessoas gostam de dizer isso nas instituições públicas: baixámos o 

endividamento. O Senhor, enquanto esteve sentado aqui, nunca disse isso. Aumentámos 

o endividamento, aumentámos o endividamento, aumentámos o endividamento. Andou 

a repetir isso. E agora diz: Baixámos. E depois critica o Presidente de Câmara que está a 

liderar a gestão, que está a baixar o endividamento, mas diz: Baixámos o 

endividamento. Gosto de o ouvir e de o ver dizer isso.  

Depois, eu digo-lhe é uma coisa: Não me conformo com isso e o mandato 

ainda não acabou. Portanto, o que diz a SEAL é que nós não podemos prescindir da taxa 

obrigatória de IMI máxima. Mas não é só por causa do PAEL. O Decreto-Lei n.º 

38/2008, diz exatamente a mesma coisa e o contrato que foi assinado pela Câmara, que 

está aqui, diz lá exatamente a mesma coisa, o que nos leva a ponderar, no próximo ano, 

com uma alteração legislativa que se aproxima, eventualmente, um saneamento 

financeiro da Câmara porque se não nunca mais nos livramos, até 2032, da obrigação de 

termos as taxas máximas de IMI e de estarmos aqui a discutir uma coisa que, 

legalmente, já é obrigatória, que é a taxa máxima porque estamos vinculados a ela.  

E, ainda mais, nós já temos uma margem de endividamento dos 20% que 

estamos abaixo do limite máximo de endividamento e por causa do processo de 

reestruturação financeira e por causa do tal diploma 38/2008, do artigo 15.º, alínea c), 

nós nem sequer podemos contratar empréstimos. 

Podemos ter a margem toda de endividamento e a partir de agora estamos 

sempre a amortizar endividamento, 1 milhão de euros por ano, pelo menos, e vamos 

abatendo e dizemos assim: Olhe, precisamos de repavimentar uma estrada que está uma 

miséria e queremos gastar aqui 500.000,00 euros. Não podemos porque estamos 

vinculados a um contrato, voluntariamente aceite, que nos impede de fazer contratos de 

financiamento.  

 E foi por não ter a certeza que a DGAL e a SEAL tinham esta interpretação é 

que nós tentámos utilizar aquela norma, o artigo 192.º, da Lei do Orçamento de Estado, 

que nós propusemos a contratação de um empréstimo porque dizia lá que para financiar 

projetos ao abrigo de fundos comunitários não contavam aqueles empréstimos para o 

limite de endividamento. 

E como todo nós que estamos aqui, admito, claro, vocês também, incluindo o 

Senhor Eng.º José António, que o queremos todos, não entendi aquilo que o Senhor 

disse ali, se aquilo era uma crítica, ou era um elogio ao Presidente da Câmara. 

Que querer que os Munícipes tenham mais 300.000,00 euros no bolso e além 

disso utilizar uma fonte de financiamento para fazer obras, isso deve ser um elogio, ou é 

uma crítica? Não percebi.  

Eu entendo isso como um elogio. Portanto, é a gestão de nós desafogarmos 

financeiramente as Famílias em termos de carga fiscal e, por outro lado, podermos usar 

uma folga que a lei nos dá e que nos permite e de alongarmos no tempo o pagamento de 
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uma obra que, para o efeito, era a ETAR n.º 3 e Sistema Intercetor, no sentido de 

podermos fazer uma obra estruturante e que é amortizável em muitos anos. 

E, depois Senhor Eng.º José António também, a questão dos 600.000,00 euros 

que leu aqui na carta está mal colocada, está mal coloca e eu, com o devido respeito, 

digo-lhe porquê. Porque nós tivemos que pedir autorização para fazer a obra porque ela 

não está incluída no Plano de Reestruturação Financeira, pronto, é só por isso.  

Nós não pedimos um empréstimo especial de 600.000,00 euros. Pedimos foi 

que como não estava aqui no Plano de Reestruturação Financeira, foi assim também que 

o Executivo anterior chegou ao final do mandato, Senhora Presidente, acabo já, chegou 

ao final do mandato anterior com uma lista de obras para os próximos 20 anos, que está 

nesta folha A4. São estas.  

Mas eu não me conformo, não posso, como pessoa nascida e criada em Nelas, 

no Concelho de Nelas, não me conformo que um Plano de Saneamento Financeiro de 

uma Câmara seja para requalificar o largo principal da Aguieira, ampliar o cemitério de 

Canas de Senhorim e requalificar o largo de São Pedro, no Pisão, a construção de uma 

capela mortuária na Lapa do Lobo, as infraestruturas de um loteamento, em Vilar seco e 

um milhão de euros para ETAR,s. 

Não me conformo que seja isto, senão também me vou embora. Eu, na Câmara, 

tenho que ser e qualquer pessoa tem que lutar, evidentemente, de acordo com a 

sustentabilidade financeira, porque eu tenho orgulho no projeto e na proposta dos 10 

milhões de euros de investimento que estão aqui, em todas as Freguesias. 

E qualquer pessoa que tenha responsabilidade de gestão tem que lutar por isso, 

evidentemente sem perder. Agora não pode é perder a capacidade de endividamento, a 

autonomia administrativa e financeira e a capacidade de decidir que tem o IMI no 

máximo e IMT no máximo e etc., e não ter essas obras de 50 milhões de euros que aqui 

estão previstas em todas as Freguesias. 

Portanto, eu acho que nós estamos a confundir a questão do PAEL. Estamos a 

utilizar a questão do PAEL e a esquecer um empréstimo que ainda está em quase 7 

milhões de euros, que é o da reestruturação financeira, que enquanto o mantivermos 

vamos ter que o cumprir.  

Portanto, eu não desisto disso. Evidentemente, lamento a expetativa com que 

tenho falado, com toda a gente que tinha a expetativa que houvesse a baixa de IMI. Não 

é só pelo aspeto do aligeiramento da carga fiscal sobre os Munícipes, é também pelo 

aspeto concorrencial. É que Municípios vizinhos têm taxas de IMI inferiores e isso tem, 

do ponto de vista concorrencial, de atratividade do investimento, importância na 

construção e tudo isso. É também por esse aspeto. 

Mas digo-lhe uma coisa, para concluir esta questão da revisão do Plano de 

Ajustamento Financeiro, da qual não desisto e vou prosseguir e digo-lhe já, Senhor 

Eng.º José António, se ler o Decreto-Lei n.º 38/2008, vai ver que a proposta que fez não 

faz sentido nenhum. 

Amortizar o PAEL não nos livra do empréstimo de reequilíbrio financeiro. Não 

nos livra do empréstimo de reequilíbrio financeiro. Obriga-nos, na mesma, a ter taxas 

máximas. E, portanto, só há uma maneira, é promover o saneamento financeiro da 

Câmara. A seu tempo isso poderá, ou não, ser feito. Depende de como vier a próxima 

Lei do Orçamento de Estado. 
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Portanto, eu acho que a coisa, como se verifica e que se constata agora e eu 

ando a dizer, e andamos a dizer e ali o Senhor Deputado Sousa já o referiu também, 

desde o princípio, mesmo na Câmara, alguns dos Senhores Vereadores e mesmo aqui 

nesta Assembleia, propondo revisões de IMI, etc., portanto, hoje é o Presidente da 

Câmara que é o foco de toda a responsabilidade. Mas houve uma moção desta 

Assembleia a fazermos tudo para que a taxa de IMI tivesse um abaixamento.  

E, portanto, eu lamento que isso tenha acontecido e acho que a maior, como se 

constata hoje e se verifica, contrariamente ao que tem dito e é bom não se esqueça, 

porque essas pessoas até se preparam para ter o descaramento e a legitimidade de passar 

uma esponja por cima disso tudo, é aquilo que maior dano causaram ao Município de 

Nelas e ao Poder Local Democrático, a dívida paga-se. E agora com o FAM, com o 

Fundo Municipal, até vem cá o FAM, toma conta da Câmara e paga as dívidas todas. 

Nenhuma Câmara vai à falência. 

O maior mal que vocês fizeram à Câmara de Nelas foi isto que nos está a fazer 

agora aqui, que é obrigar-nos, sob coação, a votarmos uma taxa máxima de um imposto 

e não ter a liberdade de utilizar um instrumento de gestão fiscal para gerimos o nosso 

território. 

Vocês chegaram ao fim do mandato com o comprovativo de que nós não nos 

sabemos governar. E pusemos aqui a DGAL e a SEAL a governar-nos a nós e a dizer-

nos aqui. Isto é um grande orgulho. Isto é o grande orgulho que vocês deixaram da 

gestão do PSD e do CDS, que é a SEAL, uma simples Secretaria de Estado a dizer: 

Vocês têm que ter taxas máximas de impostos.  

Mas, quem são eles para falar assim ao Município de Nelas e às pessoas que 

aqui vivem? E que têm dignidade que lhe decorre do Poder Local que está inscrita na 

Constituição. 

Isso é o maior dano, a dívida paga-se. O maior dano que vocês causaram e por 

isso é que o Senhor Eng.º José António, com todo a legitimidade e todo o respeito, 

devia ser um bocadinho mais cauteloso quando fala nestas coisas porque eu peço 

desculpa aos Munícipes pelo que se passou em junho e agora. Mas pelo é por si. Eu 

peço desculpa é pelo PSD e pelo CDS. Não é por mim.  

Eu, por mim, digo que tenho orgulho pelo que estou a fazer. Eu peço é 

desculpa por vocês que aprovaram a Câmara em situação de desequilíbrio financeiro, 

que nos obriga a ter taxas máximas, a não poder contratar empréstimos e, apesar de nós 

fazermos um esforço, que nunca houve tanto esforço para pagar dívida como nestes três 

anos, como você sabem, até porque somos obrigados, até porque renegociámos as 

dívidas e mesmo assim a SEAL diz: Não Senhor. Têm que ter taxas máximas porque os 

28 elementos que estão na Assembleia Municipal e os 7 que estão na Câmara mandam 

zero em matéria de taxas. 

E foi esse o legado que vocês deixaram ao Executivo do Partido Socialista. E, 

portanto, vocês é que deviam pedir desculpa e incitar a Câmara a. O Senhor Eng.º José 

António diz-me que não pediu e que nós não falámos? Mas que noção é que vocês têm 

do Poder Local Democrático, de Abril, em Portugal?  

Já um Senhor Vereador do Partido Social Democrata, na Câmara, diz a mesma 

coisa. Eu não me importo de estar sobre as regras da DGAL. Mas o que é que é isto? 

Faz-me lembrar o Passos Coelho que dizia que eu vou cumprir a troika e ainda vou 

além da troika. 
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Parece que até estavam desejosos. Mas que é isso? Uma intromissão da DGAL 

no Município de Nelas é uma violação da nossa autonomia administrativa e financeira 

com a qual eu não me conformo. E mantenho as promessas. Assim que eu puder, assim 

que houver condições, naturalmente, submetendo as propostas à Câmara e aqui à 

Assembleia Municipal, vamos mexe, agora não é só na taxa máxima nem não é nos 

impostos, vamos mexer na nossa vida financeira e libertar-nos das amarras que vocês 

nos puseram até 2032, quando numa situação de quase falência, no final do mandato 

anterior se obrigaram e assinaram, como o Senhor Deputado Sousa mostrou ali a 

assinatura da Presidente de Câmara a ter taxas máximas. 

Também eu me sinto envergonhado por ter, durante 8 anos, um Executivo que 

conduziu a Câmara a uma situação em que estamos aqui dependentes de pedirmos, 

falarmos, pedincharmos, negociarmos, mas quê? Nós temos é que decidir a nossa vida. 

Leia os artigos duzentos e trinta e poucos da Constituição e diz lá que temos Órgãos 

próprios, autonomia própria, decisão própria, porque senão nomeamos para aqui uma 

Comissão Administrativa como no tempo do Salazar. 

Portanto, eu peço desculpa aos Munícipes pelo PSD e pelo CDS e digo que 

tenho orgulho e vou continuar a fazer o esforço para tirar a Câmara. E digo-lhe, Senhor 

Eng.º José António, que a responsabilidade por esta não aprovação da revisão do PAEL, 

sabe de quem é esta responsabilidade por esta não autorização da revisão?  

É minha, exclusivamente minha. Eu não digo que de finanças não percebo nada 

e que o Dr. Osvaldo, a Dr.ª Isaura e o Dr. Jorge David é que foram os responsáveis desta 

situação. Não. Desta situação, eu sou o Presidente da Câmara, sou completamente 

responsável. Não utilizo essa linguagem de estar aqui na Câmara e agora dizer que foi a 

Dr.ª Sofia, que está com a área financeira, é que foi a culpada, como outros Vereadores 

fazem, quando lhes apertam os calos, é a primeira coisa que dizem. Ontem, até na 

reunião de Câmara disse que até o Dr. Jorge David é que tem a culpa, que o Senhor 

Vereador só percebe de picaretas. Ele só percebe de picaretas e o Dr. Jorge David é que 

percebe das contas. Mas alguém lembrou logo que as picaretas também entram nas 

contas. 

Portanto, a responsabilidade é minha. Está a compreender?  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Vereador, não está em reunião de Câmara. Por favor, ele pode falar na 

reunião da Assembleia. O Senhor Vereador não pode falar na reunião da Assembleia. 

Pronto. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Eng.º José António: 

Eu peço desculpa de ter posto as coisas assim com este calor, mas entenda-o 

como quem, como você é uma pessoa nascida e criada no Município de Nelas e eu hei-

de estar aqui, ou sentado aí desse lado e você aqui e nós termos a liberdade de estar a 

discutir se uma décima é mais importante para potenciar o investimento, ou não e não 

estarmos aqui a discutir que estamos obrigados por uns gaijos de Lisboa, a dizer: Tu 

podes discutir o que quiseres, mas tens que aplicar a taxa máxima. 

Portanto, vamos recuperar essa autonomia administrativa e financeira. Mas 

também lhe digo que não é com aqueles que puseram a Câmara nesta situação que o 

vamos conseguir fazer de certeza. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Uma vez que mais ninguém está inscrito. 

Então, Senhor Eng.º José António, faça favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Isto é só para informação apenas até, que foi ali do meu Colega, que a 

aprovação da DGAL, portanto, o IMI, por natureza, não costuma ir à DGAL, é apenas 

informadas as taxas à Autoridade Tributária. Portanto, desta vez é que foi lá por, não, 

normalmente não vai não. 

Agora, só para dizer ao Senhor Presidente de Câmara, pronto, por norma o IMI 

é votado e é dada a informação à Autoridade Tributária. Só vai à DGAL, como foi neste 

caso, por outros motivos. Eu já percebi. 

Relativamente ao Senhor Presidente, pronto, era só para informar que quando 

assumiu os desígnios da Autarquia, tenho quase a certeza disso, dado que é uma pessoa 

bastante empenhada, que a primeira coisa que fez foi ver o estado da Autarquia, ou seja, 

de ver em detalhe tudo o que é dossiers e documentos. 

Daí que e por aí também a minha atuação acalorada, ou a minha intervenção 

acalorada inicial foi porque eu sinto-me mal, o termo é mesmo este, de fazer uma coisa 

que, à priori, vai ser chumbada. Portanto, eu não conhecia o dossier, é lógico que não 

conhecia. E como isto aparece à frente com o nome – Aprovação do Imposto Municipal 

sobre Imóveis.  

Note, eu não tive tempo, como teve o Senhor Deputado, de ir à Câmara ver se 

há, ou não há. Agora, parto do pressuposto que os dossiers estão estudados e que o que 

vem para aqui já vem devidamente formalizado. Por isso é que eu me senti. 

Eu pergunto a qualquer um dos Senhores Deputados que votaram, como é que 

se sentem hoje a fazer o inverso do que fizemos em junho. É que eu pergunto. Se, 

realmente, não sentem isso, então, não sei, sou eu que sou diferente. Deixo isso à 

consideração de cada um porque, efetivamente, acho que e foi aí que as coisas, 

realmente, estiveram mal.  

Quanto àquilo que me perguntou, se era um elogio, ou se não era, por causa 

dos 300.000,00 euros, ou dos 2.500,00 euros, eu já não sei em que contexto foi isso. 

Mas posso dizer, portanto, que procurei ser o mais realista possível e sei que ao pedir 

esse empréstimo, seria para investir no Concelho, era para melhoria do Concelho. 

Portanto, tem que passar sempre pela alavancagem da própria estrutura. 

Agora, quanto à economia, salvo seja, quanto ao aumento da receita em 

200.000,00 euros, ou aproximadamente, não sei, porque este ano também prevê-se que 

haja aumento de IMI, se o investir na amortização da dívida é sempre bom porque mais 

depressa chegamos, efetivamente, àquilo que acabou de dizer, que é fazer, ou poder 

fazer, de forma livre e sem estar sujeito a programas, aquilo que, realmente, entende 

como Presidente de Câmara. 

Portanto, eram só esses dois pontos que eu tinha a salientar. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Deputado. Uma vez que mais ninguém está inscrito.  

Senhor Deputado Sousa. Faça por ser rápido. Faz favor, não dei conta. 

O Senhor Deputado António Sousa: 
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- Eu venho cá só porque gosto que estas coisas fiquem perfeitamente 

esclarecidas. Não, é que há aqui qualquer coisa que não. Vai sempre à DGAL, ó Senhor 

Deputado, vai sempre à DGAL desde que não seja o máximo.  

No caso do Município de Nelas, que tem um PAEL, desde que não seja o 

máximo tem que lá ir perguntar se pode.  

Pois, está bem, mas foi o máximo. Se tem um contrato em que diz que tem que 

ter as taxas no máximo. Espere aí. Não sabe o que é que eu lhe vou perguntar, já me está 

a responder, tal é a ânsia que é muita. 

Se tem um contrato PAEL que diz: as taxas têm que estar no máximo. Ok. Se 

for aprovado sempre aqui o máximo não tem que ir à DGAL, como é lógico.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Vereador, por favor, não entre em diálogo. Não pode. Não quero 

saber. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Nem sei, nem quero saber. Nem percebo nada disso, nem quero saber nada 

disso de Direito. Não quero saber senão tinha ido para Direito. Mas eu como sou torto.  

Mas, relativamente a isso, aliás não é só a taxa. Se houver uma obra fora 

daquelas que ali estão, tem que lá ir, como teve que ir a III ETAR de Nelas porque o 

valor que ali estava, por isso, há uma quantidade de coisas que estão no contrato do 

PAEL, não é só o dinheiro, não são só as amortizações, tudo que saia fora daquilo que 

lá está tem que ir à DGAL pedir se pode fazer assim, ou se não pode.  

Por isso é que teve que lá ir a ETAR, que não estava prevista ali, só estava 1 

milhão de euros. Pronto, eu estou a dizer que nós não podemos estar a falar só duma 

coisa. Estamos aqui só à volta de um pormenor, se foi à DGAL, se não foi à DGAL. 

Tem que ir tudo que esteja fora tem que pedir autorização. Nós não temos autonomia 

financeira. É isso que está. Nem administrativa.  

Atenção, temos dentro do que está dentro do contrato do PAEL. Tudo o que 

estiver fora e já não estiver previsto tem que se pedir autorização. Penso eu, sem ter 

lido, em termos jurídicos, o que lá está, mas é que o comum do mortal percebe. É assim. 

Não está, tem que pedir autorização.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ó Senhor Vereador, por favor não interrompa. Não pode. Não quero diálogos 

entre os Senhores Vereadores e os Senhores Deputados.  

Ora, uma vez que mais ninguém está inscrito. Se não vamos estar à espera do 

Senhor Eng.º José António, vamos votar o ponto 1 com a ausência doa Senhores 

Deputados Eng.º José António e Eng.º Rui Costa e pergunto: Quem vota contra? Quem 

se abstém? Oito abstenções e treze votos a favor.  

Portanto, está aprovada a taxa máxima de IMI, conforme prevê a DGAL. 

Vamos passar à minuta. Votaram 21 Senhores Deputados.         

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 1 – Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação de 

taxas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 13 votos a favor, 0 votos contra e 

8 abstenções. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Ora, eu, agora desejava que o Senhor Eng.º Rui Costa, pelo menos, viesse.  

Ora, no decorrer do ponto 1 eu recebi na Mesa um Protesto do Senhor 

Deputado Eng.º Rui Costa, que passo a ler: 

Protesto 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas 

Visto ter sido impedido de falar nesta Assembleia, venho por este meio reiterar 

o meu protesto a esta reunião. 

As razões que invoco é o não cumprimento ao Regimento da Assembleia 

Municipal de Nelas, nomeadamente o artigo 15.º, número 4 e número 5, dado que os 

documentos que haveriam de acompanhar os pontos 1 e 2, da Ordem de Trabalhos da 

presente Assembleia Municipal apenas chegaram ao meu conhecimento na data de hoje.   

Ora, esta parte não é totalmente verdadeira. O ponto 2, de facto, chegou hoje. 

O ponto 1 não chegou hoje. Chegou, o mais tardar, no dia 22, portanto, há 3 dias. 

Portanto, está dentro da legalidade. 

O ponto 6, do mesmo artigo que invoca diz que os documentos. Não. Faça uma 

declaração de voto. Eu continuo depois. Desculpe. Faz a declaração de voto primeiro. 

Faz a declaração de voto, faz favor, que eu já acabo.  

O Senhor Deputado António Sousa: 

- A declaração de voto é exatamente baseada naquilo que eu disse antes. Eu 

sou contra o Imposto na taxa máxima, eu e penso que todo o Grupo do Partido 

Socialista.  

O único motivo que nos leva a votar favoravelmente isto é porque achamos que 

o Município é uma pessoa de bem e esse Município, no contrato de empréstimo de 

Programa de Apoio à Economia Local – PAEL, que foi assinado no dia 16 de novembro 

de 2012, entre o Estado Português, representado pelo Senhor Diretor Geral de Tesouro e 

Finanças e pelo Município de Nelas, representado pela Senhora Presidente de Câmara, 

vem a clausula décima que diz: O incumprimento da obrigação do Mutuário, que é a 

Câmara, da fixação da taxa máxima de IMI nas condições estabelecidas no n.º 4, do 

artigo 6.º, e no n.º 3, do artigo 11.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, implica a 

resolução do presente contrato com o consequente vencimento antecipado da dívida. 

Eu acho que a Câmara é uma pessoa de bem e por isso tem que cumprir aquilo 

que assinou até conseguir alterar este contrato, até conseguir alterar este contrato. 

Como não consegue alterá-lo, porque isto tem duas partes, uma diz que não 

quer alterar. É por causa disso que nós votamos a favor porque é, como pessoa de bem, 

a Câmara tem que cumprir aquilo que acordou.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Deputado. Ora, retomando agora o ponto em que 

estava, que era o protesto apresentado pelo Senhor Deputado Eng.º Rui Costa e 

referindo, novamente, que, de facto, o ponto 1 foi enviado dentro dos prazos legais e o 

ponto 2 apenas hoje, atendendo ao ponto 6, do artigo 15.º, que diz que os documentos 

que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos assuntos que 

integram a Ordem de Trabalhos que por razões de natureza técnica, ou de 

complexidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número 
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anterior, devem estar disponíveis para consulta desde o dia anterior à data indicada para 

a reunião.  

Portanto, os documentos deviam estar à disposição desde ontem e só foram 

postos hoje. Portanto, de acordo com este protesto, pedindo desculpa a todos aqueles 

que terão que cá voltar outra vez, eu declaro interrompida esta reunião e continuará na 

segunda-feira que é dia 28, à mesma hora, para discutir o ponto 2. 

Muito obrigado e boa noite. 

 

No dia 28 de novembro de 2016, pelas 21 horas, o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Nelas deu continuidade à presente sessão extraordinária. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Boa noite.  

Portanto, vamos dar continuidade à sessão da Assembleia Municipal de 25 de 

novembro, hoje 28 de novembro e passamos a fazer a chamada. 

 

(A Senhora Segunda Secretária, Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves 

procedeu à chamada dos Senhores Deputados)  

 

A Senhora Segunda Secretária, Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves: 

- Estão a faltar os Senhores Deputados: Francisco Manuel Ferrão Mascarenhas 

Loureiro, Liliana Silva Pinto, Alexandra Sofia da Costa Pinto, Carla Maria de Almeida 

Pereira Francisco, Pedro António Figueiredo Moreira e Mário Alberto Gomes Pires, seis 

Senhores Deputados. Estamos 22, faltam 6.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Faltam 6 Senhores Deputados. Estamos presentes 22.  

E vamos continuar com o ponto 2 – Aprovação da 3.ª Revisão ao Orçamento 

Municipal e às Grandes Opções do Plano do ano de 2016.  

Senhor Presidente, quer introduzir o ponto? Esta reunião não tem Período de 

Antes da Ordem do Dia, é só um ponto. Não. Acho que não, que não tem interesse 

nenhum. Acho que o importante é continuarmos a reunião com o ponto que vamos 

discutir. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Então, cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, 

a Mesa, 

os Senhores Vereadores, 

os Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

e os Munícipes presentes. 

E dizer que a justificação para esta 3.ª Revisão Orçamental está inscrita no 

documento distribuído e que resulta da introdução de uma nova rúbrica nos Passivos 

Financeiros, que é – Administração Pública, Administração Central e Serviços e Fundos 

Autónomos, que tem a ver com a devolução, que vamos ter que fazer, de 50% do apoio 

que tivemos ainda no âmbito do QREN, para o projeto de Eficiência Energética de 

iluminação pública – Substituição de luminárias de mercúrio e sódio por luminárias led, 

que se concretizou ainda durante o final do ano de 2015. 
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Portanto, é a inscrição dessa rubrica orçamental e consequentemente a 

devolução de um sete avos do montante que teremos que devolver durante os sete anos 

que foi aquilo que foi estabelecido em termos da negociação que foi estabelecida entre a 

CIM Viseu Dão Lafões e a gestora do POVT ainda. 

Portanto, a explicação para a revisão é simples. É esta. É introduzir uma nova 

rubrica nos Passivos Financeiros, que é a devolução de dinheiro. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem é quer usar da palavra neste ponto? Ninguém?  

Então, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

unanimidade.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2 – Aprovação da 3.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes 

Opções do Plano do ano de 2016, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 22 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Declaração de voto? Faz favor Senhor Deputado José António, para fazer a 

declaração de voto.  

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Muito boa noite a todos. 

Senhor Presidente da Mesa, 

Senhor Presidente de Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Secretários, 

Senhores Presidentes de Junta, 

E Caros Colegas Deputados Municipais, 

Estimado Público, 

Mais uma vez, muito boa noite a todos. 

A Bancada que eu represento, PSD-CDS/PP, votou favoravelmente esta 

revisão, como tem votado todas as revisões orçamentais porque estamos aqui para ser 

cooperativos e não para obstaculizar qualquer tipo de decisão, até porque nós sabemos 

que ao longo de um ano há sempre e é sempre preciso fazer pequenas correções e mais 

uma vez se verificou. 

Portanto, é nesse sentido que o nosso voto é sempre favorável porque a gestão 

da Câmara tem de continuar da melhor forma. 

Muito obrigado Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra? 

Ora, se mais ninguém quer usar da palavram, chegamos ao fim do Período da 

Ordem do Dia da presente sessão.  

Muito boa noite e até à próxima sessão.  

Obrigado.   
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 

 

 


