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1.SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE SETEMBRO DE 2016 

 

ATA 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 17 de junho de 2016;  

1.2 - Leitura do Expediente; 

1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 

           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 

2 – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

2.1 – Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 

nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09; 

2.2 – Apreciação do Relatório de Acompanhamento do Plano de Ajustamento 

Financeiro referente ao segundo trimestre de 2016: Conhecimento; 

2.3 – Prestação de Contas relativas ao primeiro semestre de 2016 – Aprovação; 

2.4 – Aprovação da 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções 

do Plano do ano de 2016;  

2.5 - Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 

preenchimento de vários postos de trabalho – Professores em regime de contrato de 

trabalho por tempo determinado a tempo parcial; 

2.6 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de 

compromissos plurianuais, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 

de 21 de fevereiro; 

2.7 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivo à Natalidade no 

Município de Nelas; 

2.8 - Designação de 2 Munícipes, um efetivo e um suplente, para integrar a 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia, Professor António Manuel Borges dos 

Santos: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Ex.m.º Público, 

Muito boa noite. 

Ao iniciar esta sessão eu pedia aos Elementos presentes um minuto de silêncio 

em memória do nosso Ex-Colega e Amigo Fernando Pinto, que nos deixou há pouco 

tempo. Ele foi Membro desta Assembleia, Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim durante muitos anos, pelo que agradecia um minuto de silêncio. 

 

(Foi feito um minuto de silêncio.) 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 



 
 

 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS  

 

 2 

- Muito obrigado.  

Peço ainda, antes de passarmos à chamada, que emendem o ponto 2.3. da Ordem 

de Trabalhos. Assim, e onde refere - Prestação de Contas relativas ao primeiro semestre 

de 2016 – Conhecimento. Não é Conhecimento, é Aprovação. Portanto, agradecia que 

fizessem essa correção. Muito obrigado. 

Agora proceda-se à chamada. 

 

(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi feita pela Senhora Segunda 

Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves)  

 

A Senhora Segunda Secretária: 

- Estão a faltar quatro Senhores Deputados Municipais, Isabel Marques Mendes 

Sampaio, José Fernandes da Costa, Joaquim dos Santos Messias e Carla Maria de 

Almeida Pereira Francisco. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Estamos presentes 24, faltam 4. Fui informado que a Senhora Deputada Isabel 

Sampaio está doente e, portanto, por esse motivo é que não está presente. Quanto aos 

demais nada foi dito. 

Ora, então, passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da ata da sessão 

ordinária de 17 de junho de 2016. Quem se quer pronunciar sobre a ata?  

Uma vez que ninguém se quer pronunciar, pergunto, quem vota contra? Quem 

se abstém? Aprovada com três abstenções. São 21 votos a favor e 3 abstenções. As 

abstenções são dos três Elementos que não estiveram presentes na outra sessão.  

Quanto à Leitura do Expediente, como habitualmente, vou escusar-me à sua 

leitura, uma vez que todos o receberam, a não ser que haja alguma dúvida nalgum ponto.   

 

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

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

- Câmara Municipal de Nelas – Envio de fotocópia das atas das reuniões 

ordinárias de 27/04/2016; 11/05/2016; 25/05/2016 e extraordinária de 27/05/2016; 

 - E-mail, datado de 06 de maio de 2016, do Secretariado da CIM Viseu Dão 

Lafões – Moção de repúdio - Cancelamento de construção de barragens;  

- Ofício n.º 5407, datado de 15 de setembro de 2016, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 18/16, datado de 20 de junho de 2016, enviado ao Ex.m.º Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 

na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 17 de junho de 2016; 

- Ofício n.º 19/16, datado de 15 de setembro de 2016, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o 

Município. E pergunto, quem quer usar da palavra neste ponto?  

Inscreveram-se, o Senhor Deputado Manuel Fonseca, o Senhor Deputado José 

António e o Senhor Deputado Hernâni. Senhor Deputado Manuel Fonseca, faz favor de 

usar da palavra. 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Ora, muito boa noite.  

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Ex.m.º Público. 

Mais uma vez questionamos: para quando é que a Estrada Marginal em Caldas 

da Felgueira será requalificada em toda a sua extensão, como já questionámos por várias 

vezes nesta Assembleia? 

Para quando o arranjo do Parque Infantil nas Caldas da Felgueira que continua 

encerrado e também a requalificação de toda a zona envolvente? 

Requeremos ainda que o Senhor Presidente da Câmara nos informe como se 

encontra a execução do Plano Estratégico das Caldas da Felgueira, entregue ao Executivo.    

Também gostaria de saber que medidas práticas foram tomadas pelo Executivo 

para acompanhamento e solução relativo às descargas da Borgstena na Ribeira da 

Pantanha, que a população de Caldas da Felgueira sente particularmente. 

Para quando a requalificação e atualização dos sinais de trânsito no Concelho? 

Para quando a requalificação do Bairro da Cerca, prometida pelo Senhor 

Presidente aos moradores?  

A CDU gostaria ainda de ser informada pelo Senhor Presidente da Câmara sobre 

o número de trabalhadores que estão neste momento ao serviço da Câmara e das Juntas 

através de contratos POC.   

Agora, tenho aqui uma Moção. 

Tendo corrido na Freguesia de Lapa do Lobo, um abaixo-assinado que recolheu 

mais de 500 assinaturas, onde se reclama à Comboios de Portugal/IP a reposição dos 

horários de paragem nesta localidade dos comboios regionais com destino e regresso de 

Coimbra. 

Sendo que os horários agora praticados não servem os interesses da população. 

pois quem pretenda tratar de assuntos na cidade de Coimbra, sobretudo para ida ao 

médico, ou visita a familiares hospitalizados, só tem para o efeito a paragem na Lapa do 

Lobo do comboio regional das 12h03m, que impossibilita as pessoas de satisfazer estas 

suas necessidades sociais.  

Tendo estas supressões dos horários, descendente da manhã e ascendente da 

tarde, sido feito de forma prepotente e sem qualquer explicação, ou consulta à população 

da Lapa do Lobo por parte da CP/Infraestruturas de Portugal, sendo o atual horário de 

paragem absolutamente desadequado e uma mera formalidade, prenúncio de uma futura 

supressão completa de paragem no Apeadeiro de Lapa do Lobo. 

Num momento de grandes dificuldades económicas e sociais que afetam 

particularmente a população rural, em que o incentivo ao transporte público deveria ser 
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estimulado, quando o combate à desertificação do interior deveria constituir um 

imperativo nacional e a coesão territorial uma prioridade dos governos, a 

CP/Infraestruturas de Portugal esquece a sua responsabilidade de serviço público e 

obrigatoriedade de satisfação das necessidades de transporte da população e de melhoria 

da sua qualidade de vida e corta nos horários a seu belo prazer. 

Considerando que o Apeadeiro da Lapa do Lobo não reúne no momento 

condições ideais para que os Lapenses, na maioria idosos, o utilizem derivado aos 

problemas de segurança e ao incómodo relativo à enorme distância que vai da plataforma 

à entrada das carruagens. 

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida a 23/09/2016, delibera: 

1 – Solicitar à CP – Comboios de Portugal que reponha os horários de paragem 

do Comboio Regional n.º 5400/1, que passava cerca das 6h23m no Apeadeiro da Lapa do 

Lobo na direção de Coimbra e o Comboio Regional n.º 5408/9, que passava cerca das 

17h29m, em sentido contrário. 

2 – Solicitar à Infraestruturas de Portugal que, em colaboração com a Câmara 

Municipal de Nelas/Junta de Freguesia da Lapa do Lobo, proceda a obras de beneficiação 

no Apeadeiro de Lapa do Lobo, que torne mais cómoda, segura e acessível a tomada dos 

comboios naquele local.  

Nelas, 23 de setembro de 2016. 

Agora, tenho aqui uma proposta. 

Proposta de atribuição de nome de Rua ao Dr. Diamantino de Oliveira Henriques 

(04/12/1930 – 06/03/1993) 

O “Dr. Diamantino”, como era conhecido, foi um médico distinto que exerceu a 

sua atividade no Concelho de Nelas e de Viseu, tendo granjeado, pela sua generosidade e 

humanismo, o epiteto de “médico dos pobres”. 

Desde muito jovem, Diamantino Henriques afirmou a sua militância anti-fascista 

e afrontou corajosamente a ditadura, o que valeu várias prisões nos sinistros calabouços 

do regime salazarista/marcelista. 

Recém-licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra é preso pela 

PIDE tendo passado alguns meses na prisão do Aljube de onde transitou para Caxias. 

Sempre disponível para idosos doentes, era procurado por amigos e adversários que lhe 

reconheciam a integridade e a verdadeira vocação de “João Semana”. 

Preso novamente em 1968 por oposição à guerra colonial e acusado de atividades 

subversivas enquanto cumpria o serviço militar em Moçambique como médico 

reinspeccionado foi julgado pelo Tribunal Militar em Lisboa. 

Regressou ao distrito, para Nelas, onde se encontrava a sua mulher e filhos. 

Continuou a exercer medicina privada por não lhe ser permitido o exercício de funções 

públicas, o que lhe dava para ir sobrevivendo, mas a sua vocação de “médico dos pobres” 

falava mais alto. Costumava dizer: “Não tenho coragem de levar dinheiro aos doentes. 

Não lhes chega estarem doentes, ainda têm de pagar por isso?”. 

Ingressou como médico cardiologista no Hospital de Viseu onde trabalhou até 

falecer aos 62 anos. Antes, exerceu a especialidade de pediatria que era a sua verdadeira 

paixão. Até à sua morte em 6 de março de 1993, foi sempre um democrata íntegro, 

combativo e coerente, tendo dado um forte contributo para a consolidação da democracia 

e dos valores do 25 de Abril.    

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida a 23/09/2016, propõe: 
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1 – Considerando os relevantes serviços cívicos, sociais, médicos, culturais e 

políticos prestados pelo Dr. Diamantino de Oliveira Henriques, que a Câmara Municipal 

de Nelas decida da atribuição do nome de uma rua a este cidadão exemplar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. 

 Vou pôr à discussão a moção. Quem se quer pronunciar sobre a moção 

apresentada pelo Senhor Deputado Manuel Fonseca? Senhor Carlos. Mais alguém?  

Senhor Carlos, faça favor. 

O Senhor Deputado Carlos Inácio, Presidente da Junta de Freguesia de Lapa do 

Lobo: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Caros Colegas. 

Eu venho aqui, relativamente ao assunto da Lapa do Lobo, ao apeadeiro, para 

dizer que isto é um assunto que nós já vimos constatando há bastantes anos, 

inclusivamente, a outra Câmara, a Fundação e a Junta de Freguesia, propôs-se melhorar, 

levantar a plataforma de forma às pessoas subirem, porque, de facto, aquilo está perigoso.  

E fizemos diligências junto da CP e a resposta que obtivemos na altura, isto, sei 

lá, 5, 6, 7 anos, foi que aquela obra não era prioritária apesar de nós custearmos. 

Relativamente à petição, eu também a assinei. Mostrei a quem lá andou a 

solicitar as assinaturas o que se tinha passado.  

Entretanto, isso foi enviado. Foi discutido na Assembleia da República. Temos 

lá a resposta do Governo e a resposta que eles dão é que não se justifica porque a Lapa 

do Lobo, dizem eles, não chega a ter uma média de uma pessoa por dia.  

Portanto, é essa situação. Isso agora, o apeadeiro da Lapa do Lobo e os horários 

foi o problema que nós sempre levantámos junto das entidades e a Câmara também entrou 

na liça, a Fundação. Inclusivamente a Fundação tinha lá influência na Administração da 

CP e não se conseguiu. Portanto, é aquilo que eu tenho a dizer.  

Nós, sempre nos preocupámos com os horários, com a plataforma e com essa 

situação. Portanto, era isso que tinha para dizer. Não era um assunto que tenha sido 

esquecido. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Carlos.  

Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Ora, se não, vou pôr a moção à 

votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Quanto à proposta, uma vez que a atribuição de nomes de ruas é da 

responsabilidade da Câmara Municipal, a mesma não pode de facto passar de uma 

proposta. Assim, a proposta é a de que a Câmara decida a atribuição de uma rua ao Senhor 

Dr. Diamantino de Oliveira Henriques.  

Vou pôr à votação a proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quatro 

abstenções e vinte votos a favor. 

Ora, uma vez votadas a moção e a proposta vamos continuar e dar a palavra ao 

Senhor Deputado José António. 
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O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Caros Colegas Deputados, 

Estimado Público, 

Muito boa noite a todos. 

Desde a última Assembleia tivemos em Nelas um evento que merece ser falado, 

reconhecido e também enaltecido. Falo, como todos sabem, da Feira do Vinho do Dão. 

Foi mais um certame digno do seu nome. E ao falar da Feira do Vinho do Dão 

quero enaltecer todos que nela trabalharam, em particular, os Senhores Vitivinicultores 

que aderiram ao certame. Por isso, são eles a razão deste certame, desta Feira do Vinho 

do Dão. 

Enaltecer também os demais expositores pelo seu trabalho e dedicação, pois 

apesar de não trabalharem o vinho diretamente, complementam-no, dão colorido à Feira 

do Vinho. 

No entanto, nada está acabado. Nada está perfeito. Há sempre pontos a melhorar, 

que na minha ótica e na ótica de uns tantos concidadãos, que me fizeram chegar isso, 

pediram para fazer uma recomendação. Não é crítica, de forma alguma.  

A Feira decorreu, como já disse, de uma forma muito ordeira, muito boa, muito 

público, mas, efetivamente, há sempre pontos a melhorar,, nomeadamente na parte do 

artesanato e na parte da restauração.  

Ouvi, constatei, portanto, que na parte da restauração e talvez fruto do calor que 

se fez sentir nesses dias de Feira, se tornou abafado, demasiadamente acanhado, em que 

as pessoas não se sentiam bem, nem os clientes, nem os restaurantes ali presentes, estes 

também tiveram alguma dificuldade em trabalhar nesse sentido. Portanto, solicitava ao 

Senhor Presidente, nos futuros eventos, que se fosse possível, se pensasse em melhorar 

esse espaço. É uma recomendação, volto a dizer.  

Ao nível do artesanato também, nomeadamente, alguns artesãos que se deslocam 

à nossa Feira que, embora não tenham trabalho direto com o vinho, complementam, o 

artesanato também está bastante ligado a isso, e há artesões que vivem quase 

exclusivamente disso, eles diziam-me que necessitavam de um lugar mais visível para 

poder fazer algum negócio.  

Seria também um assunto que eu deixaria aqui. Portanto, não é e volto a repetir, 

não estou aqui num aspeto crítico, mas sim num aspeto de melhorar, porque nada se 

encontra perfeito. 

Esses dois pontos foram os pontos que me ressalvaram, foram os pontos que 

comentaram e daí que a minha intervenção aqui hoje seja nesse sentido.  

Mais uma vez, espero que a Feira continue por longos e muitos anos, mais 25 

anos pelo menos para chegar às Bodas de Ouro, a ser sempre um certame de referência, 

cada vez com mais público e em que os vitivinicultores possam beneficiar da 

demonstração do degustar dos seus néctares tão preciosos. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Senhor Deputado Hernâni, faça favor. 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Ex.m.ºs Senhores Vereadores, 

Caros Colegas, 

Estimado Público. 

Duas ou três recomendações apenas e considerações porque é aqui que as 

devemos fazer, como sempre digo e sempre que venho aqui direi isso. 

Felicitar o Senhor Presidente da Câmara pelo investimento feito na minha 

Freguesia, em Vila Ruiva. A compra da casa é um investimento. Nota-se a diferença ali 

na entrada da aldeia. Dizer-lhe isso, claramente.  

Espero que a Autarquia faça o resto do trabalho que é aperfeiçoar o espaço, não 

deixá-lo assim em terra batida porque é um investimento na minha aldeia e na minha 

Freguesia. louvá-lo quanto a essa questão.  

Também, relembrá-lo, que espero que a Autarquia, o Município e o Senhor 

Presidente, com as verbas da Endesa e da não instalação da Barragem de Girabolhos, não 

se esqueça do resto do investimento na Freguesia porque esses investimentos são 

importantes, são de uma Freguesia com maior densidade territorial do Concelho. 

 Esses investimentos para a Freguesia são importantíssimos também na questão, 

essencialmente, e para ter em conta, deixando esta deixa, a questão da área social. Para 

não se esquecer dessa área, que é a Freguesia que tem mais lacunas do nosso Concelho.  

Depois, como algumas vezes o faço, no Parque de São Miguel, ainda ontem 

jantei no Parque de São Miguel, da Vila e vi que havia alguma contenção de iluminação 

no Parque de São Miguel. Muito bem em termos de poupança, muito bem.  

Falar no Parque Infantil do Areal que está totalmente às escuras, durante a noite, 

totalmente às escuras. Não tem uma luz, no seu interior acesa. 

Relembrá-lo para que o Senhor Presidente faça, perante os Serviços da 

Autarquia, essa recomendação, porque já é a quarta, ou quinta vez que venho aqui falar 

sobre o Parque Infantil do Areal. Primeira fase foi a vedação. Muito bem, pusemos a 

vedação, também vim aqui dizê-lo, claramente e pôs-se uma vedação nova. 

Agora, sabem porque é que venho aqui dizer isto? Venho aqui dizer isto porque 

tenho uma menina de seis anos, filha de um casal, funcionários da fábrica onde trabalho, 

que todos os dias, sempre que há um pequeno pormenor no Parque Infantil do Areal, ela 

diz ao pai: Pai, não te esqueças de dizer ao Hernâni que o Parque está às escuras. E eu fui 

ver, realmente, está totalmente às escuras, nem uma luz tem no interior do Parque Infantil. 

Eram estas considerações que, para já, queria deixar.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Deputado.  O senhor Presidente quer dar um 

esclarecimento, faça favor Senhor Presidente. 

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

-Quero  cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, a Mesa, os Senhores 

Vereadores e os Membros da Assembleia Municipal e todos os presentes. 
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Relativamente às questões levantadas pelo Senhor Manuel Fonseca, dizer que, 

no âmbito das contrapartidas de Girabolhos, pela não construção do Complexo 

Hidroelétrico de Girabolhos, está previsto fazer a requalificação da estrada, que é a 

Estrada Municipal n.º 1475, que vai da E.N. n.º 231, na reta antes de chegar ao Rio 

Mondego, e as Caldas da Felgueira. 

É uma obra que anda à volta dos 200.000,00 euros e que indicámos já para se 

abrir o concurso. Numa primeira fase vão ser feitas três obras, no âmbito dessas 

compensações. É um ajuste direto para requalificação das 31 fossas que há no Concelho 

todo, incluindo 19 na Freguesia de Senhorim. Vai ser um ajuste direto de 125.000,00 

euros a fazer nos próximos dias. 

E, nesse primeiro lote vai também ainda a pavimentação/requalificação da 

estrada de São João do Monte à Póvoa dos Luzianes e também esta E.N. 231 às Caldas 

da Felgueira. 

O Fundo de Emergência Municipal apoiou em cerca de 20.000,00 euros, vinte e 

poucos mil euros daquele troço que desabou no inverno. Portanto, vai ser feito 

proximamente. 

O Parque Infantil acabou de ser recuperado. 

Têm-se feito coisas nas Caldas da Felgueira, como por exemplo, a caixa 

multibanco, a pintura de alguma sinalização horizontal, passadeiras. Ao lado da Pantanha, 

têm-se feito pequenas coisas, mas coisas importantes. Estamos a ver .Estão a acelerar a 

execução dos fundos, se temos  cabimento para algumas ações nossas.  

E neste primeiro lote, portanto, da requalificação da estrada, está tudo previsto 

para que essa requalificação seja iniciada ainda durante este ano. 

O Largo da Feira, também foram feitos os passeios aqui em Nelas, junto ao 

Bairro e vai continuar. 

O número de POC,s, depois a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas tem aqui o 

número em geral. Alguns estão distribuídos por Freguesias. Nós temos uma delegação de 

competências para pagar os POC,s porque há alguma flexibilidade em termos de POC,s 

que giram entre as Freguesias do Município e, portanto, há essa compensação. Creio que 

foi de 5.000,00 euros para depois balancear ao fim do ano. A Senhora Vereadora Dr.ª 

Sofia Relvas tem aqui o número de POC,s. 

O Quadro do Pessoal da Câmara agora em junho, a que acrescem sempre estes 

POC,s, ou CEI Património, era de 47. Portanto temos à volta de 47, entre 47 a 50 CEI 

Património. Agora já não são POC,s, são CEI – Contrato de Emprego e Inserção.  

O volume de emprego que a Câmara tem neste momento, em 30 de junho, no 

Quadro de Pessoal, incluindo aqui o total de Trabalhadores, que era em 2009, 300; em 

2010, 333; em 2011, 311, em 2012, 262; em 2013, no final do ano de 2013, 210; em 2014, 

no final do ano, 189; no final de 2015, 184 e agora, em agosto, 183, incluindo neste 

número a indicação de cerca de 13, 14 Professores das AEC,s. Portanto, neste momento, 

183 Trabalhadores. Numero que se nota também nas contas com a redução dos encargos 

com o Pessoal. 

Quanto à sinalização, queria esclarecer o Senhor Manuel Fonseca que nós temos 

estado também, fruto da necessidade de ajustamento financeiro que temos feito, estado 

sempre muito dependentes e na expetativa dos fundos comunitários. Estão a ser lançados 

muitos avisos nesta altura. A Câmara de Nelas, além do financiamento da grande ETAR 

de Nelas, também já conseguiu, já foi aprovado o cadastro da rede de saneamento e da 
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rede de água, 250.000,00 euros. Vamos cadastrar, vamos recensear, identificar onde é que 

passam os tubos da água e do saneamento em todo o Concelho, georreferenciar.  

Temos a indicação que nos vão aprovar também uma candidatura, 

proximamente, que é a dos contentores enterrados também em todo o Concelho, um 

investimento de cerca de 350.000,00 euros. Temos candidatadas 6 ETAR,s, além daquela 

grande e da que construímos em Canas de Senhorim, em todas as Freguesias. E com a 

aprovação dessas ETAR,s fica o Concelho também dotado de uma rede de tratamento de 

efluentes mais de 90%. Estamos à espera, até ao final de setembro, que nos digam se 

aprovam as 6 ETAR,s, duas para Santar, uma para Vilar Seco, uma para a Lapa do Lobo, 

uma para a Aguieira/Carvalhal Redondo e uma para Moreira, até ao final de setembro.  

Depois, no âmbito das compensações de Girabolhos, informar que já estivemos 

no Ministério do Ambiente,( há 15 dias), em que também nos pedem a identificação de 

projetos até mais 1.700.000,00 euros de investimento no Ciclo Urbano da Água. Estamos 

na expetativa para ver o que é que nos aprovam.  

Além disso, temos também já consensualizado com a CCDR investimentos na 

reabilitação urbana que vai ser na sede do Concelho porque é o critério que vem no Aviso 

de 1.400.000,00 euros, com investimentos a arrancar já este ano. Ainda hoje estivemos a 

ver a questão da requalificação das Quatro Esquinas aqui em Nelas. 

Temos que avançar com este investimento para conseguir o acelerador de 

investimento que são 10% de um total de 1.400.000,00 euros, e vai avançar já este ano. 

Além disso, temos projetos identificados na mobilidade urbana. Temos projetos 

identificados na mobilidade urbana no Pacto, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-

Lafões em que identificámos, de facto, a este nível da sinalização horizontal e vertical e 

identificação turística  etc. Portanto, estamos na expetativa também para ver se 

conseguimos alguns milhares de euros para fazer investimento a esse nível. 

Temos feito um esforço com o Orçamento Municipal, por exemplo, as entradas 

de Nelas. Vamos continuar em Canas de Senhorim e em Santar/Moreira, a fazer 

requalificação da rede viária, com pintura. Em Nelas, praticamente, foram pintadas 

grande parte das passadeiras, repavimentadas algumas estradas da entrada.Estamos a 

fazer esse esforço com o Orçamento Municipal, que para investimento no ano passado 

levou cerca de 1.800.000,00 euros de amortização de empréstimos que são despesas de 

capital, portanto, que não se podem utilizar em obras, porque tem que se entregar ao 

banco.  

Agradecer ao Eng.º José António a questão da Feira do Vinho do Dão e também 

a confiança que manifestou no Presidente da Câmara em organizar futuros eventos. 

Significa que é o do ano que vem e o dos anos a seguir. Muito obrigado pela confiança.  

Reconhecemos todos, também fruto deste alargamento que se verifica nos 

últimos anos da Feira do Vinho, que a Praça da Alimentação é insuficiente. Eu estive 

agora na FICTOM e tinha 800 lugares para comida. Portanto, é uma coisa que temos que 

rever. O espaço, como se vê, não estica e temos que rever essa questão da Praça da 

Alimentação porque é uma frustração vir à Feira do Vinho, eu próprio não consegui comer 

lá porque chegava lá e estava sempre  cheio e acabava por  vir embora.  

Portanto, apesar do esforço, é uma questão a rever naturalmente, e que se prende 

também com a questão do artesanato que anda sempre de um lado para o outro. Não se 

sabe muito bem onde é que se coloca por causa do pouco espaço. 
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Nós temos a intenção de aproveitar este espaço aqui dos balões, ou em cima dos 

balões, ou por baixo dos balões, ou dentro dos balões. Como sabem, está entregue à 

Câmara por 6 anos e com a opção de compra do espaço. Portanto, não será no ano que 

vem que será comprado, mas tenho fé que no próximo mandato, seja comigo, ou com 

quem for, que haja condições para se comprar o espaço da CVR Dão e se alargue a Praça 

do Município e também a Feira do Vinho. Esta se ela continuar a ser aqui, porque há 

muita gente que diz que com a dimensão que tem podia muito bem ser noutro lado, no 

Largo da Feira, por exemplo.  

Mas, para isso, teriam que se fazer obras no Largo da Feira, que também é uma 

questão que está na reabilitação urbana, é fazer um Parque de Exposições ainda que 

aberto, não no estilo que o Senhor Dr. José Correia projetou, mas fazer dessa maneira. 

Dizer ao Hernâni que, além da e para além do investimento de Girabolhos, 

relativamente ao Largo de Vila Ruiva, referir que ficou ali uma casa pendurada, mesmo 

em frente ao estabelecimento do Senhor Lopes, e a proprietária está disponível para a 

vender, dependendo apenas do preço. Penso que ficava bem, mas depende do preço, 

porque na aldeia  a perspetiva era criar condições para haver um parque de 

estacionamento e acessibilidades á Casa Almeida Henriques, cujo projeto para Centro de 

Dia está a ser feito e vai merecer obras. O aviso para a parte social ainda não abriu, 

portanto, para ampliação, ou criação de novas infraestruturas sociais, mas nós já temos,  

na ótica do interesse público espaço suficiente para fazer um largo e estacionamento. 

Relativamente  àquela casa pendurada, a Senhora esteve na Câmara Municipal 

hoje e manifestou interesse em vendê-la, portanto, é uma questão que está em aberto e, 

naturalmente, será requalificado aquele espaço. O mais custoso está feito, que foi gastar 

65.000,00 euros a comprar. Agora, requalificar penso que até ao fim do ano, ou nos 

próximos meses, há verbas no Orçamento para requalificação urbana em todas as 

Freguesias e aquela será uma delas. 

Mas, também intervencionámos as Carvalhas. Deitámos abaixo uma casa que 

impedia que os veículos maiores  passassem das Carvalhas para a outra aldeia. Também 

já está desanuviado e é preciso requalificar. 

E o investimento em Girabolhos, na Freguesia de Senhorim, vai ser significativo 

e muito importante. Além do Centro de Dia de Vila Ruiva, também umas obras na Escola 

Primária da Vila, a requalificação, a pavimentação da Rua do Barreiro. Pavimentação de 

Vila Ruiva a São João do Monte. E depois de São João do Monte à Póvoa dos Luzianes. 

A requalificação das 19 fossas. Isto é o que está projetado, creio não me ter esquecido de 

nada, para as Freguesia, em termos das compensações de Girabolhos que têm que estar 

feitas, nos termos do Acordo Quadro que foi celebrado, até ao final do verão do ano que 

vem.  

Mas, além disso, há outras despesas com incidência no Orçamento Municipal. 

Lembro a compra que fizemos do terreno para fazer um parque de estacionamento e 

ampliação do cemitério da Vila. Gastámos 105.000,00 euros, ou 110.000,00 euros, não 

tenho presente o valor correcto, mas à volta deste valor, sendo que ainda há para pagar 

no ano que vem uma parte.  

Ainda hoje estive com os Serviços Técnicos para se avançar com o muro de 

suporte de terras atrás, porque é necessário fazer um muro para fazer três talhões. 

Portanto, na Freguesia de Senhorim, além desse investimento de Girabolhos, será feito 

também esse investimento.  
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Quanto à Mata das Alminhas e ao Parque do Areal, vou ver o que é que se passa 

com a luz porque não tenho qualquer indicação.  

Eu posso dizer que, relativamente à luz no Concelho, a nossa vontade e temos já 

propostas concretas relativamente a isso, que ainda não se apresentou em Câmara, 

estamos a analisar, da eficiência energética. Estando o Quadro Comunitário a arrancar e 

havendo muito dinheiro para tudo, nós temos ido a todas. Temos feito candidaturas a 

todas as gavetas que podemos. E uma delas é a eficiência energética e estamos na 

expetativa da eficiência energética também para a iluminação pública, para a Câmara e 

para os edifícios públicos. 

É uma intenção que temos. Temos propostas da Aquiled, que será substituir 

todas as luminárias de sódio e de mercúrio por iluminação led até ao final do mandato e 

repor em funcionamento os 20% de lâmpadas que foram desligadas no mandato anterior, 

incluindo nas infraestruturas municipais.  

Temos acompanhado isso. Ainda hoje falei com o Senhor Secretário de Estado 

da Energia, que esteve na Urgeiriça, como sabem, por causa desta questão da eficiência 

energética para a iluminação pública e para outras, e ele disse-me para aguardar porque 

vai haver novidades relativamente a dinheiro para eficiência energética. 

Nós temos no Concelho 7.422 luminárias ligadas e 808 desligadas, ou seja, 20%, 

10% da iluminação pública desligada e temos uma proposta que Vouzela vai avançar, 

Mangualde também está a estudar, bem como Fornos de Algodres, que é a possibilidade 

de substituirmos tudo, incluindo as infraestruturas municipais por iluminação led, uma 

poupança de 50% a 70%. 

Com a Mata das Alminhas também não há nenhuma indicação nesse sentido. 

Temos intenção de fazer substituição e recolocar em funcionamento, até ao final do 

mandato, toda a iluminação pública. 

Acho que respondi às suas preocupações todas. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

neste ponto do Período Antes da Ordem do Dia, passamos ao Período da Ordem do Dia 

e exatamente com a informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal no último período.  

 

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

 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tenho a honra de apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da atividade 

do Município desde a última Assembleia Municipal em 17 de junho de 2016 até à data de 

16 de setembro de 2016, bem como a sua situação financeira.  

 

A) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e planeamento 

Nomeadamente: 

I - Concluídas: 
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o Ministro do Ambiente colocou a 1ª Pedra da Etar III de Nelas e apadrinha 

a estratégia ambiental para o Concelho em 24 de Junho de 2016; 

o Instalação da Caixa multibanco nas Caldas da Felgueira; 

o Asfaltamento e pintura horizontal das entradas na Vila de Nelas; 

o Ligação de saneamento na Zona Industrial da Ribeirinha; 

o Colocação de passeios, asfaltamento e pintura horizontal na Zona 

Industrial da Ribeirinha; 

o Alargamento e limpeza de um pontão no “Vale do Boi” na Freguesia da 

Lapa do Lobo; 

o Alargamento e limpeza de um pontão na localidade da “Póvoa da Roçada”; 

o  Arranjo de caminhos agrícolas e florestais em todas as Freguesias; 

o Abertura de caminhos florestais e agrícolas na Freguesia de Nelas; 

o Limpeza de terrenos propriedade da Autarquia de Nelas; 

o Limpeza de uma faixa de segurança contra incêndios nas zonas industriais 

do Concelho; 

o Demolição de uma casa da Igreja Paroquial da localidade de Algerás; 

o Demolição de várias casas no centro de Canas de Senhorim no âmbito do 

protocolo celebrado entre o Municipio de Nelas e A. Caldeira, Sociedade 

Imobiliária, S.A. 

o Apoio logístico e marcação de percursos da prova Dão BTT Nelas; 

o Apoio Logístico à Feira do vinho do Dão; 

o Trabalho de aumento de capacidade da água do poço da Longra com a 

instalação de mais uma bomba; 

o Pintura de sinalização horizontal nas estradas do Concelho; 

o Pintura de gradeamento nas Caldas da Felgueira; 

o Colocação de grades de proteção no viaduto em Canas de Senhorim; 

o Requalificação do Polidesportivo de Carvalhal Redondo (1ª fase); 

o Alargamento da rua das Mimosas nas Caldas da Felgueira; 

o Requalificação de uma fonte de pedra na rua das Mimosas nas Caldas da 

Felgueira; 

o Apoio com materiais às Associações do Concelho; 

o Requalificação do espaço exterior do Jardim de Infância da Lapa do Lobo; 

o Aquisição de artigo matricial rústico nº4798 na ZI de Nelas; 

o Aquisição de artigo matricial rústico nº 2528 na Freguesia de Nelas; 

o Aquisição do artigo matricial rústico nº4797 na ZI 1 de Nelas 

o Aquisição de artigo matricial rústico nº8825 na Freguesia de Canas de 

Senhorim; 

o Aquisição de artigo matricial rústico nº5572 na Freguesia de Senhorim; 

o Aquisição de artigos matriciais rústico nº 98 e urbano nº 981 na Freguesia 

de Senhorim; 

o Aquisição de artigo matricial rústico nº2546 na Freguesia de Vilar seco 

com vista à ampliação do Cemitério da freguesia; 

o Candidatura à Construção de um novo Sistema de Distribuição de Água; 

o Candidatura à construção de seis ETAR’s (2 em Santar, 1 em Moreira, 1 

em Aguieira/Carvalhal Redondo, 1 na Lapa do Lobo e 1 em Vilar Seco); 
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o Celebração de acordo com a empresa “Endesa” para realização por parte 

desta de investimentos em todas as freguesias como contrapartida pela não 

construção das barragens de Girabolhos e da Bogueira; 

o Inauguração da Rotunda dos Bombeiros Voluntários e lançamento da 1ª 

Pedra do futuro monumento ao Bombeiro, em Canas de Senhorim; 

II - Em curso: 

Nomeadamente: 

o Arranjo de caminhos agrícolas e florestais em todas as Freguesias; 

o Equipa SOS Buracos: múltiplos arranjos de calçadas, passeios e estradas 

em todas as Freguesias; 

o Limpeza dos recintos exteriores das escolas do Concelho; 

o Limpeza e arranjo das ruas, jardins, espaços verdes em todas as 

Freguesias e zonas industriais do Concelho; 

o Demolição de Casa e Muros na localidade de Vila Ruiva; 

o Arranjos e reparações diversas nos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º 

Ciclo do Concelho; 

o Continuação das obras de reparação do Centro Escolar de Nelas 

o Continuação das obras de requalificação no Posto da Guarda Nacional 

Republicana de Canas de Senhorim; 

o Requalificação do exterior no Edifício da C.V.R com pintura exterior; 

o Continuação da requalificação da Av. António Joaquim Henriques 

(Matias) em Nelas; 

o Continuação das obras de segurança na Estrada de Ligação das Caldas 

da Felgueira à Estrada Nacional 231; 

o Continuação das obras do Abrigo/Canil na Quinta da Cerca 

 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 

Nomeadamente: 

o Atribuição de subsídio à Associação Recreativa e Cultural de Santo 

António- Bairro da Igreja, em Nelas para elaboração do Carnaval de 

Verão; 

o Atribuição de subsídio à Associação Recreativa e Cultural do Cimo do 

Povo, em Nelas para elaboração do Carnaval de Verão; 

o Atribuição de subsídio à Associação da Aguieira; 

o Atribuição de subsídio à Associação de Vila Ruiva; 

o Atribuição de subsídio à Associação do Folhadal; 

o Atribuição de subsídio à Associação Recreativa e Cultural “ Os 

Carvalhenses”, de Carvalhal Redondo; 

o Aprovação do regulamento de atribuição de habitação social; 

o Atribuição de habitação no Bairro Dr. Augusto Rosado, em Nelas, a um 

casal em situação de vulnerabilidade social; 

o Atribuição de subsídio para melhoramentos na Casa do Pessoal das Minas 

da Urgeiriça; 

o Atribuição de subsídio para reequilíbrio financeiro ao Centro Social e 

Paroquial de Vilar Seco; 
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o Atribuição de subsídio integrado na Feira do Vinho Dão para o projeto 

“As Musicas que o Vinho Dão”; 

o Atribuição de subsídio à Associação Social e Cultural- Teatro Hábitos; 

o Atribuição de subsídio à Associação Recreativa e Cultural das Caldas da 

Felgueira para animação termal; 

o Atribuição de subsídio à Associação de São João do Monte para 

celebração da Festa do Santo Padroeiro; 

o Atribuição de subsídio à SOS Animais para apoio ao trabalho 

desenvolvido; 

o Aprovação de donativo à Associação de Moreira; 

o Aprovação de subsídio à Associação Desportiva e Recreativa e Cultural 

da Póvoa de Luzianes; 

o Aprovação de subsídio para o monumento evocativo ao senhor Dr. Inês 

Vaz à Associação Social, Cultural, Recreativa e Defesa do Património e 

Ambiente de Rebordinho; 

o Aprovação de um subsídio à Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar 

para apoio ao Festival de Jazz; 

o Atribuição de subsídio à Associação “Amarelo Silvestre” 

o Atribuição de manuais escolares gratuitos para os alunos do 2º, 3º e 4º 

anos do 1º CEB que frequentam os estabelecimentos de ensino no 

Concelho de Nelas; 

o Aceitação de doação monetária no valor de 10.000,00 euros destinada à 

aquisição de material e equipamentos para a Universidade Sénior; 

o Adesão à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens; 

o  Celebração de Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo 

entre o Municipio e o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim; 

Sport Lisboa e Nelas, Académico Basket Clube de Nelas, Sporting Clube 

de Santar, Basket Clube de Canas de Senhorim de acordo com os critérios 

apresentados para a época desportiva 2016/2017; 

o Atribuição de subsídios para apoio aos planos de atividades anuais: ao 

Corpo Nacional de Escutas de Nelas, ao Corpo Nacional de Escutas de 

Canas de Senhorim, À Associação Filarmónica de Vilar Seco, à 

Sociedade Musical 2 de Fevereiro, à Sociedade Musical de Santo António 

de Carvalhal Redondo; ao Rancho Folclórico de Vilar Seco, ao Grupo de 

Danças e Cantares Regionais- Os Santarenses, ao Rancho Folclórico de 

Vilar Seco; ao Rancho Folclórico e Recreativo e Cultural “Rosas do 

Mondego”; ao Núcleo Dão Nelas, ao Canto e Encanto, ao Sport Clube de 

Nelas e Veteranos, à Associação Recreativa e Cultural do Paço; à 

Associação Recreativa e Cultural da Póvoa de S.º António, à Associação 

Desportiva e Cultural Lapense, à Associação de Vila Ruiva, ao Grupo de 

Teatro Amador Pais Miranda; 

o Atribuição de subsídio ao Clube Escape Livre; 

o Atribuição de subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Santar; 

o Colaboração com o movimento associativo no âmbito dos protocolos 

estabelecidos, nomeadamente na cedência de transportes, instalações e 

apoios materiais e financeiros; 
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o Apoio Logístico às Associações do Bairro da Igreja e Cimo do Povo- 

Nelas e Rossio e Paço- Canas de Senhorim nas comemorações dos santos 

populares; 

o Arraial de S. João e sardinhada com a atuação do grupo musical “Soma e 

Segue” organizado pelos funcionários da Câmara; 

o Atuação do Grupo Musical “Diabo na Cruz” inserido no programa Junho 

em Festa; 

o Apoio Logístico ao Carnaval de Verão das Associações do Bairro da 

Igreja e do Cimo do Povo; 

o Apresentação do espetáculo “Nós já somo Gente Pá” da Contracanto- 

Associação Cultural no Cineteatro de Nelas; 

o Ciclo de Conferências do Jovem Agricultor; 

o Realização do passeio dos Funcionários do Municipio; 

o Projeto Equipas de verão-5 Jovens/5 Séniores desenvolvido pela 

Universidade Sénior; 

o Festa de encerramento de ano letivo na Universidade Sénior; 

o Inicio das transmissões da Rádio da Universidade Sénior; 

o Projeto “Férias em Ação- Verão 2016” dinamizado pelos serviços de 

educação e desporto durante os meses de junho, julho e agosto; 

o Projeto “Férias com Palmo e Meio” para os alunos do pré-escolar, 

dinamizado pelos serviços de educação durante os meses de julho e 

Agosto; 

o Viagem de comboio ao Exploratório de Coimbra para alunos do pré-

escolar dinamizado pelos serviços de educação; 

o Reabertura da escola do 1º clico da Lapa do Lobo; 

o Estágio de Verão e Audição de Encerramento do ano letivo da Escola 

Municipal de Música; 

o Reunião com do Dr. Telmo Antunes e Representantes das IPSS’S do 

Concelho; 

o III Encontro de IPSS’S do Concelho de Nelas dinamizado pelos Serviços 

de Ação Social; 

o Comemoração do Dia dos Avós, dinamizado pelo serviço de ação social, 

com a presença da Sociedade Filarmónica 2 de Fevereiro de Santar, do 

coro da Universidade Sénior e alunos participantes do projeto em Férias 

em Ação; 

o No âmbito do Cartão Sénior Municipal, procedeu – se à entrega de 93 

Diplomas de Responsabilidade Social às Entidades Aderentes assim 

como 14 Dísticos às Entidades que aderiram no ano de 2016 (até à data) 

o Apresentado Projeto de Regulamento da Loja Solidária de Nelas; 

o Apresentação do Restauro do Foral Manuelino de Senhorim na Biblioteca 

Municipal de Nelas; 

o Apresentação do Livro “Comigos de Mim” de Noka- Inês Almeida na 

Biblioteca Municipal de Nelas; 

o Apresentação dos resultados dos trabalhos de investigação que 

decorreram durante três semanas na Lapa do Lobo inserido no projeto 

Neomega coordenado pelo Professor Doutor Senna Martinez; 
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o Apoio Logístico às celebrações das “Festas do Rio” em Moreira; 

o Apoio ao Torneio de Futebol 2Nelas Vive” organizado pelo Sport Lisboa 

e Nelas; 

o Apoio Logístico ao “II Trail por uma causa” 

o Realização da 25ª Feira do Vinho do Dão 

 

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 

Dados à data de 31 de agosto de 2016: 

a) A dívida de médio e longo prazo foi de 10.848.056,75 €; 

b) A dívida orçamental de curto prazo, a fornecedores e outros credores, foi de 

829.747,68 €; 

c) Os fundos disponíveis para Setembro de 2016: 2.825.000,00 €; 

d) O prazo médio de pagamento aos fornecedores encontra-se em linha com os 

prazos das informações anteriores; 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Depois desta informação e uma vez que receberam todos a informação por 

escrito, pergunto se o Senhor Presidente quer dizer alguma coisa, ou se alguém tem 

alguma pergunta a fazer, ou alguma sugestão.  

Não havendo, passamos ao ponto 2.2, que é - Apreciação do Relatório de 

Acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro referente ao segundo trimestre de 

2016: Conhecimento.  

Senhor Presidente, quer introduzir este ponto? 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- referir o seguinte: Sobre o décimo segundo Relatório de Acompanhamento de 

Execução do Plano de Ajustamento Financeiro aproveitar, não para reproduzir o que aqui 

vem, mas referir que  a trajetória de endividamento do Município é descendente. Em 

junho, neste Relatório e na Prestação de Contas temos cerca de 25% do passivo, em junho 

tinha descido relativamente à nossa tomada de posse em outubro de 2013.  

Portanto, estamos sujeitos, como todos sabem, a um Plano de Ajustamento 

Financeiro, que decorre das obrigações que assumimos em termos da Reestruturação 

Financeira que se fez em 2012, que abrange PAEL e um empréstimo de Reestruturação 

Financeira, com a aplicação de diplomas legais que têm um conjunto de obrigações num 

Plano de Ajustamento Financeiro a que nós nos obrigámos, sendo uma das coisas  a 

aprovação de contas semestrais e os relatórios trimestrais a enviar para a DGAL. 

Dar-vos conta também que, relativamente a isto podemos vir a ser chamados 

para uma Assembleia em novembro, porque a próxima Assembleia Municipal poderá ser 

em novembro, ou dezembro, nos termos da lei, que será  uma Assembleia de aprovação 

do Orçamento. Aprovámos aqui em Assembleia Municipal, na sequência de uma 

aprovação de Câmara, a primeira Revisão ao Plano de Ajustamento Financeiro, que 

implicava três coisas: implicava um ajustamento da despesa corrente e de capital, que  

ajustava a realidade da Câmara em função do seu histórico porque manifestamente a 

despesa corrente que foi negociada no PAF não está ajustada à realidade. Mesmo as 

despesas de Pessoal estão empoladas, portanto, temos que as ajustar; implicava um 

cofinanciamento de um empréstimo de 1,5 milhões de euros, aproveitando o artigo 198.º 

da Lei do Orçamento para cofinanciamento de médio e longo prazo, dos investimentos 
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municipais. E, implicava também o prescindir da descida das receitas próprias em sede 

de IMI, com a baixa da taxa de IMI para 0,375. Não veio ainda o parecer da DGAL 

relativamente a esta questão apesar das nossas insistências junto da Secretaria de Estado 

da Administração Local e da própria DGAL. Há uma de sintonia, divergência, 

relativamente à interpretação deste artigo 198.º da Lei do Orçamento de Estado que 

permitia como se recordam também, contrair empréstimos mesmo Câmaras que 

estivessem para além do limite legal do endividamento permitido, contrair empréstimos 

para fazer face à sua parte nos financiamentos comunitários, nos projetos financiados em 

termos comunitários. 

Mas, há uma divergência porque dizem que a lei não se aplica, porque a Câmara 

de Nelas, como outras 59 se vincularam por via convencional a ter aquele plano de 

investimentos e a ter a proibição de fazer mais empréstimos, que é o que está no nosso 

Plano de Ajustamento Financeiro. Está lá a proibição de fazer empréstimos, a obrigação 

de ter determinadas taxas, de impostos, de receitas próprias e, portanto, a lei não se aplica 

uma vez que nós, por acordo, por via convencional, nos vinculámos. 

Existindo esta resistência da DGAL e da Inspeção Geral de Finanças a Secretaria 

de Estado da Administração Local, o que tem feito e o que vai fazer, é uma proposta de 

alteração das próprias leis, do quadro normativo que se aplica às Câmaras em 

reestruturação, em ajustamento. 

Portanto, vai haver novidades, ou vem um parecer da DGAL, nas próximas 

semanas, a dizer que autoriza a Revisão do Plano de Ajustamento Financeiro, ou que não 

o que permite. O que significa que nós vamos ser chamados a ter que nos pronunciar 

sobre a taxa de IMI, por exemplo, porque se a DGAL não autorizar a Revisão do Plano 

de Ajustamento Financeiro somos obrigados a manter a taxa máxima, que agora é 0,45, 

contrariamente às nossas expetativas. Mas vamos ver com a Secretaria de Estado.  

Era essa nota que eu queria deixar também a todos, sendo certo que, por uma 

via, ou por outra, a Câmara de Nelas vai chegar, em princípio, ao final deste ano com uma 

redução, em 3 anos, de cerca de 30% do seu passivo. O endividamento da Câmara vai 

baixar 30%. O que significa que vamos andar  a cerca dos 10,5 milhões de euros, com 

uma capacidade de endividamento de 12,7 milhões de euros. 

Nos relatórios dos Revisores, ou dos Auditores, como aqui está expresso, o nosso 

endividamento em junho já era 1.4 da receita líquida corrente dos últimos 3 anos, o que é 

um quadro excelente e, portanto, podemos não andar com a velocidade com que todos 

desejávamos para ter capacidade financeira para cofinanciar projetos de investimento que 

bem necessários são.  

E é preciso investimento. É preciso acompanhar os projetos de investimento dos 

fundos comunitários, quer no âmbito do Pacto de Coesão Territorial da CIM Viseu Dão 

Lafões, quer no âmbito da ADD, que estão a arrancar agora os quadros comunitários para 

financiar obras também no Concelho e vai abrir-se uma janela de oportunidades 

relativamente a algum investimento em Santar, que vá ao encontro dos museus, o Centro 

Interpretativo, CAVE e etc. Estamos a trabalhar nisso. Estão a decorrer reuniões. 

Mas a Câmara de Nelas, a partir deste ano, a partir do ano que vem, encontra-se 

em condições excelentes, com o endividamento completamente controlado, de, por via 

do financiamento, poder acompanhar, quer projetos de investimento, quer quadros 

comunitários em que tem que comparticipar em 15%. Agora vai abrir um aviso para 
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carros elétricos de limpeza pública em que há financiamentos de 50% e financiamentos 

de 25%. 

Portanto, só dar-vos nota desta preocupação. Ainda a indicação que temos 

também de que vai haver uma norma no Orçamento de Estado  de que as Câmaras  que 

no dia 31 de dezembro do ano anterior estejam abaixo dos limites máximos do 

endividamento, e manifestamente a Câmara de Nelas vai estar no ano que vem 2 milhões 

de euros abaixo de limite legal do endividamento, o Plano de Ajustamento Financeiro 

suspende-se automaticamente.  

É a proposta que está no Governo, que me transmitiram, suspende-se o Plano de 

Ajustamento Financeiro. Suspendendo-se o Plano de Ajustamento Financeiro a Câmara 

sai deste garrote e, portanto, recupera a sua autonomia administrativa e financeira para 

todos os efeitos. Para efeitos da fixação das suas receitas próprias, das taxas, dos 5%b do 

IRS, do IMI, para efeitos de financiamento. Portanto, pode -se ir ao banco buscar os 

financiamentos de médio e longo prazo para fazer face a obras. 

Dizer-vos isso. Portanto, há uma grande evolução, uma grande obra concretizada 

nestes três anos que foi, de facto, o Ajustamento Financeiro da Câmara no sentido de nos 

permitir recorrer a isto. Portanto, estimamos num valor de, à volta de, se tudo correr bem, 

como está a correr, que a Câmara de Nelas, neste mandato, vá ter apoios de quadros 

comunitários superiores a dez milhões de euros, cabendo 15% a 20% à Câmara Municipal 

suportar. 

Já estão 1 milhão de euros do QREN, 4 milhões de euros do PO SEUR, 

candidatados 3 milhões de euros no Ciclo Urbano da Água, mais 1,7 milhões de euros 

agora no aviso especial de Girabolhos, 350.000,00 euros na Loja do Cidadão, 350.000,00 

euros de contentores enterrados, 300.000,00 euros no cadastro, 1.200.000,00 euros de 

reabilitação urbana.  

Portanto, tudo isso está em franco andamento e, portanto, estimámos à volta de 

10 milhões de euros de fundos comunitários que virão para Nelas neste mandato. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. 

Ora, passamos, então, ao ponto 2.3, que é – Prestação de Contas relativas ao 

primeiro semestre de 2016 – Aprovação. 

Senhor Presidente, quer introduzir o ponto? 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Já me referi a isso. E tudo o que eu disse está, de facto, expresso aqui. Podem 

notar algum incremento aqui em matéria de passivo, por exemplo, na página 8, de junho 

de 2015 para junho de 2016, a redução do passivo foi 1.869.000,00 euros. 

Temos feito um grande esforço na rubrica Trabalhos Especializados com o 

consequente aumento das despesas correntes, que são projetos. Todos os projetos que se 

fizeram no Ciclo Urbano da Água, ETAR,s e etc., temos um grande incremento, que tem, 

de alguma maneira sido compensado e suportado também com os custos. 

Deixar-vos também uma nota relativamente aos custos com o Pessoal, ao fim de 

3 anos, não posso deixar de o fazer porque sai, particularmente da pele da Senhora 

Vereadora Dr.ª Sofia Relvas e do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges 

da Silva, que é, enquanto em 2009, em Pessoal, pessoas, número de Eleitos e Pessoal do 

Gabinete de Apoio à Presidência e aos Vereadores, a Câmara, em 2009 gastou 203.000,00 
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euros; em 2010, 327.000,00 euros, quase 328.000,00 euros; em 2011, 306.326,00 euros; 

em 2012, 223.700,00 euros, correspondente a quatro Eleitos a tempo inteiro e dois 

nomeados no Gabinete de Apoio à Presidência; em 2013, 4 Eleitos e 2 nomeados no 

Gabinete de Apoio à Presidência, 208.000,00 euros; em 2014, 136.000,00 euros, que é 

três Eleitos e zero nomeados no Gabinete de Apoio à Presidência, portanto, recurso a 

Funcionários da Câmara; em 2015, 3 Eleitos e zero nomeados no Gabinete de Apoio à 

Presidência, 136.000,00 euros e em 2016, 2 Eleitos e zero nomeados no Gabinete de 

Apoio à Presidência. Vamos acabar o ano a gastar ⅓ do valor que no mandato anterior, 

em 2011, se gastou, ou seja, 306.000,00 euros e estimamos que até ao final do ano vamos 

gastar 124.000,00 euros, o que também se reflete nas despesas com Pessoal. Temos 

contribuído bem com o nosso esforço, com o tempo e com as disponibilidades para a 

diminuição das despesas correntes da Câmara.  

Também, fruto da diminuição dos custos e perdas financeiras, num ano, aquela 

operação de refinanciamento que se fez do empréstimo da Câmara, que entrou em vigor, 

como sabem, em 1 de julho de 2015, a Câmara, neste período de 1 de julho de 2015 a 30 

de junho de 2016 poupou 141.000,00 euros em juros, 141.000,00 euros em juros num 

ano. Como sabem, este valor, também fruto da prestação constante de capital, vai, não 

para despesa corrente, mas para reforço da amortização do capital. 

Portanto, são dados excelentes que estão expressos e auditados, comprovados 

em termos de gestão que permitem o futuro, creio que com muito sucesso da principal 

instituição da nossa comunidade, que é a Câmara. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. Alguém da Assembleia quer usar da 

palavra?  

Ora, se ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação e pergunto: Quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta, faz favor.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

 

O ponto 2.3 – Prestação de Contas relativas ao primeiro semestre de 2016 – 

Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 0 votos 

contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos ao ponto 2.4 – Aprovação da 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal e 

às Grandes Opções do Plano do ano de 2016. 

O Senhor Presidente, quer usar da palavra. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Está aqui um parecer da DGAL que faz algumas recomendações, 

nomeadamente o facto de termos que enviar com mais tempo, para parecer, as revisões. 

Mas vamos na segunda revisão e vamos ver se não teremos que fazer mais até 

ao fim do ano, mercê também daquilo que referenciei há pouco que é o arranque dos 

quadros comunitários. 
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Portanto, é isto que é essencial que cá está, que é, negociámos a questão da 

reabilitação urbana. Só dar uma informação, que é muito útil para os Membros da 

Assembleia, que é o seguinte: Nós ouvimos falar de Mangualde, de Seia, de Tondela, de 

Viseu, nos PEDU,s e falam todos em 4, 5, 6 milhões de euros e fazem-nos um pouco de 

inveja e dizemos, então, mas a Câmara de Nelas, ou do Carregal do Sal, ou de Penalva do 

Castelo, também não hão - de ter 4, 5, ou 6 milhões de euros?  

 O CRER 2020 da CCDR considerou, também já ouviram falar, vários níveis de 

aglomerados urbanos para reabilitação urbana. As áreas metropolitanas, de primeira 

ordem. Depois cidades de segunda ordem, Coimbra, Viseu, que eles próprios têm a gestão 

da reabilitação urbana, portanto, do Plano Estratégico. Depois, cidades de terceira ordem, 

estamos a falar de Tondela, Viseu e Mangualde e Seia e Gouveia, por exemplo, que têm 

um PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que tem três componentes 

que são: a componente da reabilitação urbana, a componente da mobilidade urbana e a 

componente da inclusão social.  

Para os aglomerados complementares, que são 69 no âmbito da CCDRC, são 69, 

incluindo Nelas, só puseram a componente da reabilitação urbana. A mobilidade e a 

inclusão foram deixadas para programas à parte. O que significa que em Nelas,que  

aprovámos quatro áreas de reabilitação urbana, para Nelas, para Santar, para Canas de 

Senhorim e para a Felgueira, o aviso abriu para reabilitação urbana apenas para a sede do 

Concelho. É um critério questionável e que nós estamos a tentar combater, mas não 

podemos deitar fora agora aquilo que eles nos ofereceram em termos de investimento na 

reabilitação urbana.  

Portanto, identificámos aqui, em termos de Grandes Opções do Plano, para 

estarem inscritos para efeitos orçamentais, que é aquilo que os Senhores têm aqui na 

alteração das GOP,s e do PPI, todas as obras do PARU de Nelas, Canas de Senhorim, 

Santar e Caldas da Felgueira. 

A CCDR decidiu não fazer um processo de candidatura para financiamento das 

ARU,s, mas já plano de candidatura e ações concretas. Fizeram uma regra de fefização e 

etc., que ao Município de Nelas cabe, como vos falei, uma verba FEDER de 1.200.000,00 

euros para reabilitação urbana. E identificámos já uma série de ações, que têm que ser na 

sede do Concelho do Município, como seja a Requalificação das Quatro Esquinas, o 

Largo da Estação, a Rua dos Mathias, a Av.ª António Joaquim Henriques, a Praça do 

Município e a Praça da Igreja Matriz, lá em cima, porque aquilo é tudo uma Praça apesar 

de haver lá uma rotunda antigamente no Terreiro da Feira, aquilo era uma praça.  

Portanto, FEDER, 1.200.000,00 euros. Investimento – um milhão quatrocentos 

e tal mil euros e identificámos também já 1,5 milhões de euros, que também pode ser 

apoiado num reforço e numa reprogramação do PARU para a Região, incluindo para 

Nelas. 

Identificámos também a requalificação do Cine-Teatro. Precisamos de uma Casa 

das Artes em Nelas e no Concelho. E também a requalificação deste espaço aqui, da 

envolvente ao Cine-Teatro, que são aqui os balões, já a contar com estes. 

Estamos a ver se conseguimos, porque nós, felizmente, nisso somos ricos, a 

reabilitação urbana abrange três realidades, que são: Centros Históricos e estamos a falar 

do Centro Histórico de Nelas; Zonas Ribeirinhas e aqui estaríamos a falar das Caldas da 

Felgueira, mas, como é só a sede do Concelho, não entra por via das zonas ribeirinhas; e 

Áreas Industriais Degradadas, que feliz, ou infelizmente, feliz para efeitos de apoio e 
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infelizmente por estarem degradadas, temos em Canas de Senhorim, algumas a 

precisarem de reabilitação, como os Fornos Elétricos, ou a CUF Quimigal. Temos, mas 

por isso não são abrangidas. É isso mesmo. Se estivessem na sede do Concelho 

financiavam essas recuperações todas. Mas não. 

Mesmo o Governo discorda desse critério de sede do Concelho e é por isso que 

está inscrito e nós inscrevemos aqui tudo em termos de Grandes Opções do Plano, todas 

as ações de requalificação urbana à espera de reforço de verbas.   

E é isso que vem aqui á Assembleia Municipal para estarmos preparados no caso 

de abrirem esses avisos para podermos recorrer a eles. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém mais quer usar da palavra neste 

ponto? 

Ora, se não, vou pôr à votação e pergunto: Quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovado por unanimidade. Minuta.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 – Aprovação da 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes 

Opções do Plano do ano de 2016, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos 

a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos, agora, ao ponto 2.5 - Aprovação da abertura de procedimento 

concursal de recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho – 

Professores em regime de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto?  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento. O que justifica a antecipação da Assembleia Municipal 

para hoje, podia ser bem no dia 30, de hoje a oito dias, é este ponto aqui porque são os 

concursos das AEC,s e precisamos, para aumento do Quadro do Pessoal temporário tem 

que haver deliberação da Assembleia Municipal no âmbito das leis do Orçamento, 

particularmente do Orçamento de Estado. 

Estamos aqui a falar de 13 Professores de AEC. Inglês, Atividade Lúdico ou 

Expressiva, Atividade Física e Desportiva e Expressão Musical.  

Isso é que justifica a antecipação da Assembleia Municipal e é para isso. É para 

darmos condições na Escola em que temos também feito algum trabalho meritório. 

Portanto, temos também, para vos dar conta, só rapidamente, que temos em 

candidatura a requalificação das três Escolas Primárias, Vilar Seco, Santar e Carvalhal 

Redondo, em cerca de 100.000,00 euros para cada uma, mais de 100.000,00 euros. 

Vai haver agora um Conselho Municipal de Educação no início de outubro para 

ratificar, para validar isso.  

Temos projetos que se renovam como a FRUTICOOL, em que queremos que as 

crianças comam todos uma peça de fruta por dia e não apenas em dois dias como é o 

regime normal desde o Pré-Escolar. E também dar-vos conta que vamos tendo e são coisas 
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importantes, políticas importantes, como a oferta que todos ouviram falar e beneficiaram, 

que é a oferta dos livros à 2.ª, 3.ª e 4.ª classe antiga, 2.º, 3.º e 4.º ano do Primeiro Ciclo. 

O Ministério da Educação ofereceu ao 1.º ano e a Câmara de Nelas ofereceu ao 

2.º, 3.º e 4.º anos os livros escolares, o que ronda à volta de 40,00 euros por aluno, que dá 

à volta de 14.000,00 euros. 

Também, nas AEC,s, nos últimos anos letivos, com grande qualidade, como por 

exemplo na área da Música, entregamos  ao Conservatório de Santa Comba Dão que tem 

feito  uns musicais e umas audições na Páscoa muito engraçados e também no final do 

ano. 

É esta exigência e esta qualidade que nós também queremos utilizar em termos 

educativos e dar-vos conta destes aspetos, aproveitando esta oportunidade.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. Mais alguém quer usar da palavra neste 

ponto?  

Ora, se não, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstêm? Aprovado 

por unanimidade. Minuta. 

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 - Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento 

para o preenchimento de vários postos de trabalho – Professores em regime de contrato 

de trabalho por tempo determinado a tempo parcial, foi posto à discussão, tendo sido 

aprovado com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos ao ponto 2.6 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, 

para assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 

6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? O Senhor Presidente quer dizer alguma 

coisa sobre isto? Faça favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Isto são compromissos plurianuais que têm que vir à Assembleia e vejo aqui, 

por exemplo, aquisição de prédios. Tem sido política neste mandato, nós comprarmos e 

quando é de muito valor, como foi o caso da casa do Félix, em Vila Ruiva, dividimos o 

pagamento em dois, ou três anos. Assim, o Orçamento já vai permitir fazer outras coisa. 

Está ali refletido, se reparem, por exemplo, também para o cemitério. Estão ali 

também instituições sem fins lucrativos, delegações de competências em que já estão 

compromissos assumidos para o ano de 2016 e 2017 com as Juntas de Freguesia, 

transferências de meios. 

Para haver esses compromissos plurianuais tem que vir aqui à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização. Que é o caso também, por exemplo, das refeições 

escolares que já passam de um ano para o outro.  

A Assembleia Municipal tem que autorizar , caso contrário poderia ser o 

hipotecar, ou onerar o mandato futuro e as decisões futuras, fruto de uma decisão. 
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Também estava aqui a tentar identificar. Eu vou tentar trazer os mapas restivos 

disto. Há aqui, por exemplo, a Higiene e Segurança no Trabalho; Plataforma de 

Proximidade e Coesão, que é uma Plataforma que estão a tentar criar na CIM Viseu Dão 

Lafões no âmbito da Modernização Administrativa, creio, e Plataforma de Gestão da 

Educação da CIM Viseu Dão Lafões e Instituições sem fins lucrativos, que eu aqui vejo. 

Eu não sei se não será já os subsídios para os futebóis. Está aqui 30/08/2016 para 

os futebóis e para o Desporto, são já obrigações. Mas eu, na próxima Assembleia, vou 

trazer os documentos porque esta questão levanta-se sempre em todas as Assembleias. 

Eu, na próxima Assembleia, vou trazer o mapa. Outros Trabalhos Especializados 

que ali está é o contrato que tivemos que fazer com o Técnico de Produtos 

Fitofarmacêuticos para os herbicidas.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra?  

Se não, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstêm? Aprovado por 

unanimidade. Minuta. 

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos ao ponto 2.7 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivo à 

Natalidade no Município de Nelas. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente? Faça favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Em termos de mandato, temos compromissos, temos o nosso compromisso 

eleitoral de 2013, que eu creio que, para aí, nesta altura a 25% do final do mandato, mais 

de 90% dos compromissos estão cumpridos.  

Um deles é este Regulamento de Incentivo à Natalidade. Houve outras 

iniciativas.  

Eu acho que o principal incentivo que se fez, felizmente, nos últimos três anos, 

alguma inversão, muito, fruto, particularmente dos investidores, das pessoas que 

investiram, mas que também foram acarinhadas pela Câmara e por todos os Autarcas da 

Câmara e de Freguesias, é, de facto, o grande incentivo que existe  de crescimento 

económico e de fortalecimento do nosso tecido social que é a questão do desemprego. 

E, hoje, é pacífico por todos, e os indicadores do desemprego exprimem isso e 

os investimentos que, felizmente, os empresários têm feito no Concelho de Nelas, muitos 

deles estruturantes, fortes, não são coisas epifonémicas, ou conjunturais, são coisas 

estruturalizadas , que se veem já na malha urbana, nos investimentos de retorno de 

recuperação de prédios degradados. Vê-se já em Nelas, por exemplo, pessoas a recuperar  

património e que pode haver retorno desse património, como  por exemplo na Rua Gago 

Coutinho. 
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Portanto, realçar também que em junho, conforme foi até noticiado, o Concelho 

de Nelas atingiu a taxa de desemprego de inscritos no Concelho de Nelas mais baixas 

desde que há registo das taxas de desemprego, e que atualmente são quatrocentas e oitenta 

e poucas pessoas desempregadas residentes no Concelho de Nelas. 

Mas, nós estimamos e é fácil de ver, fazer a conta, que houve mais umas centenas 

de postos de trabalho criados no Concelho de Nelas nos últimos 3 anos e este é mais um 

Regulamento que criámos, de Incentivo à Natalidade, ao fortalecimento da instituição 

principal que é a Família. E esse é o principal. 

Agora, havia também muito interesse, por parte da CDU, por parte de outros 

Vereadores, em concretizar, o mais rapidamente possível, um Regulamento de Incentivo 

à Natalidade que assenta no pilar fundamental que é um retorno também para a economia 

local.  

A questão dos livros, está no Regulamento também que há um crédito para 

descontar nas papelarias existentes no Concelho. 

E aqui também a mesma coisa. Portanto, pelo menos 75% do incentivo, creio 

que é isso, que são 150,00 euros, pelo menos esses 75%, porque o incentivo são 1.000,00 

euros, terá que ser durante o primeiro ano de vida, efetuados em estabelecimentos 

comerciais na área do Município. 

Portanto, é isto também que é importante. Falta ainda, porque ainda há muita 

solicitação relativamente a isso, que é a questão do apoio à frequência do ensino superior.  

Mas, neste mandato também, nos últimos três anos, já aprovámos, para aí, uma 

dezena de regulamentos, que eu me lembre, regulamentos e, portanto, já não andamos 

numa atividade ad doc. 

Hoje, o Munícipe vai ao site, ou vai à Câmara Municipal, é-lhe dado um 

regulamento e desde o Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego, 

desde o Regulamento de Apoio a Extratos Socais Desfavorecidos em Matéria da Água e 

em Matéria de Obras, que começámos a aprovar agora em Câmara alguns apoios em obras 

na habitação, Apoio ao Comércio Tradicional, que também veio aqui à Assembleia, 

Regulamento de Apoio à Criação do Próprio Emprego, que também veio à Assembleia. 

Agora, o Regulamento de Apoio à Natalidade, Loja Solidária, etc.  

Uma série de Regulamentos, para aí uma dezena de Regulamentos, que também 

são instrumentos fundamentais para projetar em condições de igualdade, em condições 

de transparência, o futuro.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. Mais alguém quer usar da palava neste 

ponto. 

Se não, vou pôr à votação. Pergunto: Quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovado por unanimidade. Minuta.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivo à Natalidade 

no Município de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 

0 votos contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos, então, ao ponto 2.8 - Designação de 2 Munícipes, um efetivo e um 

suplente, para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 

Nelas. 

Houve Elementos que saíram por motivos diversos. Outros não tomaram posse. 

Assim, neste momento, há falha de um Elemento da Assembleia na Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens. 

Nesta situação,  tomei a liberdade de contactar dois Munícipes, que colocar  à 

vossa consideração, que são o Rui Miguel Dinis Marques da Fonte, que é o Presidente da 

Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo, é de Canas de Senhorim, mas está na Fundação 

Lapa do Lobo, e a Professora Maria Salomé de Almeida Simões, que é uma Professora 

do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, que faz parte da Direção, como 

suplente.  

Eu contactei os dois, os dois mostraram-se disponíveis e vou pôr à vossa 

consideração. Não sei se há mais algum nome, ou não. Não. 

Então, se não há mais nenhum nome, eu pergunto se alguém se opõe a que a 

votação seja feita de braço no ar, ou se querem que seja por escrutínio secreto.  

Então, se não, vou pôr à votação e pergunto: Quem vota contra? Quem se 

abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.8 - Designação de 2 Munícipes, um efetivo e um suplente, para 

integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas, foi posto à 

votação, tendo sido eleito para efetivo: Rui Miguel Dinis Marques da Fonte e para 

suplente: Maria Salomé de Almeida Simões, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 

0 votos contra e 0, abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Ora, chegámos, assim, ao fim do Período da Ordem do Dia. 

Declaro a sessão aberta ao Público e pergunto: Alguém quer usar da palavra? 

Senhor Arlindo? Senhor Arlindo, faça favor. Ora, como habitualmente já sabe, 

tem 5 minutos para pôr as suas questões. Não se pode pronunciar sobre nenhum assunto 

que tenha sido tratado nesta Assembleia, apoiar, ou rejeitar o que aqui se decidiu.  

Faça favor de usar da palavra. 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Restante Público. 

Boa noite a todos. 

Queria roubar, se me desse licença, Senhor Presidente da Assembleia, o máximo 

14 segundos para fazer um pequeno esclarecimento. 

É dizer a toda a gente que eu estou aqui como Cidadão comum. Não sou pombo-

correio de nenhum  partido. Venho aqui com ideias minhas e de amigos meus. 
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Muito obrigado Senhor Presidente.  

Primeiro que tudo, queria falar na gestão desta Câmara. Todos nós reconhecemos 

e mal de nós se não formos humildes a este ponto, a grande e boa gestão feita por esta 

Câmara, ou seja, em 2013 esta Câmara devia cerca de 16 milhões de euros. 

Não, 50 milhões de euros, como me foi dito a mim numa reunião em que eu 

estive presente, que eu, alto e bom som, desmenti logo. Ficou em 16 milhões de euros e 

atualmente a Câmara deve cerca de 11 milhões e tal de euros, 12 milhões de euros. Temos 

que reconhecer o valor e o trabalho desta Câmara. 

É certo que as despesas da Câmara também aumentaram. Muita gente 

desconhece, mas também aumentaram. Mas, de qualquer das maneiras, acho que tudo 

isto, todas as questões financeiras estão totalmente controladas. 

Em segundo ponto, queria dizer o seguinte: Não vou dizer que foi muito, nem 

que foi pouco. Mas com o ciclismo, com o rali e com a Feira do Vinho do Dão, gastou-

se algumas centenas de milhares de euros. É certo que se gastaram, possivelmente, foi 

necessário gastar-se esse dinheiro.  

Mas, acho que há aqui uma falha grave no Vinho do Dão. Quando a gente faz 

campanha e, muito bem, propaganda e, muito bem, ao Vinho do Dão, temos este logotipo 

aqui que não diz nada de nada com o Vinho do Dão.  

Antigamente dizia Coração do Dão. Agora não diz nada. Portanto, não é por aqui 

e eu até já sei que há Vereadores interessados em que, realmente, volte ao atrasado e que 

este logotipo da Câmara, que circula por todo o País e não só, seja, realmente, o Coração 

do Dão e não Nelas Vive. 

Sobre a estrada, já aqui foi dito, de São João do Monte à E.N. n.º 231, das Caldas 

da Felgueira à E.N. n.º 231 sei também que vão ser, realmente reparadas. Mas aqui queria 

fazer um pequeno apelo ao Senhor Presidente da Câmara. Se, por acaso não houver 

possibilidades de a estrada Caldas da Felgueira, E.N. n.º 231, pôr alcatrão naquele buraco 

onde a estrada cedeu, porque nós temos o inverno à porta e eu ainda hoje lá passei e aquilo 

tem lá grandes buracos. Se não pusermos alcatrão nesse bocadinho que o Senhor 

Presidente sabe o que é, de inverno vamos ter dificuldades de passar aí. 

Também queria deixar aqui o seguinte: Há feiras, ou há feira, há cemitérios que 

não têm casas de banho. Vai ser construído e com o esforço do Senhor Presidente da Junta 

de Santar/Moreira, vai ser construído um em Santar. Por isso, solicitava também se 

houvesse e nós, como vamos entrar num ano de eleições, se pudesse também fazer 

pequenas casas de banho nos cemitérios.Também continuam a fazer-se ruas, e muito bem. 

Põem placas e muito bem, comemorativas a pessoas que, realmente, deram o seu 

contributo ao nosso Concelho, muito bem. Mas o resto das ruas continuam sem placas.  

E aqui lamento pessoalmente, enquanto foi posto o nome de uma rua e placa em 

Canas de Senhorim, hoje o Presidente da Junta absteve-se na rua que foi proposta aqui 

em Nelas.  

É muito rápido, Senhor Presidente, estou quase a acabar.  

Mais uma vez vinha aqui pedir que fosse construído o Parque Infantil em Canas 

de Senhorim, nomeadamente em frente à Junta de Freguesia naquele baldio que lá há. 

Também a reconstrução, já foi dito aqui, não vou falar noutros parques infantis. 

O cemitério de Canas de Senhorim, ainda anteontem estive lá num funeral e 

aquilo já está quase superlotado. Portanto, gostaria também, que é um dos compromissos 

do Senhor Presidente, a construção desse cemitério. 
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A construção de lombas em frente ao Jardim-Escola João de Deus. Foram postas 

lombas, inclusivamente, tenho conhecimento que não houve uma palavra de quem pôs as 

lombas ao Presidente da Junta de Canas de Senhorim, colocaram uma lomba numa curva, 

ouviram o que eu estou a dizer, numa curva. Não sei se o Senhor Presidente da Junta 

conhece a lomba, mas desconhece que a puseram numa curva. 

Os espaços verdes já falaram aqui, não vou falar. A iluminação já falaram, 

também não vou falar, mas só vou dizer uma coisa, além de lá de cima, também as casas 

de banho aqui junto ao Posto da GNR não têm luz. Eu fui lá antes de vir para esta sessão 

e nenhuma, de duas lâmpadas que existem lá, nenhuma funciona. Portanto, gostaria 

também que tomassem isso em atenção. 

Também, Senhor Presidente, já se falou no Vinho do Dão. Não houve cursos 

feitos. Não há o cheque farmácia para ajudar os mais pobres a pagar os seus 

medicamentos. Gostaria, também, que tivesse em atenção esses casos. 

As bolsas de estudos, ainda agora o nosso Concelho vizinho vai dar bolsas de 

estudo, o Concelho de Mangualde e, portanto, nós continuamos sem bolsas de estudos 

para os nossos alunos.  

E, agora, uma coisa é certa. Eu tenho aqui um documento, que não é meu. Este 

documento que eu acho que é um momento de coragem, que todos vocês conhecem e eu 

também conheço. É um momento de coragem e, realmente, se conseguirem fazer o que 

está neste documento, eu sou o primeiro a reconhecer o valor e sou o primeiro a tirar o 

chapéu. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Gostava que acabasse. Já passaram sete minutos e meio.  

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Só mais meio minuto, se puder ser, Senhor Presidente. A ETAR de Canas de 

Senhorim está feita. Não está a 100% porque os cálculos, na altura, foram feitos por uma 

entrada e, felizmente, o caudal é superior àquele que estava previsto. 

Construiu-se aquela obra que, se havia de dizer aqui, que aquela obra, que agora 

tem outro nome, que é o Mini Preço, está lá em baixo até à ETAR, essa obra não foi feita 

pela Câmara, ou melhor, foi feita pela Câmara, sim, mas com o dinheiro que sobrou da 

ETAR de Canas de Senhorim.  

Sobre a fruta, isto é para a Senhora Vice-Presidente, que é a pessoa que, 

realmente, reconheço que tem o mesmo valor a nível social, principalmente.  

Eu tenho conhecimento que o próprio Governo dá um subsídio para dar fruta às 

crianças. Portanto, a Câmara escusa de estar a investir esse subsídio.  

E é tudo. Desejo a todos um bom fim-de-semana e muito obrigado, Senhor 

Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo. Chegamos assim ao fim desta Assembleia, 

quando são 22 horas e 50 minutos.  
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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: 

 


