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SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2016 

 

ATA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 26 de fevereiro 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 e votação, nos termos da alínea l), do n.º 2, do art.º 25.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas e relatório de 

gestão do ano de 2015; 

2.3 - Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivos à Criação do Próprio 

Emprego no Município de Nelas;  

2.4 - 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.  

2.5 – Aprovação da proposta de alteração dos Acordos de Execução outorgados 

em 24 de julho de 2015, referente ao apoio financeiro a transferir anualmente às 

Freguesias do Concelho de Nelas.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia, Eng.º António Manuel Borges dos Santos: 

- Muito boa noite. 

Desculpem este atrasozinho, mas as minhas Secretárias estão atrasadas. 

Portanto eu peço à Liliana que substitua a Primeira Secretária e depois quando vier a 

Segunda ela ocupa o lugar dela. A Liliana vai então agora substituir a Segunda 

Secretária e vai fazer a chamada.  

 

(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi feita pela Senhora 

Deputada Liliana Silva Pinto)  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Neste momento, estão a faltar as duas Secretárias, Ana Mafalda Rodrigues 

Lopes e Isabel Cristina dos Santos Gonçalves (chegaram mais tarde) e a Senhora 

Deputada Carla Maria de Almeida Pereira Francisco. Portanto, estamos presentes 25, 

estão a faltar 3.  

Ora, entretanto, já chegou a Senhora Segunda Secretária. Vamos dar inicio a 

esta sessão com a discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 26 de fevereiro de 
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2016. Pergunto, se alguém quer usar da palavra neste ponto? Faça favor. O Senhor 

Deputado Manuel Fonseca vai usar da palavra. 

 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Só para corrigir que na página 6, em vez de dizer Quinta da Cerca, é Bairro 

da Cerca.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- O erro foi meu porque depois o Senhor Presidente quando responde, responde 

como Quinta da Cerca. Portanto, fica já emendado, em vez de Quinta da Cerca, é Bairro 

da Cerca. Era o que estava, de facto, eu é que julguei que tinha sido engano do Senhor 

Manuel. Mais alguém quer usar da palavra?  

Ora, se mais ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Aprovada com 25 votos a favor e 1 abstenção 

da Senhora Deputada Alexandra Pinto. 

Antes de passar à Leitura do Expediente o Senhor Presidente da Câmara pediu-

me para solicitar a inclusão de um ponto na Ordem de Trabalhos. Ele já foi mandado 

por e-mail, ontem. Foi aprovado só ontem em reunião de Câmara e por isso é que só 

chegou ontem à tarde, que é a Aprovação da proposta de alteração dos Acordos de 

Execução outorgados em 24 de julho de 2015, referente ao apoio financeiro a transferir 

anualmente às Freguesias do Concelho de Nelas. 

Pergunto, se alguém se opõe a que seja introduzido este ponto? Ora, se 

ninguém se opõe, a Ordem de Trabalhos tem mais um ponto. Ponto 2.5, exatamente 

com o texto que eu acabei de ler.  

Leitura do Expediente. Como, habitualmente, vou-me escusar de fazer a 

leitura, apenas informar que as justificações de faltas enviadas pela Senhora Deputada 

Alexandra Pinto foram por mim aceites. Portanto, estão justificadas as faltas.  

 

(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 27/01/2016;  

- Ofício n.º 1217, datado de 19/02/2016, da Câmara Municipal de Nelas, 

convocando para a reunião do Conselho Municipal de Segurança, dia 29 de fevereiro de 

2016, pelas 16 horas;  

- Membro da Assembleia Municipal Pedro António Figueiredo Moreira – 

Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 11 de setembro de 2015, por se 

ter encontrado ausente do Concelho por motivos profissionais; 

- Membro da Assembleia Municipal Pedro António Figueiredo Moreira – 

Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 22 de dezembro de 2015, por se 

ter encontrado ausente do Concelho por motivos profissionais; 

- Membro da Assembleia Municipal – Alexandra Sofia da Costa Pinto – 

Solicita justificação das faltas dadas às sessões de 22 de dezembro de 2015 e 26 de 

fevereiro de 2016;  
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- Assembleia Municipal de Viseu – Tomada de decisão da criação do Centro 

Oncológico com as Unidades de Radioterapia e de Medicina Nuclear no Centro 

Hospitalar Tondela Viseu;   

- Associação Desportiva e Cultural Lapense – Convite para almoço 

comemorativo do 39.º aniversário daquela Associação;  

- Ofício n.º 2327, datado de 20 de abril de 2016, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 06/16, datado de 16 de fevereiro de 2016, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Comandante do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Canas de 

Senhorim, convidando-o para estar presente na sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, a realizar no dia 26 de fevereiro de 2016, a fim de tomar posse como 

Membro do Conselho Municipal de Segurança de Nelas;  

- Ofício n.º 07/16, datado de 16 de fevereiro de 2016, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Comandante do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Nelas, 

convidando-o para estar presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal, a 

realizar no dia 26 de fevereiro de 2016, a fim de tomar posse como Membro do 

Conselho Municipal de Segurança de Nelas;  

- Ofício n.º 08/16, datado de 16 de fevereiro de 2016, enviado à Ex.m.ª Senhora 

Conselheira para a Igualdade, convidando-a para estar presente na sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, a realizar no dia 26 de fevereiro de 2016, a fim de tomar posse 

como Membro do Conselho Municipal de Segurança de Nelas;  

- Ofício n.º 09/16, datado de 16 de fevereiro de 2016, enviado à Ex.m.ª Senhora 

Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, convidando-a para estar 

presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no dia 26 de fevereiro 

de 2016, a fim de tomar posse como Membro do Conselho Municipal de Segurança de 

Nelas;  

- Ofício n.º 10/16, datado de 16 de fevereiro de 2016, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Dr. Luís Botelho, convidando-o para estar presente na sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, a realizar no dia 26 de fevereiro de 2016, a fim de tomar posse 

como Membro do Conselho Municipal de Segurança de Nelas;  

- Ofício n.º 11/16, datado de 29 de fevereiro 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 26 

de fevereiro de 2016; 

- Ofício n.º 12/16, datado de 13 de abril de 2016, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal, prestando esclarecimentos sobre as datas das 

próximas sessões da Assembleia Municipal; 

- Ofício n.º 13/16, datado de 14 de abril de 2016, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para a sessão comemorativa do dia 

25 de Abril; 

- Ofício n.º 14/16, datado de 20 de abril 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: 

- Não sei se alguém quer mais algum esclarecimento neste ponto? Se não, 

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

Município. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Deputada Alexandra, Deputado 

Hernâni, Deputado Manuel Fonseca, Deputado Sousa. Mais alguém? Ora, então, estão 

inscritos 4 Senhores Deputados, dá uma média de 8 minutos a cada um. Era bom que 

não ultrapassassem, nesta primeira intervenção, estes 8 minutos, depois se for 

necessário mais tempo damos esse tempo.  

Então, Senhora Deputada Alexandra, faça favor de usar da palavra. 

 

A Senhora Deputada Alexandra Pinto: 

- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia, 

Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara, 

E cumprimentar todo o Executivo, 

E os Colegas de Bancada, 

Ex.m.º Público. 

Atenta à informação do cancelamento da construção da Barragem de 

Girabolhos e Bogueira no Rio Mondego e sabendo-se que este cancelamento se deve a 

uma decisão política, uma vez que as bases de reavaliação do Programa Nacional de 

Barragens são frutos de compromissos assumidos nas negociações à Esquerda para 

formação do atual Governo, a Bancada Parlamentar do PSD/CDS-PP vem apresentar 

uma Moção de Repúdio, que passo a ler:  

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Cancelamento da construção das Barragens de Girabolhos e Bogueira 

no Rio Mondego 

1. Tendo sido anunciada pelo Governo a decisão de cancelamento da 

construção do aproveitamento hidroelétrico de Girabolhos, o qual tinha previsto um 

investimento global de 400 milhões de euros e a criação de 1000 postos de trabalho 

durante a construção é legítimo que se questione a decisão política que retira 

investimento do interior e que lesa o desenvolvimento equilibrado das regiões. 

2. Sendo do conhecimento público que o investimento era privado e já estava 

contratualizado com o Grupo Endesa e que no caso da Barragem do Fridão o projeto foi 

apenas suspenso, é legítimo que se questione porque é que no caso de Girabolhos, se 

procedeu antes ao seu cancelamento. 

3. Não tendo sido ouvidas as populações sobre a decisão, nem devidamente 

esclarecidas sobre os seus fundamentos. 

4. Considerando que esta decisão é lesiva para os interesses económicos locais: 

- Considerado que esta decisão aprofunda as desigualdades de 

desenvolvimento entre regiões: 

- Considerando que esta decisão deita por terra as expetativas de 

desenvolvimento económico, que foram criadas com a contratualização e início do 

projeto em causa. Tendo sido criadas expetativas aos Municípios de Nelas, Mangualde, 

Gouveia e Seia, de que o investimento que estava em execução seria concretizado e que 

dele obviamente resultariam ganhos para a economia local; 
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- Considerando uma vez mais que a região centro é preterida por outras, não 

podemos em prol dos nossos Munícipes, deixar de reivindicar que esta obra se 

mantenha no Plano Nacional de Barragens e não seja cancelada. 

5. Caso o Governo mantenha a decisão tomada contra a vontade das 

populações abrangidas pela construção, deverá ser garantido às mesmas: 

- A manutenção e conservação dos acessos já construídos; 

- Direito dos proprietários expropriados, se o pretenderem, a reverterem a 

expropriação dos terrenos readquirindo as propriedades; 

- Adequada compensação aos Municípios e comunidades pelos prejuízos 

causados pela não realização do projeto. 

6. Propomos que a Assembleia Municipal de Nelas aprove esta moção de: 

- Repúdio pela decisão do Governo de cancelamento de construção do 

aproveitamento hidroelétrico de Girabolhos; 

- Manifestação da vontade do Município de Nelas que seja reavaliada a decisão 

tomada e que o investimento seja realizado; 

- Mantendo o Governo a decisão, contra a vontade das populações, sejam os 

Municípios e comunidades devidamente compensados dos prejuízos causados pela não 

realização do projeto. 

7. Que do teor da presente moção seja dado conhecimento: 

- Ao Senhor Presidente da República; 

- Ao Senhor Presidente da Assembleia da República; 

- Ao Senhor Primeiro Ministro; 

- Ao Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas; 

- Ao Senhor Ministro do Ambiente; 

- Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Deputada. Se fizer favor, se poder fornecer a moção, 

agradecia. Muito obrigado. Ora, dou agora a palavra ao 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. 

Muito boa noite a todos. 

Tecer quatro, ou cinco considerações que tinha que aqui que as tecer e não 

ficava bem comigo mesmo se não o fizesse. 

Pegando na deixa da minha Colega de Bancada, dizer ao Senhor Presidente que 

a Freguesia de Senhorim será prejudicada quanto ao cancelamento da construção da 

Barragem de Girabolhos e relembrá-lo, por exemplo, para lhe dar o exemplo da estrada 

de São João do Monte – Póvoa de Luzianes, que está em estado lastimável e para que 

foque e faça força perante a Endesa, por exemplo, para que eles componham aquela 

estrada, ou deem uma ajuda a compor aquela estrada que está completamente 

intransitável no que respeita à estrada em questão, porque foram criadas expetativas na 
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Freguesia em relação a esse investimento. Relembrar o Senhor Presidente para que faça 

chegar a quem de direito estas questões.  

Depois, dizer-lhe também, em meu nome pessoal, também não ficava bem 

comigo mesmo, eu sei que os dirigentes do Sport Lisboa e Nelas assim o fizeram, mas 

eu, pessoalmente, não ficava bem comigo mesmo, é assim que eu sou, se calhar, por 

vezes, peco por isso, mas agradecer ao Município de Nelas o apoio que deu à equipa de 

juvenis do Sport Lisboa e Nelas por termos ido aos Açores, porque, com o apoio do 

Município, o sonho de 17 meninos, 17 jovens deste Concelho irem às Ilhas dos Açores, 

foram 18, 17 deles nunca tinham andado de avião, mas é aqui, também em meu nome 

pessoal. É claro que concerteza que os dirigentes do Clube já o fizeram, mas também 

tinha que lhe dizer isto aqui porque não ficava bem comigo mesmo. 

Depois, dizer-lhe, voltando à Assembleia do 25 de Abril. Senhor Presidente, no 

ano passado o Senhor, na Assembleia de 25 de Abril de 2015 deu-nos aqui uma retórica 

de uma hora de diapositivos, rebatendo, martelando, por vezes, não há dúvida, já 

sabemos disso, Senhor Presidente, sabemos que em algumas situações tem razão, em 

algumas situações há situações que foram mal feitas, já sabemos disso, está mais que 

batido, mais que rebatido, tivemos uma hora a levar aqui massacre de diapositivos na 

Assembleia de 25 de Abril de 2015.  

Na Assembleia de 25 de Abril de 2016, o Senhor Presidente, com certeza, não 

tenho dúvidas disso, que era para reabrir o apetite quanto ao momento musical do final 

da Assembleia, que era focando, ou querendo invocar, algum músico importante da 

praça, o sonho de menino, concerteza, no início da sua intervenção rebate novamente 

nas contas. 

Senhor Presidente, eu conheço, minimamente, e eu sei que até o Senhor é um 

homem com ideias. Por vezes, as ideias escapam-se, ou fogem depois de um clique 

fotográfico, tinha que voltar, novamente, à Assembleia de 25 de Abril, novamente a 

rebater com contas. Foi curto, é verdade, foi curto. Depois, concerteza, trouxe um 

discurso de um sonho de menino, do seu filho Augusto, aqui agora.  

Senhor Presidente, já chega, já chega. Vamos pensar em projetos, vamos trazer 

aqui projetos novos como alguns e algumas situações no seu mandato fez coisas, é claro 

que fez coisas boas, não há dúvidas disso. Eu, claramente, não ficava bem comigo 

mesmo se eu não dissesse isso. 

Agora, no ano passado uma hora a levarmos pumba, pumba, pancada de 

diapositivos de contas. Este ano, no 25 de Abril, novamente na Assembleia, vem cá o 

começo de um discurso com a questão, focando novamente as contas. 

Depois, tinha que lhe dar este reparo porque não há dúvidas que o momento 

musical do 25 de Abril de 2016 é um grande momento, um momento inovador da 

Assembleia de 25 de Abril, muito bom, muito bom, não há dúvidas disso, também, 

claro, que tinha que lhe dizer isso.  

Depois, também, para terminar, dizer-lhe que, com certeza, também o Senhor 

Presidente já o leu, mas também me fizeram chegar isso, alguns residentes das Caldas 

da Felgueira, de um abaixo-assinado, da qual eu vou passar a ler, que diz o seguinte, 

porque Caldas da Felgueira, é claro que o Senhor já o disse também, disse-o 

publicamente, era o termalismo, o vinho, como objetivos de trabalho do seu mandato, 

era uma menina de olhos de ouro, a menina do Senhor Presidente. Daí, eu vou passar a 

ler um abaixo-assinado feito nas Caldas da Felgueira. 
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O título diz: Caldas da Felgueira merece respeito. Caldas da Felgueira exige 

desenvolvimento.  

O progresso e o desenvolvimento há muito prometidos para as Caldas da 

Felgueira continuam por cumprir. Antes, assiste-se a um retrocesso que contrasta com 

as terras vizinhas do Concelho de Oliveira do Hospital, bem como as Termas da Região.  

Um retrocesso patente nos mais recentes casos de encerramento do Parque 

Infantil, da Estrada Marginal ao Mondego, que liga a Seia, ou na retirada do 

Multibanco, que indigna residentes, visitantes e aquistas. 

Pelo exposto, os abaixo-assinados, residentes nas Caldas da Felgueira, vêm 

junto da Câmara Municipal de Nelas manifestar a sua indignação e apresentarem o seu 

protesto para tal situação, exigindo a reabertura da Estrada Marginal e que a mesma seja 

dotada de um novo pavimento de alcatrão, a reabertura do Parque Infantil que respeite 

as normas de segurança, que encete as diligências necessárias à instalação de uma caixa 

multibanco. 

Para além destas questões de maior urgência, reclamam ainda a definição do 

Plano Diretor da Estância Termal das Caldas da Felgueira, de modo a desenvolver as 

suas potencialidades inseridas no quadro das atividades económicas, sociais e culturais 

do Concelho de Nelas, em especial na indústria, no bem-estar e medicina termal, no 

turismo, ambiente, hotelaria e restauração.  

Caldas da Felgueira, 10 de abril de 2016. 

Termino. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Manuel Fonseca, faça 

favor de usar da palavra. 

 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Boa noite, 

Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados,  

E Ex.m.º Público.  

Mais uma vez questionamos para quando é que se dá o início do arranjo da 

Estrada Marginal em Caldas da Felgueira. Não só na zona da queda de parte da estrada, 

mas também para que seja dotada de um novo piso de alcatrão como já questionámos 

em 2015 nesta Assembleia. 

Para quando o arranjo do Parque Infantil nas Caldas da Felgueira mandado 

encerrar pela ASAE (após visita da CDU e questionando na Assembleia da República 

pelo Partido Os Verdes a situação de degradação e falta de cumprimento da legislação 

em vigor) por não respeitar as normas de segurança, esperamos que seja o mais urgente 

possível. E toda a zona envolvente deve ser requalificada. 

Também questionamos o Senhor Presidente quais as diligências efetuadas para 

que seja reinstalada nas Caldas da Felgueira uma Caixa Multibanco como já existiu. 

Para quando o arranjo dos passeios (ou reposição de árvores) nas Caldas da 

Felgueira. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 8 

O que se passa com a lixeira existente junto à Ribeira da Pantanha, em Vale de 

Madeiros, ainda é lá descarregado o lixo? 

O que é que a Câmara fez junto da ARS para que a situação de falta de 

médicos no Concelho seja colmatada e para que a urgência de Nelas não deixe de 

atender doentes, como tem acontecido. 

Mais uma vez questionamos para quando a eliminação da piscina criada em 

dias de chuva na Avenida João XXIII na zona da passadeira junto ao Centro de Saúde? 

Para quando o arranjo do piso no Largo São Pedro? 

A má iluminação existente na Variante de Nelas, quando será arranjada? 

Para quando o arranjo de uma solução para quem sai da Rua da Restauração 

para a E.N. n.º 231, do lado esquerdo não tem visibilidade, o que já provocou acidentes 

e conforme informação de moradores já houve uma vítima? 

Relativamente às Caldas da Felgueira também questionávamos o Senhor 

Presidente para quando as passadeiras pintadas, para quando as bandas na estrada 

arranjadas, para quando as zonas de ligação pedestre entre as termas e o centro da Vila 

serão limpas das ervas, para quando o arranjo do polidesportivo, para quando o arranjo 

do piso rodoviário em alguns sítios. Quem visita Caldas de Felgueira parece um lugar 

abandonado, não é assim que se pode publicitar o turismo, e, principalmente a qualidade 

de vida dos cidadãos. 

Tenho dito. 

Tenho aqui um requerimento e uma saudação para ser lida pela Mesa.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pode ler se quiser. 

 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

 Requerimento 

Considerando que a lei Estatuto do Direito de Oposição n.º 24/98, de 26 de 

maio, no seu artigo 3.º, alínea 1, diz “são titulares do direito de oposição os partidos 

políticos representados na Assembleia da República e que não façam parte do Governo, 

bem como os partidos políticos representados nas assembleias legislativas regionais e 

nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não estejam representados no 

correspondente órgão executivo.” 

Considerando que no seu artigo 5.º, na alínea n.º 3, diz “que os partidos 

políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam 

parte dos correspondentes órgãos executivos, ou que neles não assumam pelouros, 

poderes delegados, ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 

exercício de funções executivas, têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos 

respetivos orçamentos e planos de atividade.” 

Considerando que o artigo 10.º, na alínea l, diz que “O Governo e os órgãos 

executivos das Regiões Autónomas e das autarquias locais elaboram, até ao fim de 

março do ano subsequente àquele a que se refiram relatórios de avaliação do grau de 

observância do respeito pelos direitos e garantias constante da presente lei.” 

Considerando que na alínea 2 diz que “Esses relatórios são enviados aos 

titulares do direito de oposição a fim de que sobre eles se pronunciem.” 
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Considerando que na alínea 3 também se diz “Ao pedido de qualquer dos 

titulares mencionados no número anterior podem os respetivos relatório e resposta ser 

objeto de discussão pública na corresponde assembleia.” 

Considerando que no referido artigo 10.º, na alínea 5, refere que “Os relatórios 

referidos nos números anteriores são publicados no Diário da República, nos jornais 

oficiais de ambas as Regiões Autónomas, ou boletim municipal, conforme os casos.” 

Assim, o PCP, conforme a Lei confere, vem requerer: 

1 – Ao órgão executivo, Câmara Municipal de Nelas, que lhe envie ou entregue 

relatórios relativos aos anos de 2013, 2014 e 2015, para que possamos exercer a nossa 

função de pronunciamento conforme artigo 10.º, alínea n.º 2. 

2 – Como titular do direito de oposição por estar definido no artigo 3.º, alínea l, 

seja ouvido conforme é referido no artigo 5.º, na alínea 3, sobre o orçamento e plano de 

atividades futuros. 

3 – Que o executivo cumpra o direito de informação da referida Lei conforme é 

referido no artigo 5.º, alíneas 1 e 2.    

Nelas, 28 de abril de 2016. 

O Eleito da CDU na Assembleia Municipal de Nelas. 

Manuel José Fonseca. 

 

Agora, isto é um requerimento. E uma saudação é sobre o 1.º de Maio.   

1.º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador 

No dia 1de Maio de 1886, em Chicago, centenas de milhares de operários 

iniciaram uma luta histórica, fazendo uma greve reivindicando o estabelecimento da 

jornada de oito horas de trabalho, sendo impiedosamente reprimidos pelas entidades 

policiais e patronais. 

Os reflexos internacionais desta importante luta determinaram a declaração do 

dia 1 de Maio com o Dia Internacional do Trabalhador. 

Celebrar o 1.º de Maio é não só recordar o significado da luta dos operários de 

Chicago, mas de todos os trabalhadores em geral e, especialmente, dos trabalhadores 

portugueses e dos seus representantes. 

As medidas de austeridade do anterior Governo PSD/CDS impuseram o 

aumento do empobrecimento, a redução de salários e pensões, o aumento do custo de 

vida, o aumento do desemprego e da precariedade e a fragilização das relações de 

trabalho também no nosso Concelho, pondo em causa direitos conquistados e 

consagrados na Constituição da República Portuguesa. 

Celebrar o 1.º de Maio hoje é lutar pela concretização e retoma desses direitos, 

é afirmar o direito à dignidade de todos os trabalhadores. 

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 28 de abril de 2016: 

1 – Saúda todos os trabalhadores e as suas organizações sindicais, 

manifestando a sua solidariedade com a luta por melhores condições de trabalho e por 

uma vida digna e com direitos; 

2 – Apela à participação dos trabalhadores, trabalhadoras e população em geral 

nas comemorações e manifestações do 1.º de Maio. 

Nelas, 28 de abril de 2016. 

O Eleito da CDU na Assembleia Municipal de Nelas. 

Manuel José Fonseca. 
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Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

da palavra. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Senhor Presidente, boa noite, 

Boa noite à distinta Mesa, 

Boa noite a todos os presentes. 

Antes de começar o tema que me traz aqui, só duas informações. 

Uma, que iremos acompanhar a moção apresentada relativamente à Barragem 

de Girabolhos, como é lógico, aliás, sabemos também que as Câmaras, não só a de 

Nelas, Mangualde, Gouveia e Seia, penso que são as quatro, já estão a encetar 

negociações, tanto com a Endesa, como com o Governo, para haver contrapartidas. 

Claro que isso ainda está numa fase inicial, mas acompanhamos perfeitamente 

a moção.  

Relativamente às Caldas da Felgueira, eu também acompanho aquilo que foi 

aqui dito, multibanco, jardim-infantil e a estrada, como é lógico, ela está assim devido 

às intempéries, agora tem que ser composta. 

Mas acho estranho agora essa preocupação pelas Caldas da Felgueira. É um 

pequeno comentário, porque a maior riqueza das Caldas da Felgueira são as Termas e as 

Termas têm a ver com águas e uma das grandes riquezas, ou uma das grandes 

promoções de riqueza que as Caldas da Felgueira podem ter é o Rio Mondego. 

Então, ó Senhor Deputado Hernâni, durante 8 anos não se preocupou por 

nadinha, nadinha, que mais de metade da população da Vila de Nelas despejasse esgotos 

diretamente no Rio Mondego, que iam passar à frente das Caldas da Felgueira?  

Não fizeram nada, absolutamente nada, nem conseguiram, nem fizeram uma 

candidatura para resolver o problema da construção da ETAR, além dos esgotos 

industriais que iam ter também à Ribeira da Pantanha e tudo isso está agora quase 

pronto para se resolver este problema. 

Eu acho esquisito como é que têm essa preocupação de coisas que são 

importantes, são pequenas mas são importantes para aquela população e para uma 

população pequena como a das Caldas da Felgueira, claro que isso é importante, mas a 

coisa mais fundamental, mais importante, nunca se preocuparam com isto. 

Mas aquilo que me traz aqui é, acima de tudo, aquilo que durante os últimos 

tempos, tanto na imprensa regional e local, como parece que nas redes sociais, alguma 

discussão que houve relativamente à criação de emprego no Concelho de Nelas. 

Uns fazem umas contas através do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, outros é dos postos de trabalho criados diretamente pelas empresas, novos 

postos de trabalho, as pessoas que vão trabalhar se são do Concelho, se não são do 

Concelho. Agora até já querem meter quem é que desconta para a Segurança Social. 

Eu acho que há algum barulho e algum ruído que não tem lógica nenhuma. Os 

factos são factos. As empresas criaram mais de mil postos de trabalho nestes últimos 

dois anos no Concelho de Nelas. Estão elencadas até, penso que no Relatório de Gestão, 
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quem foram as empresas, que interessa se elas são novas, se já cá estavam, são novos 

postos de trabalho. Todos nós devíamos ficar contentes com isso. 

Isso é que é essencial. E se são pessoas do Concelho, ou não são pessoas do 

Concelho, claro que há determinadas pessoas que estão desempregadas no Concelho 

que não querem aquele tipo de trabalho, estão à espera de outros, ou vão para outros 

lados. Há pessoas de Nelas a trabalhar em Mangualde, há pessoas de Nelas a trabalhar 

em Viseu e vice-versa. Agora que foi uma coisa importante, foi.  

E as fórmulas. Lembram-se de há um ano, mais ou menos há um ano, ter 

trazido aqui uma fórmula para tentar explicar um dos motivos porque foi possível criar 

novos postos de trabalho. 

Eu prometi, na altura, que quando houvesse novas novidades sobre isso, viria 

outra vez com a mesma fórmula e essa fórmula, não sei se se lembram, é: menos quatro 

lugares de tacho político igual a, neste momento, o ano era a variável, mais de mil 

empregos no Concelho de Nelas. 

Este é que é um facto. E se foi possível criá-los, a Câmara também teve a ver 

com isso. E isto não é por milagre, não é por milagre que se criam os postos de trabalho. 

E, por falar em milagres, eu quando vinha para cá lembrei-me de uma história que já 

tinha ouvido há muitos anos, se me permitem que a conte, ela é muito pequenina. 

Houve um indivíduo que achava que era uma pessoa boa e honesta e 

trabalhadora e por isso merecia um milagre. E a partir de determinada altura começou a 

rezar todos os dias ao seu Deus, não interessa qual, para ele lhe conceder um milagre. E 

qual era o milagre que ele pedia insistentemente? Que lhe saísse o euro milhões. 

E todos os dias, de manhã, à tarde, sempre que tinha um bocadinho, rezava 

para que Deus lhe concedesse esse milagre, que lhe saísse o euro milhões. E Deus ouviu 

as suas orações. E considerou que era uma pessoa que poderia merecer alguma graça 

divina. 

Mas depois, pedidos destes Deus tinha lá muitos, em determinada altura, Deus 

começou a analisar bem o problema daquele indivíduo e teve que mandar um 

mensageiro. E o mensageiro chegou ao pé dele e disse-lhe, olha que tu andas a pedir a 

Deus, a rezar para te sair o euro milhões e Deus até está, tens grandes hipóteses de te 

pôr na lista das pessoas que podem vir a receber essa graça, mas pelo menos tens que 

fazer duas coisas, uma é preencher o boletim e a outra é registá-lo. 

Isto é, é preciso trabalhar, até para ter um milagre é preciso um trabalhinho, 

preencher o boletim e um investimentozinho, que é registar o boletim. E é isso que a 

Câmara tem feito, trabalhado e investido para que seja possível criar postos de trabalho 

para haver os milagres. 

E, Senhor Presidente da Câmara, este trabalho não é só da Câmara, é de todos, 

inclusivamente de nós aqui nesta Assembleia. Nós também contribuímos pouco, muito 

pouco, ao aprovar regulamentos que penso que a Câmara também aprovou, por 

unanimidade, todos, ou se não foram todos, foram quase todos. Já hoje vem outro 

regulamento para a criação do seu próprio posto de trabalho, que também foi aprovado 

na Câmara, penso eu, não estava nessa altura, mas penso que também foi por 

unanimidade e aqui será com certeza votado, não sei se por unanimidade, mas depois 

com certeza que será votado e aprovado, porque todas estas contribuições, todo este 

trabalho, todo o investimento em compra de terrenos para que as indústrias se possam 

estabelecer, ou aquelas que já cá existiam possam crescer, tudo isso faz com que muita 
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gente esteja de parabéns. Estão de parabéns os próprios industriais, que estão a criar 

riqueza e, com certeza, os seus volumes de negócios estão a aumentar, é bom para 

todos. 

Estão de parabéns as mais de mil novas pessoas que estão a trabalhar nessas 

empresas, estão também de parabéns.  

Estão de parabéns o Partido Socialista e o Presidente da Câmara pelas 

iniciativas que tiveram para criar condições para que as empresas possam criar novos 

postos de trabalho. 

Está também a Oposição, que foi acompanhando, tanto na Câmara, como na 

Assembleia Municipal, estas iniciativas de modo a que elas sejam possíveis e que sejam 

criados os instrumentos, exatamente, para facilitação de apoio aos investimentos. 

Estão todos os Munícipes pois o Concelho de Nelas tornou-se mais atrativo e 

pujante. 

Está a economia local e regional. No fundo, estamos todos de parabéns e 

ganharemos com isso nesta nova fase de criação de riqueza. 

E é melhor esquecer os velhos do Restelo, aqueles que estão sempre a dizer 

mal de tudo e de mais alguma coisa, ou por via das contas, ou por via de trás para a 

frente porque não presta isto e não presta aquilo. Esses velhos do Restelo, essas pessoas 

do bota abaixo, mais vale não lhes ligar e continuar este bom desempenho feito até 

agora.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Terminadas as intervenções, pergunto se 

alguém quer usar da palavra na moção apresentada pela Senhora Deputada Alexandra 

Pinto?  

Se ninguém quer usar da palavra, vou pô-la à votação e pergunto, quem vota 

contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade e vai ser enviada às entidades 

respetivas. 

Quanto á saudação do Senhor Deputado Manuel Fonseca, aqui num ponto diz 

que a Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 28 de abril de 2016, saúda. Tenho 

que pôr à votação e perguntar se, de facto, concordam, com esta saudação.  

Então, quem vota contra a saudação? Quem se abstém? Nove abstenções, 

somos 26, 17 votos a favor. Declaração de voto? Deputado Pedro Moreira, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Pedro Moreira: 

- Boa noite a todos. 

É muito breve, nada contra a luta dos trabalhadores e nada contra a justeza do 

1.º de Maio.  

É só aquela pequena referência que fez ao anterior mandato do Governo do 

PSD e do CDS é exagerado por essa referência.  

Mas nada contra o 1.º de Maio nem à justeza do dia.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. O Senhor Deputado José António quer 

usar da palavra? Então, faça favor. 
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O Senhor Deputado José António Pereira: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhora Vereadora, 

Senhoras Secretárias, 

Senhores Deputados, 

Estimado Público. 

Como é a primeira vez, faço as apresentações, mas efetivamente, aquilo que 

me traz cá também é a declaração de voto.  

Concordo, plenamente, com a saudação dos trabalhadores. Também sou 

trabalhador. Também sei defender os meus interesses, mas tenho que discordar no 

capítulo de que os outros tiraram, os outros tiraram direitos, tiraram tudo. 

O futuro nos dirá. Agora, uma coisa garanto, no ano de 2015 Portugal cresceu, 

mal ou bem, alguma coisa foi dada. Todos os mercados começavam a acreditar. O ano 

2016 ainda só está no primeiro trimestre e eu ainda não consegui ver nada. Estou ligado 

muito à parte industrial, entre outras coisas, e vejo que é muito difícil convencer os 

mercados que estamos no bom caminho.  

Era só por isso, portanto, a minha declaração de voto fica por aqui. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Hernâni agradecia-lhe 

que fosse breve. 

 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Boa noite a todos, mais uma vez. 

Senhor Deputado Sousa, não há dúvidas que a questão da água é importante 

nas Caldas da Felgueira. Não há dúvidas que no passado e eu faço meia culpa disso, 

houve situações que podiam ser feitas de outra forma. Não há dúvidas disso.  

O passado já lá vai, atenção e mais, para mim, sempre fui, tive este 

ensinamento, o passado move moinhos, não há dúvidas disso. É importante o passado. 

É claro que eu, com 37 anos, no meu passado até aqui há algumas situações da 

vida que, claro, que se fizesse a revisão da vida, se calhar, teria feito de outras formas, 

não há dúvidas disso. 

Agora, eu estou a alertar neste momento para o presente, o presente, porquê? 

Porque o Senhor Presidente da Câmara, já o disse aqui também, disse-o publicamente 

algumas vezes, várias vezes o disse isso, que o termalismo, o vinho, seriam objetivos, 

eram situações do Concelho de Nelas em que ele queria apostar.       

Ele disse isso, publicamente, várias vezes. É uma questão pontual nas Caldas 

da Felgueira, que eu estou a recordar sobre isso.  

Agora chamei para uma situação atual. Já se resolveu, começou-se a resolver a 

questão dos efluentes da Borgstena, ótimo. 

Começaram-se a criar ETARs novas em Canas de Senhorim e vai-se criar 

projetos através do Programa 2020, ETARs em Nelas, ótimo. Vamos para a frente que é 

caminho. 
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Agora, já chega disso, Senhor Deputado Sousa. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhora Deputada Alexandra, faça favor. 

 

A Senhora Deputada Alexandra Pinto: 

- É só para fazer um reparo à Mesa.  

Da próxima vez que apresentarmos moções, não sei, o Senhor Presidente é que 

assim decidirá.  

Mas, se calhar, era melhor, quando houvesse propostas de moções as mesmas 

fossem votadas na altura que fossem lidas, porque agora votou, o momento já era 

extemporâneo, já tínhamos deixado de falar sobre isso.  

É só esse reparo. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu só não pus logo à votação, porque o requerimento é obrigatório votar de 

imediato, mas a moção não. Como poderia haver mais moções, votava-as todas ao 

mesmo tempo porque podia haver discussão ainda das moções.  

É só por isso que eu pus à votação no fim da intervenção de todos.  

O Senhor Presidente da Câmara quer usar da palavra neste ponto, ou usa 

depois? Aqui? Então, Senhor Presidente, faça favor. 

 

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

- Queria cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

A Mesa, 

Os Senhores Vereadores, 

Os Senhores Membros da Assembleia Municipal,  

Os Munícipes presentes. 

De facto, queria dar alguns esclarecimentos que possam contribuir para o 

esclarecimento das questões.  

Relativamente a Girabolhos, naturalmente, subscrevo a indignação, o protesto. 

Foi distribuído um comunicado conjunto das Câmaras de Gouveia, Mangualde, Nelas e 

Seia, em que eu tive grande contribuição relativamente ao texto e que foi elaborado fez 

esta segunda-feira oito dias, altura em que fomos convocados, estes quatro Autarcas, 

para a comunicação, de facto, da opção do Governo relativamente às barragens de 

grande capacidade e de surpresa. 

Nenhum destes Autarcas foi consultado. Fomos convocados às dez horas da 

manhã para uma reunião com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente e às 11 horas 

para uma reunião com o Senhor Ministro do Ambiente.  

Já tive oportunidade de o dizer lá e já o disse aqui ao Senhor Secretário de 

Estado da Administração Interna que este Governo do Partido Socialista já trouxe duas 

muito más notícias para o Concelho de Nelas e uma boa notícia. 

A boa notícia é a requalificação da Linha da Beira Alta e, portanto, este 

corredor estruturante exportador. A má notícia é o adiamento, invocando que o Governo 

anterior não deixou financiamento, o que se admite que possa ser verdadeiro, mas o 
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adiamento para uma próxima programação dos fundos comunitários, da ligação em 

autoestrada entre Viseu e Coimbra. 

E aquela que tinha sido anunciada pelo Senhor Primeiro Ministro Passos 

Coelho, no verão, foi, de facto, o avançar da ligação Viseu – Coimbra, sendo que o 

segundo passo dessa ligação era a conclusão do IC 12 e o quinto, ou sexto passo, era a 

feitura do IC 37 entre Nelas e Viseu. 

Portanto, má notícia é agora também, de surpresa, esta questão da Barragem de 

Girabolhos, que resulta, temos que o dizer também e enquadrar, contextualizar, quem 

conhece, estão disponíveis na net os acordos de incidência parlamentar, entre o Partido 

Socialista, o Partido Comunista, o Partido Ecologista Os Verdes e o Bloco de Esquerda, 

em dois desses acordos está lá que o Governo se obrigava a rever o Plano Nacional de 

Barragens. 

E, realmente, isso também foi uma exigência do Partido Ecologista Os Verdes 

na aprovação do Orçamento de Estado em rigor, aquilo que nos foi distribuído, lá nessa 

reunião, é que a cabeça que rolou nesse compromisso com o Partido Ecologista Os 

Verdes foi a Barragem de Girabolhos. 

Portanto, há quem no Partido Ecologista Os Verdes, legitimamente e 

democraticamente, seja contra a construção de barragens e o desenvolvimento de um 

investimento de 400 ou 500 milhões de euros, que também beneficiava o Concelho de 

Nelas. 

Portanto, também politicamente, à esquerda, à direita, em todos os sentidos, 

não é só ativos, porque o Partido Ecologista Os Verdes também, evidentemente, a 

construção de uma barragem tem passivos, tem alterações, tem complicações 

ambientais, mas também tem muito carater impulsionador da economia e os problemas 

ambientais, expressos na Declaração de Impacto Ambiental e no acompanhamento 

ambiental que foi feito, eram mínimos aqui no caso da Barragem de Girabolhos. 

Portanto, muito má notícia. Comungo, perfeitamente, nesta matéria, como no 

desenvolvimento do Município de Nelas, quer esta Câmara, quer a anterior, que também 

acompanhou de perto esta questão de Girabolhos e outras, porque isto é um projeto que 

vem dos anos 40, o partido do Presidente de Câmara e da Câmara é o Município de 

Nelas e o desenvolvimento de Nelas e, neste aspeto acho que o Governo não se portou 

muito bem com o Município de Nelas, nem com o de Mangualde, nem com o de 

Gouveia, nem com o de Seia.  

E, portou-se tão mal que nos papéis que fizeram distribuir, sem consultar os 

Municípios, estabeleceram que, e aí vou de encontro às preocupações manifestadas pelo 

Hernâni Marques, relativamente à Freguesia de Senhorim e também à moção que Dr.ª 

Alexandra apresentou e, portanto, relativamente à Barragem de Girabolhos o que ficou 

acordado é que o Estado e a Endesa puseram fim ao projeto de Girabolhos.  

 O Estado não fica obrigado ao pagamento de qualquer indemnização, nem à 

devolução da contrapartida financeira, que foram 35 milhões de euros, reconhecendo-se, 

inclusivamente, que havendo alguma indemnização/contrapartida a pagar aos 

Municipios, estas serão assumidas diretamente pela concessionária. 

Eu repito, havendo alguma indemnização/contrapartida. Isso também não foi 

salvaguardado da parte do Governo em termos documentais e se houver é a 

concessionária que tem que pagar. Portanto, também manifesto e já na Câmara foi feito 

também esse reparo, essa advertência, esse desejo de que sejam, pelo menos, 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 16 

minimizadas as consequências ambientais, de mobilidade, pelo menos na estrada entre 

Póvoa de Cima, São João do Monte e a Póvoa dos Luzianes. 

Portanto, a concessionária vai realizar todas as medidas compensatórias 

decorrentes da Declaração de Impacto Ambiental. No lado de Nelas, na quarta-feira, eu 

e o Senhor Presidente da Câmara de Seia, visitámos as obras que já foram feitas do lado 

de Nelas. Também qualquer um de vocês pode ver o que é que foi feito. Foi feito um 

estradão, já com tout-venant, com 10 metros de largo, de 500 metros, que acaba mesmo 

no início da descida e liga a um caminho velho, a um caminho antigo que existe ali 

naquele sítio. Do lado de Girabolhos, foi feita uma estrada de quase 5 kms e também 

está em tout-venant.  

Já houve contactos por parte da Endesa que isso passe para a Administração 

das Câmaras Municipais. É isso que estamos a conversar.  

A concessionária, relativamente às preocupações das indemnizações, obriga-se 

a informar os privados, que já foram objeto de expropriação por utilidade pública, do 

direito de reversão, por terem cessado as finalidades da expropriação, devendo os 

valores acordados da reversão ser devolvidos à concessionária nos termos do artigo 76-

A.º, do Código das Expropriações, que por sua vez se compromete a entregá-los ao 

Estado, a título de compensação, pela não realização do empreendimento.  

Portanto, não havendo empreendimento, há um direito de reversão, o que 

significa que os proprietários podem, devolvendo o dinheiro, reaver os terrenos. É o que 

aqui está escrito.  

Eu estou a dizer que os proprietários, se quiserem reaver os terrenos, têm que 

devolver o dinheiro. Foi o que eu disse. Não. Eu não tinha acabado. Queria também dar 

essa informação porque pode-vos ser perguntado isso e pusemos logo essa questão.  

A Endesa vai escrever uma carta porque o Estado, o Governo Central 

salvaguardou aqui os seus interesses, a dizer, se a Endesa receber um tostão dos 

proprietários tem que o entregar ao Estado. 

Portanto, nós temos indicação da Endesa que vai honrar os compromissos 

relativamente às pessoas que já tiveram despesas e expetativas de venda dos terrenos, 

por exemplo, heranças que não estavam documentalmente registadas, eles vão cumprir 

isso e que, em princípio, vão mandar uma carta a dizer aos privados que se quiserem 

reaver os terrenos têm que devolver o dinheiro, mas se não disserem nada, durante 3 

anos não vão fazer nada. Foi o que a Endesa nos transmitiu. Não vai haver nenhum 

prejuízo para os proprietários expropriados. Foi-nos dada essa garantia por parte da 

Endesa, nem pode ser de outra maneira.     

Mas, no que respeita a alguma indemnização, ou contrapartida, estão a ver que 

a salvaguarda dos direitos dos Municípios foi, absolutamente, objetivamente, 

negligenciado. 

Portanto, relativamente à Barragem de Girabolhos, a fase em que estamos, de 

facto, é de protesto. Continuamos, queria transmitir-vos também essa confiança que 

continuamos, os Presidentes de Câmara, em contactos permanentes. Já fizemos quatro 

reuniões, alguns contactos.  

Portanto, estamos também em permanente contacto com o Ministério do 

Ambiente, que, para nós, ficou em dívida relativamente a estes Municípios. Por via dos 

programas comunitários do PT 2020 e dos programas nacionais do PO SEUR, para 

ambiente, para água, para outras coisas, se conseguimos, a curto, médio prazo, teremos 
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novidades relativamente a isso e saberemos defender, a começar pela Freguesia de 

Senhorim, a reparação dos caminhos, da estrada, e ver se conseguimos alguma oferta, 

alguma contrapartida, que era importante até do ponto der vista que eu já disse na 

reunião de Câmara, do ponto de vista social. 

Existe uma infraestrutura em Vila Ruiva, comprada há 10 anos para uma oferta 

social, que também já falei com o Senhor Diretor da Segurança Social, Telmo Antunes, 

no sentido de se fazer ali um Centro Social, não uma estrutura mais pesada como está 

prevista em Carvalhal Redondo, mas uma estrutura de convívio, associativa. 

O Senhor Diretor da Segurança Social já esteve para vir lá, faleceu-lhe o pai e 

acabou por não vir quando estava marcado.  

Relativamente a Girabolhos, era este esclarecimento que queria dar 

rapidamente só para não demorar muito tempo como é habitual eu demorar. 

Eu queria, também com todo o respeito, porque eu, relativamente às questões 

das intervenções do 25 de Abril, eu acho que temos que ver as coisas como eu as 

aprendi. Eu sou um filho de Abril e já me disseram isso e eu estranho, não consigo 

compreender. 

Então, toda a gente tem liberdade de expressão menos o Presidente da Câmara? 

Então, quer dizer, o Presidente da Câmara, no discurso do 25 de Abril, é evidente que 

não pode estar uma hora explicar um gráfico. Aí estou inteiramente de acordo. É um 

exagero, no ano passado.  

Eu falei um minuto numa matéria, mas é bom relembrar. Comemoram-se 

também nesta altura, Hernâni, nós temos um texto, que se dá no primeiro ano da 

Faculdade de Direito e que todos os cidadãos, vinha distribuído no outro dia 

gratuitamente no Expresso, comemorativo dos 40 anos da Constituição da República 

Portuguesa, assim num livrinho pequenino, que tem lá inscrito, convém sempre lembrar, 

tem lá inscrito assim: Artigo 37.º - Liberdade de Expressão e Informação – 1.º - Todos 

têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela 

imagem, ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e 

de ser informados. 

 Olhem, se vocês consideram que no dia 25 de Abril o Presidente da Câmara 

não pode dizer o que quer? Isso consta, desde logo, com o devido respeito, desculpem, 

do artigo 37.º. E sabem o que é que o Presidente da Câmara disse?  

O Presidente da Câmara não veio para aqui falar no dia 25 de Abril da política 

nacional, nem da política internacional. O Presidente da Câmara falou assim no 

princípio, que é outro artigo que está na Constituição. 

Se calhar, aconselho-vos a ter uma Constituição e a lê-la. Está bem? E diz 

assim: O Presidente da Câmara falou de Nelas, o Presidente da Câmara falou de Nelas e 

falou do Poder Local Democrático. E o Poder Local Democrático diz que o Poder Local 

Democrático tem autonomia administrativa e financeira e que me congratulava, como 

congratulo hoje, por mais que isso custe a ouvir a quem quer que seja, que recuperámos 

a autonomia financeira, que não tínhamos porque temos um Plano de Ajustamento 

Financeiro. 

Eu tenho que repetir isso e isto incomoda-vos. Hoje, recuperámos, como estão 

nas Contas expressas que aí têm, o Municipio de Nelas, em 2016 está abaixo dos limites 

máximos de endividamento legalmente permitidos, o que lhe permite pôr fim, ou rever 
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o Plano de Ajustamento Financeiro e decidir nesta Assembleia e na Câmara, se baixa o 

IMI por exemplo. 

Vocês acham isto de somenos? Bom. Portanto, estamos conversados. Leiam o 

artigo 37.º, da Constituição da República e o artigo 231.º e seguintes da Constituição da 

República. 

E eu, com o devido respeito, se também não respeitem. Querem que eu fale ali 

de quê? É do Poder Local Democrático e do que está a fazer na Câmara de Nelas. 

Portanto, peço perdão, eu estou nessa matéria absolutamente de consciência 

tranquila e fico de boca aberta quando querem condicionar o discurso do Presidente da 

Câmara no dia 25 de Abril. Fico de boca aberta. Desculpem lá. 

Abaixo-assinado das Caldas da Felgueira. Eu vou lembrar aqui uma coisa 

porque eu sei que o passado incomoda mas é o recente. Eu não estou a falar do passado 

antigo.  

Olhem, houve um PROVER das Termas no Portugal 2007-2013. Sabem o que 

é que a Câmara de Nelas, um PROVER das Termas tinha milhões de euros de 

investimento em Termas. Termas e estruturas termais. Onde é que a Câmara de Nelas 

está nesse PROVER das Termas? Que investimento é que teve? Zero.  

Sabem quem é que participa, do Concelho de Nelas, nos órgãos do PROVER? 

O PROVER é um programa específico de desenvolvimento de produtos endógenos, que 

foi desenvolvido nos últimos dois mandatos. É um PROVER. Teve seis milhões de 

euros. 

Sabem o que é que a Câmara de Nelas comunicou à CCDR relativamente ao 

PROVER das Termas? Comunicou assim: Não queremos participar no PROVER das 

Termas porque já tínhamos o Vinho do Dão e que não podiam preocupar-se com dois 

projetos, com a água e com o Vinho do Dão. 

Sabem quem nos disse isso? O Senhor Dr. Adriano, o Diretor das Termas das 

Caldas da Felgueira. Não foi há muito tempo. Foi nos últimos dois mandatos. Portanto, 

deitaram por terra o dinheiro das Termas do PROVER, programa específico. 

Vão à net, está lá PROVER das Termas e está lá tudo escrito o que é que era o 

PROVER das Termas e o que é que Nelas deitou fora. Nelas não aderiu ao PROVER. 

Não aderir a um PROVER de Termas para investimentos nas Caldas da Felgueira. 

Portanto, é uma informação útil e desmintam o que eu estou a dizer.  

Termas, Caldas da Felgueira. O que é que esta Câmara já fez relativamente às 

Termas das Caldas da Felgueira? Olhem, posso dizer que a primeira coisa que fez foi 

cortar as mimosas entre Vale de Madeiros e as Caldas da Felgueira porque não se 

passava, os autocarros não passavam. 

Não se recorda disso, Senhor Manuel? Não passavam os autocarros quando 

chovia. Cortámos uma faixa de 10 metros para os autocarros passarem de Canas de 

Senhorim para as Caldas da Felgueira. 

Recebi um telefonema da Turismo Fundos a dizer que ia fechar o Grande 

Hotel, que ia pôr uma ação de despejo no Grande Hotel e, por consequência, cuja 

arrendatária era a Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, que era 

participado da mesma empresa que é dona da Companhia das Águas, que é a PATRIS, a 

dizer que ia fechar as Termas das Caldas da Felgueira, no segundo, ou terceiro mês. 

As Termas deviam 100.000,00 euros aos médicos. A Câmara não reunia com 

os empresários das Caldas da Felgueira, há anos. Dizia-se até na Câmara, queixavam-se 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 19 

os empresários das Caldas da Felgueira há dois anos que alguém dizia na Câmara, não 

sei quem, não me especificaram, que havia de lhe matar as galinhas dos ovos de ouro, 

que era o rendimento da indústria termal das Caldas da Felgueira. 

Primeira coisa, que eu lembro-me bem o que fiz porque acompanhei. Abriu 

uma empresa privada de turismo de habitação, foi empedrada toda a envolvente desse 

alojamento.  

Foi empedrada e pintada a ponte na parte de Nelas e pedido a Oliveira do 

Hospital que fizesse a mesma coisa. 

Foi desmatada a ETAR e posta a funcionar. A ETAR, eu não conseguia chegar 

à ETAR há dois anos atrás. Todos se lembram. A ETAR, sabem onde fica? Fica ao lado 

da Piscina, corta-se, há um miradouro, desce-se por aí abaixo. Tem um bom acesso mas 

estava cheio de ervas, de silvas, não funcionava, uma estrutura que custou há alguns 20 

anos 40.000 mil contos, 200.000,00 euros, não funcionava. 

Nos últimos 8 anos não funcionou. Os esgotos todos da população toda das 

Caldas da Felgueira iam parar ao Rio Mondego. Vão lá ver agora que está a funcionar. 

E está lá uma empresa a tomar conta dela. Há um contrato de manutenção e a ETAR das 

Caldas da Felgueira está a funcionar de tal maneira que não vamos candidatar nenhuma 

ETAR nas Caldas da Felgueira para financiamento. 

Já disse na reunião de Câmara ontem se acham pouco que esteja uma ETAR a 

funcionar nas Caldas da Felgueira, eu acho muito, muitíssimo. 

Depois, se acham pouco a animação termal que se fez no último ano nas 

Caldas da Felgueira, que a Câmara aprovou, por unanimidade, 5.000,00 euros para 

animação, com o envolvimento da Associação das Termas, eu também acho muito, acho 

bem.  

Todas as semanas havia animação termal. Voltou a haver marchas nas Caldas 

da Felgueira. Sei que já houve no passado, voltou a haver no ano passado. Houve lá 

fado e imensa de gente. 

Só quem não vai às Caldas da Felgueira é que não sabe o que é que acontece lá. 

Agora, passar de carro e ver lá umas ervas e é evidente que há muito a melhorar nas 

Caldas da Felgueira, não estou a dizer que não, em termos de jardins, em termos de 

acessibilidades. 

A casa de banho estava fechada, quem a pintou já fomos nós e está aberta. 

Atribuiu-se um subsídio à Associação das Termas, está ali o Senhor Presidente da Junta 

de Nelas, que não me desmente, a casa de banho estava fechada há anos, com vidros 

partidos. Fizemos obras na casa de banho e está aberta todos os dias. É a Associação 

que paga a uma Senhora com o apoio que nós lhe damos, para ter a casa de banho das 

Termas das Caldas da Felgueira aberta.  

Depois, dizer-vos também que não foi a CDU que fechou o Jardim-Infantil. Fui 

eu e ali o Cândido. Fui eu que fechei o Jardim-Infantil. Eu e o Cândido estivemos lá a 

pôr as fitas. Eu andei lá a pôr fitas. Está a compreender Senhor Manuel? Eu andei lá e 

tenho fotografias disso. Aliás, está lá um muro caído que estes quatro, ou cinco meses 

de água fizeram cair aquele muro e que será levantado imediatamente assim que as 

condições climatéricas o permitirem.  

Estamos a definir, queria dar-vos também um esclarecimento. Estávamos para 

arranjar a questão do caminho que ruiu na ligação para a E.N. n.º 231, para Seia e 

recebemos um telefonema da CCDR, não sei se já disse aqui na Assembleia, acho que 
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não, não sei se em fevereiro, acho que ainda não tinha dito, disse na Câmara, e 

recebemos um telefonema da CCDR a dizer assim: identifiquem-nos os problemas 

ocorridos das chuvas de fevereiro, que vai ser acionado o Plano de Emergência 

Municipal, e digam-nos qual é o montante de investimento que necessitam.  

Senhor Manuel, eu não fiz a obra porque eu disse, posso avançar com a obra e 

depois vocês pagam? Não me deram essa garantia e eu esperei e enviei para lá o 

orçamento para reparar a estrada toda, da Felgueira à E.N. n.º 231, que são 300.000,00 

euros e esperei, esperei, esperei. 

Sei que já foi a Conselho de Ministros e foi aprovado o Fundo de Emergência 

Municipal de 1,5 milhões de euros, portanto, para os 50 milhões de euros que foram 

pedidos pelas Câmaras todas, já está a ser feito o procedimento para recuperar a estrada, 

pelo menos naquela parte e ser restabelecido o trânsito, uma vez que da CCDR e do 

Plano de Emergência Municipal, seguramente, vamos receber um valor reduzido, se 

recebermos.  

Está aberto o aviso para as áreas de reabilitação urbana, que nós sabíamos que 

ia existir e está entregue á Sociedade Portuguesa de Inovação um estudo e amanhã, 

sexta-feira, vai haver um debate, uma consulta, uma conversa com os habitantes das 

Caldas da Felgueira relativamente à reabilitação urbana das Caldas da Felgueira. 

Entretanto, o aviso saiu, há uma discussão se as áreas de reabilitação urbana, o 

financiamento que existe no PO Regional é só para as sedes de Concelho. A CCDR 

quer que seja só para as sedes de Concelho. Nós questionamos isso, naturalmente. As 

verbas que existem também, são 60 milhões de euros para 69 sedes de Concelho de 

Agrupamentos Complementares, como é o caso da Vila de Nelas e, portanto, dará, 

grosso modo, cerca de um milhão de euros para investimento. 

Mas estamos a fazer uma área de reabilitação urbana para as Caldas da 

Felgueira, onde vão ficar o Plano Estratégico das Caldas da Felgueira e depois um 

conjunto de ações concretas de reabilitação que, mesmo que não haja financiamento 

comunitário, pode haver o PROVER das Termas, que já vos vou dizer o que é que nós 

lá pedimos, ou pode haver o Orçamento Municipal, porque o Orçamento Municipal, a 

partir de agora, e do Plano de Amortização dos Empréstimos, vai libertar meios que os 

políticos, os Autarcas podem, livremente, dizer aonde é que os vão gastar e pode ser nas 

Caldas da Felgueira. 

Portanto, nós estamos a fazer e vamos discutir esse tal Plano Estratégico que o 

abaixo-assinado fala é a área de reabilitação urbana que nós já estamos a preparar há 

meses e vai ser lá discutido amanhã para haver propostas. Naturalmente é toda a 

Felgueira uma área de reabilitação. 

Abriu, foi assinada a segunda fase do PROVER das Termas, do 

desenvolvimento dos produtos endógenos e nós indicámos para investimento um Centro 

Interpretativo Welcome Center para a água termal e água do rio, com iniciativas 

pedagógicas, um Festival Criativo temático sobre a história do termalismo, explorando 

artes cénicas, multimédias criativas.  

Identificámos para investimento um projeto estímulo com vouchers de oferta e 

prémios para os aquistas, fins-de-semana nas Termas, artesanato local. E uma 

plataforma eletrónica e aplicação com georreferenciação e comunicação de marketing 

do roteiro termal da Região Viseu Dão Lafões, onde se cruzam os balneários termais, 
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que são 45% de oferta termal do País que existe na Região Viseu Dão Lafões, com 

circuitos de percursos da natureza, roteiros gastronómicos e patrimoniais. 

Portanto, temos isso identificado no atual PROVER das Termas que são 3 

milhões de euros, que está a ser gerido pela Associação das Termas de Portugal e que 

abriram uma delegação em São Pedro do Sul. Portanto, na Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões, no âmbito da estratégia territorial também estão as termas e, 

portanto, a CIM também tem os seus próprios projetos onde estão incluídos os nossos. 

Mas, ainda mais importante que isto e que é estrutural. Eu sei que o Parque 

Infantil, que até nem é dos investimentos mais elevados e que será, naturalmente, 

reparado, que a recuperação da estrada, que a limpeza, que os jardins tudo isso, são 

condições, naturalmente a melhorar, mas está a ser, que foi uma preocupação nossa, 

nestes dois anos e que, felizmente, está em concurso, está na plataforma ACINGOV, 

que é a questão do Rio Mondego e da despoluição do Rio Mondego e da Ribeira da 

Pantanha. 

Está, para financiamento, para adjudicação na plataforma, a construção de uma 

ETAR da Freguesia de Nelas toda, da Zona Industrial 1, de Nelas e da Zona Industrial 

do Chão do Pisco, incluindo a Borgstena, que no prazo de 19 meses será construída uma 

ETAR, a ETAR III, com um sistema todo intercetor, que recolhe os esgotos todos, 

incluindo, Senhor Manuel, talvez não saiba, sabe há quantos anos está construída a 

Escola Secundária? Desde 1984. Sabe para onde vão os esgotos da Escola Secundária? 

Diretamente para o Rio Mondego, sem passarem na ETAR 1. Sabia? 

Olhe, é o Cachafal, a Escola Secundária e o Lar de São Miguel. O Lar de São 

Miguel nem sequer passa na ETAR 1, vai diretamente para o Rio Mondego, direto, 

assim direto, entra no Rio Mondego, passa nas Caldas da Felgueira. 

Portanto, está um projeto de 4,3 milhões de euros, lançado na plataforma, o 

maior investimento de que eu me lembre no Município de Nelas, em estrutura, numa 

infraestrutura de utilização coletiva, está lançado na plataforma ACINGOV e será 

decido até agosto e será construído e acompanhado e resolverá o problema de 14,6 mil 

habitantes equivalente. 

Portanto, depois com as candidaturas que também estão abertas até junho das 

ETAR,s das outras Freguesias, ficará o problema ambiental resolvido. 

Se consideram que nestes dois anos, depois do que eu disse e que é 

indesmentível e documentalmente comprovável, foi feito pouco pelas Caldas da 

Felgueira e ainda o mandato não acabou e as coisas são como acabam, não são como 

começam, eu acho que já foi feito muito e estou, e estamos, a equipa, a Câmara, os 

Senhores Funcionários da Câmara, o nosso relacionamento com o Governo anterior, 

com o atual Governo, eu estou muito orgulhoso de todo este trabalho estrutural, de 

fundo, não estamos a tratar coisas à superfície, estrutural, ETAR a funcionar, uma 

ETAR nova para despoluir a Ribeira da Pantanha completamente, os esgotos a serem 

tirados a montante do Rio Mondego porque há lá uma praia fluvial onde nunca ninguém 

tomou banho, quero eu resolver. Eu quero tomar banho no Rio Mondego. 

Portanto, com o esforço que está ser feito em Mangualde, que eu sei que está a 

ser feito em Mangualde e que está a ser feito também a montante, em Fornos de 

Algodres, em Celorico da Beira, o Rio Mondego tem condições para voltar a ser um 

curso de água. 
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Se isto não é absolutamente estruturante, muito bem. O resto é evidente que é 

importante e eu estarei lá amanhã nas Caldas da Felgueira parar dar esse conforto.  

Dizer-vos também que, relativamente ao direito de oposição, Senhor Manuel, 

está o relatório de gestão hoje para discussão, está lá toda a atividade da Câmara e 

traremos e levamos, naturalmente, em boa conta todas as propostas, muitas delas que eu 

próprio tenho elogiado relativamente à Administração Autárquica, que têm feito e 

pronto, esses pequenos reparos, a piscina junto do Centro de Saúde, os médicos, a 

lixeira junto à Ribeira da Pantanha, em Vale de Madeiros.  

Tem lá ido? Há quanto tempo lá não vai? Há algum tempo. É o tempo 

suficiente para saber que já lá não está lixeira nenhuma. Está a ver Senhor Manuel? 

Então, vá lá.  

Quando diz aqui as coisas, por exemplo, esta semana podia lá ter dado um 

salto. Sabe que parte do aterro que andámos a fazer para a instalação da Covercar, em 

Canas de Senhorim, foi colocado lá. E aquilo foi tudo limpo, nivelado, não está lá 

lixeira nenhuma, há meses que lá não está lixeira nenhuma. Está a ver?  

Portanto, se lá for ver, vai ver que confirma que o que eu estou a dizer é, 

absolutamente, rigoroso e verdadeiro porque está ali o Senhor Presidente da Junta, que 

se eu estiver a mentir chama-me já mentiroso, aliás, foi ele que andou lá a ajudar a 

encaminhar os trabalhos, portanto, Senhor Manuel, esse problema da lixeira está 

resolvido. 

A iluminação da Variante, temos também o propósito de durante estes dois 

anos, este ano e meio que falta, pouco menos, falta para o fim do mandato, fazer a 

substituição completa da iluminação sódio e mercúrio por iluminação led. 

Já fizemos um investimento de 120.000,00 euros, que dois dias antes das 

últimas eleições, a Câmara anterior disse que não queria fazer, já o fizemos nós.  

E vamos fazer o resto porque já lá tenho propostas de financiamento para 

substituição de toda a iluminação por iluminação led, que é poupança de um para sete e 

que a EDP já assumiu perante a Associação Nacional de Municípios Portugueses que ia 

substituir parte a iluminação de sódio e mercúrio por led. 

Também estamos à espera do Quadro Comunitário e que se cheguem à frente 

para nós substituirmos tudo e depois repomos a iluminação pública porque a Câmara 

anterior andou com uma lata de tinta a marcar os postes que havia de desligar e desligou 

porque não tinha dinheiro para pagar a energia elétrica. Certo?  

Desculpem dizer isto mas é verdade. Acho que alguns postes ainda estão 

marcados. Também pode ir ver. 

Relativamente ao emprego, Sousa, também é uma questão de verem. É um 

desafio que eu faço. Quem escreve e fala, que vá às 8 horas da manhã lá em cima à 

Zona Industrial 1, ou às 8 horas da manhã, agora às sete, sete e pouco, lá em baixo à 

Borgstena e às três horas da tarde, que vão ver, que vão ver, eu acho isto, quem diz que 

o Município, quem questiona a criação de uma riqueza no Município de Nelas quer bem 

ao Concelho de Nelas?  

Sousa, quem questiona um bem que temos no Município de Nelas, estou eu a 

questionar, quer bem ao Município de Nelas? Portanto, não, o que se quer transmitir é 

que não somos atrativos, as nossas empresas não criam emprego, a Câmara não dá o 

devido apoio, é tudo isso que se está a querer questionar, é tudo isso que se está a querer 

questionar e não é isso que acontece.De tal maneira não é assim que, factos, está bem? 
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Ó Sousa, factos, o Senhor Vice-Primeiro Ministro, Paulo Portas, nos últimos dois anos 

esteve cá duas vezes para inaugurar investimentos no Município de Nelas, dos 

empresários. 

Eu estive ao lado dele e ele rasgou os maiores elogios ao Presidente de Câmara 

que era eu que lá estava. Portanto, o Senhor Dr. Paulo Portas estava ao meu lado. Esses 

discursos estão gravados e os empresários e o Senhor Vice-Primeiro Ministro do País 

foi isso que disse 

Veio inaugurar um investimento de 40 milhões de euros PIN da LusoFinsa e 

abertura de uma fábrica que já tem quase 500 trabalhadores, que é a empresa Aquinos. 

Consideram isto pouco? Vou dar mais outro exemplo, de tal maneira é pouco 

que terça-feira que vem, temos cá o Senhor Ministro da Economia a visitar as empresas 

durante toda a manhã, três empresas, almoça com empresários e à tarde vem ao Terceiro 

Encontro, não é o primeiro, é o Terceiro Encontro de Empreendedorismo do Município 

de Nelas. Está cá toda a tarde, haverá um painel debate, estão todos os Senhores 

Membros da Assembleia convidados, naturalmente. Teríamos muito gosto e muita 

honra que estivessem presentes. Apresentarei, no seu decurso, um estudo que está a ser 

feito, para ampliação das áreas de acolhimento empresarial de Nelas, uma estratégia 

empresarial para os próximos 10 a 20 anos, que implicam o alargamento da Zona 

Industrial I, o alargamento da Zona Industrial do Chão do Pisco para mais 20 hectares, o 

alargamento da Zona Industrial da Ribeirinha, onde já foram comprados 7 hectares e 

está um pavilhão de 4.000 m
2
 a ser construído e vão ser criados 80 a 100 postos de 

trabalho nos próximos três, ou quatro meses e um projeto de requalificação das 

instalações dos Fornos Elétricos, 13 hectares que vamos candidatar a fundos 

comunitários para reabilitar aquilo novamente para indústria. Eu vou apresentar isto ao 

Senhor Ministro da Economia na próxima terça-feira.        

E a nova Zona Industrial de Nelas é uma que fica a norte da Borgstena, onde 

estão disponíveis 50 hectares para indústria e que fica junto ao conhecido caminho do 

estraga rodas, Moledo, em que, propomos lotear 20 lotes de um hectare. Até porque, 

temos procura para isso. Esta semana tivemos três empresários que procuraram o 

Município de Nelas para investimento, três empresários. Temos lá as declarações 

assinadas por eles, que se propõem investir no Município de Nelas. 

Portanto, nessa matéria de emprego como disseste e disseste bem, fizemos tudo 

que uma Câmara tinha que fazer, a nossa obrigação. Comprámos os terrenos para as 

empresas, para as instaladas e para novas que se queiram instalar, em montante próximo 

dos 20 hectares. Aprovámos um regulamento de apoio ao investimento e à criação de 

emprego, que não havia anteriormente e regulamentámo-lo, não era ad hoc e, portanto, 

demos segurança jurídica. O regulamento de apoio ao investimento e à criação de 

emprego, que entrou em vigor logo em 2014. Aprovámos o regulamento de apoio ao 

comércio tradicional, que já veio aqui à Assembleia Municipal e que também permite, 

números redondos, cerca de 5.000,00 euros para instalação e hoje vem um regulamento 

de apoio à criação do próprio emprego, portanto, estamos a apoiar os instrumentos 

necessários para que as pessoas, as grandes empresas, as pequenas empresas, as micro 

empresas e as pequeniníssimas empresas e as pessoas individuais tenham possibilidade 

de investir no Municipio de Nelas. 

Eu acho que isto é incontestável e quem fica muito perturbado com a revelação 

destas coisas é porque não gosta do Município de Nelas. 
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Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Terminado o Período de Antes da Ordem 

do Dia, já são onze menos um quarto, vamos passar ao Período da Ordem do dia, 

exatamente com a informação do Senhor Presidente.  

 

(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 22 de Fevereiro de 

2016 até à data de 28 de Abril de 2016, bem como a sua situação financeira.  

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

Nomeadamente: 

I) Concluídas: 

o Construção e reparação de casas de banho e casa da caldeira na Escola 

do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Vale de Madeiros; 

o Reparação dos passeios na Quinta das Flores em Nelas; 

o Instalação de recuperador de calor e arranjo da lareira no Quartel da 

Guarda Nacional Republicana em Canas de Senhorim; 

o Reparação do telhado do alpendre da casa na Quinta da Cerca que 

implicou a substituição das madeiras; 

o Reconstrução do Forno Comunitário em Vilar Seco; 

o Requalificação das casas de banho nas instalações da Universidade 

Sénior, em Nelas; 

o Construção de muros na Av. do Cemitério em Vilar Seco, no âmbito da 

construção do arruamento e também dos contratos estabelecidos para 

aquisição de terreno para a ampliação do cemitério; 

o Construção da Etar em Canas de Senhorim; 

o Construção de muros de suporte e passeios na R. da Estação em Canas 

de Senhorim; 

o Alcatroamento da R. da Estação em Canas de Senhorim, 

o Execução da Rede de Abastecimento de Água Bruta à Zona Industrial 

do Chão do Pisco; 

o Obras de saneamento na Rua das Fontainhas em Moreira; 

o Construção da Rotunda na Av. dos Bombeiros Voluntários /Rua da 

Estação em Canas de Senhorim;  

o Alcatroamento da R. Lage de Abril- Associação do Rossio em Canas de 

Senhorim; 

o Construção de um muro de suporte de terras na Quinta do Pomar em 

Nelas; 

o Construção de armazém para produtos fitofarmacêuticos nas instalações 

das oficinas camarárias; 
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o Finalização das podas nas Freguesias do Concelho; 

II) Em curso: 

Nomeadamente: 

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

o apoio da motoniveladora e cilindro; 

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 Limpeza e desaterro na Zona Industrial da Ribeirinha em Canas de 

Senhorim. 

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

o Alargamento de caminho e construção de muro junto ao antigo 

matadouro em Canas de Senhorim; 

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

Ciclo do Concelho; 

o Limpeza e terraplanagem de terrenos da Câmara Municipal de Nelas na 

Zona Industrial de Nelas, no âmbito de protocolos de investimento; 

o Recomeço dos trabalhos de ampliação da área útil do Cemitério novo 

em Nelas 

o Continuação das obras no Centro Escolar, em Nelas; 

o Obras de ampliação do cemitério em Vilar Seco; 

o Preparação dos troços para o Rally Vinho do Dão; 

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

Nomeadamente: 

o Colaboração com o movimento associativo no âmbito dos protocolos 

estabelecidos, nomeadamente na cedência de transportes, instalações e 

apoios materiais e financeiros; 

o Realização do 15º Torneio da Escola Municipal de Natação de Nelas, 

direcionado aos alunos e aula aberta à população de Hidroginástica; 

o Participação dos alunos da Equipa da Pré Competição da Escola 

Municipal de Natação nas provas do Circuito Municipal de Escolas de 

Natação realizadas em Castro D’Aire e Sernancelhe; 

o Participação dos alunos da Escola Municipal de Natação no Torneio 

Professor Afonso Saldanha; 

o Continuação do projeto “Atividade Física em População com a 

Diabetes”; 

o Comparticipação das despesas inerentes à organização da II Páscoa CUP 

do Grupo Desportivo e Recreativo de Canas de Senhorim; 

o Apoio na organização do Torneio de Páscoa- Nelas Vive do Sport 

Lisboa e Nelas através da cedência das instalações desportivas e 

atribuição de bens; 

o Organização dos Encontros Desportivos para os alunos do 1º ciclo do 

ensino básico- Festand; 
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o Realização do Torneio Inter- turmas para os alunos do 3º e 4º ano dos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho no âmbito do projeto “Andebol 

4 Kis”; 

o Exposição “Máscaras de Carnaval” para alunos do 1 CEB e 

Universidade Sénior organizado pela Biblioteca Municipal Lobo 

Antunes, 

o Exposição “4 Estações” aberta ao publico organizada pela Biblioteca 

Municipal Lobo Antunes, 

o Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios; 

o Comemoração do Dia dos Moinhos; 

o Audições de Páscoa 2016 – decorreram nos dias 17 e 18 de Março em 

Canas de Senhorim e Nelas, envolvendo os alunos do 1º ciclo dos dois 

Agrupamentos de Escolas no âmbito das atividades de enriquecimento 

curricular, disciplina de música; 

o Férias em Ação – Páscoa 2015 decorreram entre 21 março e 1 de abril, 

onde participaram cerca de 100 crianças; 

o Atuação do Coro da Universidade Sénior de Nelas na Igreja da Santa 

Casa da Misericórdia de Santar inserida nas Comemorações da Semana 

Santa; 

o Participação do Coro da Universidade Sénior na Festa da Flor a convite 

do Jardim de Infância de Nelas; 

o Biblioteca Municipal António Lobo Antunes: realização da Festa 

Literária de Nelas “Elos de Leitura” que incluiu as seguintes atividades: 

- Leia à Boleia, leituras volantes; 

- Leitores do Fraque, para quem está em divida com os livros e a leitura; 

- Trilhos de leitura e colaboração com a Universidade Sénior; 

- Leituras Improvisadas em colaboração com os alunos da EB2,3/S Eng.º 

Dionísio A. Cunha de Canas de Senhorim; 

- Zén Leituras, yoga e leitura, 

- Encontro com o ilustrador Rui Castro; 

- Encontro literário Sair da Gaveta em colaboração com a Fundação Lapa do 

Lobo; 

- Sabores Literários; 

- Conferência com o jornalista Mário Zambujal; 

-Performance Teatro Hábitos- Auto da Barca do Inferno; 

-M de POESIA- poemas musicados; 

- Sessão de Cinema em parceria com o Cineclube de Viseu com o filme “Os 

MAIAS”; 

- Oficina Livros para Bebés; 

- Exposição Ilustrações de Maria Keil do Amaral; 

- Debate: Livros e Chocolate destinado aos alunos do 3º CEB 

- Famílias Contadoras de Histórias, realizado em vários estabelecimentos de 

ensino do Concelho; 

- Feiras do Livro, realizadas no Centro Escolar de Nelas e na escola Secundária 

de Nelas; 

- Ler e Ouvir, leituras para a 3ª idade; 
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- Espetáculo “Amá-la com Histórias da Beira” pelo Teatro Onomatopeia 

Zunzum destinado aos alunos o 1º e 2º CEB de Nelas e Canas de Senhorim e que 

decorreu no Cineteatro de Nelas e no Auditório da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de canas de Senhorim; 

- Entrega de prémios do concurso “Palavrescrita” levado a efeito pelo Gabinete 

de Apoio a Aluno e à Família; 

- Entrega de prémios “A Tua K, Concurso de Ilustração e Fotografia Literária” 

do Agrupamento de Escolas de Nelas. 

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

 

2 – Dados à data de 31 de março de 2016: 

a) A dívida de médio e longo prazo foi de 11.322.574,16€; 

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

495.859,94€; 

Os fundos disponíveis para abril de 2016: 1.351.373,00€. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Não sei se o Senhor Presidente quer acrescentar alguma coisa àquilo que 

mandou por escrito?  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Não. Já me estão a condicionar, a dizer que eu já estou a falar muito. Não 

gostam de ouvir. Eu queria só dizer que, como tenho feito muita coisa, preciso de muito 

tempo para dizer o que tenho feito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. 

Então, uma vez que o Senhor Presidente escusa de falar mais sobre a 

informação, fica a informação que têm por escrito. 

Passamos ao ponto 2.2 – Apreciação e votação, nos termos da alínea l), do n.º 

2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de 

contas e relatório de gestão do ano de 2015. 

O Senhor Presidente quer introduzir este ponto, ou não? Faça favor, então, 

Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Câmara:  

- Quero, com todo gosto.  E quer queiram ouvir, quer não queiram, é um direito 

que assiste ao Presidente de Câmara apresentar o Relatório de Gestão.  

Portanto, Relatório de Gestão, aliás, que foi feito um esforço este ano e espero que os 

Senhores Membros da Assembleia Municipal tenham possibilidade de o ter lido e visto, 

tem fotografias a cores. Não sei se chegou a cores aos Membros da Assembleia 

Municipal. 

E isto é revelador da seriedade com que o Borges da Silva está na política e que 

estão aqui os compromissos que ele assumiu. Estão aqui para não inventarem. Estão 

aqui, a verde, ali escritos, todos e está escrito, para que não haja desinformação.  
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Eu não me lembro de algum político ter feito uma campanha eleitoral e depois 

ter posto os compromissos nos relatórios de gestão. Olhem aqui escrito, ali.  

Isto foi distribuído à população o que aqui está. Isto é um guião. Eu não ando 

aqui à deriva. Eu sei muito bem aonde é que quero chegar e o que é que quero fazer. 

Não ando à deriva e comparo isto com outras propostas políticas que tenham sido 

apresentadas, que eu não conheço.  

Eu podia conhecer mas não conheço. Estão aqui e se lerem o que cá está, verão 

que tudo que cá está é aquilo com que nós nos comprometemos e está escrito neste 

relatório, que é: Finanças, Impostos e Taxas e o caminho também está evidenciado para 

facilidade e para não dizem que não têm tempo de ler os documentos, num gráfico com 

o endividamento total, médio e longo prazo e curto prazo, da Câmara nos últimos 10 

anos. Está fácil de perceber. 

Os últimos dois mandatos, sempre a crescer tudo, dívida, por aqui acima tudo, 

dívida e nos últimos dois anos o rumo que isto está a tomar. É clarinho. E estão aqui os 

valores, indesmentíveis, que estão na Contabilidade, nas Contas de Gerência estão aqui 

ditas 

Pagamentos a 35 dias, em média, durante o ano de 2015. 

Compromisso – Pessoal Político – Também já tenho contas. Eu esperava que 

alguém, nas Assembleias anteriores, que também era um discurso do Presidente de 

Câmara, que ia poupar no Pessoal Político, viessem cá perguntar: Então, mas afinal 

aonde é que está a poupança no Pessoal Político? É só festarolas que há para aí, que o 

Presidente da Câmara anda a fazer, festas e almoçaradas e não sei quê, já agora, diz cá o 

que é que poupaste em Pessoal Político? Podiam ter perguntado. Nunca ninguém 

perguntou. Certo? Mas eu tenho aqui contas e posso dar os documentos do que é que se 

poupou e da diferença. 

Queria dar, antes disso, portanto, enaltecer, por um lado e também agradecer, 

ou deixar o reconhecimento aos Serviços, da qualidade do Relatório de Gestão da 

Câmara Municipal, que é isto tudo, com o parecer de um Revisor Oficial de Contas, que 

atesta a seriedade das contas, com o Relatório de Atividades da Unidade Empreende, 

com os metros e para o ano pode ser que venham os centímetros da compra de terreno 

para indústria e para o resto e das obras, as fotografias das obras. 

Não foram transformadas obras, uma obra em dez obras. Estão aqui todas! As 

obras que foram feitas, tudo devidamente esclarecido.  

Eu, hoje, na televisão, falava-se no Orçamento do Estado e num segundo 

Programa para corrigir o déficit e havia um déficit, porque o déficit é o Estado gastar 

mais que aquilo que tem, o déficit é isso. E todos os anos um Estado que gasta mais do 

que o que tem, ou aumenta a receita, ou tem que se financiar e fica a dever. Portanto, 

toma lá medidas adicionais, ou aumentas as receitas, vais buscar a impostos, ou baixas a 

despesa. 

Mas, se virem bem a execução orçamental do Município de Nelas, que aqueles 

números ali evidenciam, que foi sempre deficitária, houve um ano, que foi 2009, que se 

gastaram mais seis milhões de euros do que aquilo que a Câmara tinha para gastar em 

receitas normais, seis milhões de euros. 

Se virem bem, a execução orçamental de 2015 foi, a Câmara previu gastar 100 

e recebeu 95,95% do que previu receber de receita. Portanto, previu uma receita de 

12.925.000,00 euros e arrecadou uma receita de 12.086.000,00 euros. Isto são contas, 
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desculpem lá. Eu tenho orgulho, isto são contas a sério, que batem com o Orçamento 

que vocês aprovaram. 

Não vim aqui enganar ninguém, 96% da receita prevista foi arrecadada. É pá, 

mas gastou 110%, ou 120%. Temos aqui um déficit. Não. Nós previmos gastar o 

mesmo valor da receita, para haver equilíbrio orçamental, naturalmente. Mas, a Câmara 

arrecadou 96% da receita e só gastou 93,27% da despesa que tinha previsto. Gastou 

menos. Nós temos um superavit entre a receita e a despesa de quase 3%, ao contrário, 

no Estado, gasta-se até queremos atingir o objetivo de um déficit de 3%. Nós tivemos 

um saldo primário de gestão superior.  

Tivemos uma execução orçamental anual global de 79%. Portanto, 

conseguimos gastar em despesa, que também é a regra do equilíbrio que havia 

antigamente numa Lei de Finanças Locais, que era, para despesas correntes 60% e 

despesas de capital 40%, nós, este ano, na execução orçamental, com o Plano de 

Ajustamento Financeiro, gastámos 66% em despesas correntes e 33% em despesas de 

capital.  

Nós estamos amarrados, como todos sabem, a um Plano de Ajustamento 

Financeiro, que é isto, isto que foi deixado pela Câmara anterior. Sabem quanto é que cá 

têm previsto, para o ano de 2015, para investimento? Um milhão e quinhentos mil 

euros. 

Eu não vos estou a enganar porque está aqui nesta folha, aqui nesta folha, 1,5 

milhões de euros, está em letras pequeninas, mas quem quiser ver, eu posso facultar, 1,5 

milhões de euros. Sabem quanto é que esta Câmara gastou em investimento, obras, 

obras, obras, sem amortizações de médio e longo prazo? Gastou 2.243.000,00 euros, 

apesar de estar aqui previsto 1,5 milhões de euros. Gastámos mais do que aquilo que 

estava previsto no Plano de Ajustamento Financeiro, sem déficit nenhum.  

Custo do Pessoal Político, já aqui tenho contas. Quem quiser, posso facultá-las. 

E posso-vos dizer o que é que, sem fazerem ETAR nenhuma, sem concorrerem ao 

PROVER, a gastarem o dinheiro todo e sem terem dinheiro e a fazer deficits 

enormíssimos, a gastarem mais 6 milhões de euros num ano do que aquilo que tinham 

no Orçamento, o que é que este Pessoal Político todo, iluminado, dos dois mandatos 

anteriores fez?  

Sabem quanto é que a Câmara gastou em 2010 em remunerações dos políticos? 

Está aqui, 325.000,00 euros. Sabem quanto é que gastou em 2015? 136.000,00 euros. 

Diferença – 189.000,00 euros por ano.  

Há quem diga aí, por aí assim, em tom irónico, que o Presidente da Câmara 

trabalha muito. Mas são 200.000,00 euros que se poupam ao Município em Pessoal 

Político. Estão aqui e, portanto, as almoçaradas e os folclores e etc., e que hoje muitos 

justificam na reunião de Câmara que não estavam de acordo com as opções financeiras 

da Câmara anterior, hoje é assim, e muitas das pessoas do PSD deviam assistir às 

reuniões de Câmara porque há um Vereador que diz que era contra as opções 

financeiras da Câmara anterior, mas por solidariedade votava a favor. Certo?  

Despesas totais – Eu posso ler-vos o pico que foi atingido em 2010, 325.000,00 euros; 

em 2011, 304.000,00 euros; em 2012, 221.000,00 euros e no ano passado e este ano, 

foram 136.000,00 euros. Aliás, fiz também um gráfico, que podem ver, está aqui, a 

subir, quando a Câmara, em 2010, o Pessoal Político e está gasto em gabinete político, 

mais baixo, desde 2005, foi o ano de 2015. 
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Despesa social - No anexo III do Relatório de Gestão têm, naturalmente, a 

compra dos terrenos para indústria, mas também podem constatar que em matéria de 

apoios a associações houve um aumento muito grande, de mais de 150.000,00 euros de 

apoios, de transferências para associações, desportivas, culturais, para além de um 

elemento também que é a manutenção de uma rede de autocarros, que não param 

durante todo o dia e durante todo o fim-de-semana, com as Bandas, com os Clubes, e 

que quando nós entrámos na Câmara estavam para ser vendidos e parados, porque não 

havia dinheiro para os suportar para apoio ao movimento associativo. 

Isto não foi há muito tempo. Foi há 2 anos e meio, que desligaram as luzes, 

pararam os autocarros, estavam para vender os autocarros. E não me deixam falar da 

liberdade da autonomia administrativa e financeira, do Poder Democrático de Abril, no 

dia 25 de Abril? Porquê? Têm medo que eu fale é nisso. Querem-se esquecer.  

Amortização, por opção política da Câmara e em particular do Presidente da 

Câmara e tenho aqui as contas. Em julho, também para vos dar esta tranquilidade, foi 

renegociado o empréstimo, como todos sabem, porque veio à reunião de Câmara e que 

eu relembro, que era um empréstimo com taxas de juros totais próximas dos 10%, está 

bem? Dez por cento! E entrou em vigor o novo empréstimo em 1 de julho de 2015. Eu 

não estou a fugir ao Relatório de Gestão. Eu estou a relatar a gestão de 2015 da Câmara 

de Nelas, de que esta Assembleia, do Município de Nelas, de que esta Assembleia faz 

parte.  

No primeiro semestre, o empréstimo de 8,6 milhões de euros entrou em vigor 

no dia 1 de julho. No dia 1 de julho entrou este montante na Câmara e pagou os 

empréstimos do BCP e da Caixa Geral de Depósitos. Nós, no primeiro semestre, com 

os empréstimos anteriores, pagámos de amortização de capital, 417.000,00 euros. No 

segundo semestre pagamos 557.000,00 euros porque foi feita uma opção no empréstimo 

que era de prestações constantes de capital.  

Nós estamos a pagar! Neste ano de 2016 vamos amortizar capital mais 

280.000,00 euros do que aquilo que seríamos obrigados a fazer e transferimos a 

poupança de juros para amortização de capital e não chega. Temos que ir buscar 

107.000,00 euros ao Orçamento da Câmara para amortizar, de forma mais acelerada, os 

empréstimos.  

São contas que me deram hoje a Contabilidade. Eu fiz um comparativo, Pedro, 

pus janeiro a junho o que pagámos de amortização de capital e de juros. Era chegar, o 

mais rapidamente possível, abaixo do nível máximo de endividamento para nos permitir 

fazer uma coisa simples, não, é para isso, para quê? Ó Pedro, para pôr fim ao Plano de 

Ajustamento Financeiro e para trazer à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal, 

uma taxa de IMI inferior à máxima e de derrama, que vai ser colocada proximamente, 

porque nós estando com um endividamento superior ao máximo legalmente permitido 

não nos libertamos do Plano de Ajustamento Financeiro. 

Portanto, por opção da Câmara, especialmente minha, que negociei o 

empréstimo, eu pus lá esta opção para mais rapidamente chegarmos e posso-vos dizer 

também, podíamos ter amortizado os empréstimos que tinham taxa de juro mais 

elevada, como o da Caixa. Eu pedi para fazerem a conta e aquilo significava 6, ou 7 mil 

euros de um encargo se nós amortizássemos o PAEL em vez de amortizarmos o da 

Caixa.  
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E eu assumi esses 6.000,00 euros porque quero amortizar o do PAEL. É por 

isso que já só devemos quase cerca de 600.000,00 euros do PAEL, para nos permitir 

pagar também mais rapidamente o PAEL, para sairmos do Plano de Ajustamento 

Financeiro. 

Portanto, o que é que isto permite? Isto permite sairmos do Plano de 

Ajustamento Financeiro e a Câmara voltar a financiar-se se quiser, para a totalidade da 

dívida, sem aumentar o endividamento. Compreendem? 

A Câmara, atualmente, deve a médio e longo prazo 11,5 milhões de euros. Se 

não tiver um Plano de Ajustamento Financeiro, controlado pela DGAL, que o obriga a 

cumprir estas obrigações todas que aqui estão, nós vamos ao mercado, Crédito Agrícola, 

Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, e dizemos, queremos um empréstimo 

de 11,5 milhões de euros para pagar a nossa dívida e eles podem aceitar pagá-la com, 

em vez de 3% de spread, a 2%, ou a 1%.  

Recuperamos isto é muito importante. Eu considero isto, peço perdão, mas 

quem é Autarca e quem representa uma conquista de Abril, como o Poder Democrático 

de Abril, recuperar a sua autonomia administrativa e financeira, poder discutir na 

Câmara e na Assembleia Municipal, as taxas dos impostos, contratos de empréstimos, 

financiamento de obras com orçamento próprio, desculpem lá, esta é a Carta de Alforria 

completa de uma Autarquia. Portanto, eu acho que isto é que é, absolutamente, decisivo.  

E esta opção de nós pagarmos mais dinheiro de amortização de capital do que 

estávamos obrigados foi uma opção consciente. Ó Pedro, e não foi muito. Nós 

podíamos ter mantido o mesmo prazo de amortização do empréstimo para as prestações 

serem mais pequenas. Reduzimos, ainda que de forma escassa, para aí num ano, o prazo 

de amortização para ela ser mais acelerada ainda, para 14 anos. Isto está no empréstimo 

refletido.  

Portanto, queria dar-vos conta disso também porque isso é que nos permite ter 

atualmente um endividamento de médio e longo prazo de 11,5 milhões de euros. Está 

nas contas, no mapa, que depois somado ao endividamento de curto prazo, que faz o 

endividamento total, temos cerca de 12,3 milhões de euros. No dia 1 de janeiro já 

estamos 400.000,00 euros abaixo do limite máximo do endividamento. 

Eu acho que isto é excelente notícia para todos, para a Câmara, para o 

Municipio, para a nossa auto-estima, para a nossa liberdade e proximamente virá à 

Câmara e à Assembleia Municipal, uma proposta relativamente às receitas próprias, de 

que nós podemos dispor livremente, incluindo o IMI, que onera muito as pessoas por 

causa da reavaliação dos imóveis e que é um grande constrangimento ao investimento, 

porque há pessoas que compram apartamentos no Carregal do Sal porque lá pagam 

menos 40% de IMI do que pagam em Nelas.  

É a diferença entre uma taxa de ponto cinco para uma taxa de ponto três. 

Agora, vai ser ponto quarenta e cinco porque o Governo vai baixar, para 2017, no 

Orçamento de Estado, para ponto quarenta e cinco. 

Queria dizer-vos também que pedi uma explicação aos Serviços, que é um 

outro elemento que eu quero partilhar convosco, que apesar de todo este esforço de 

ajustamento financeiro, foi possível aumentar em mais 150.000,00 euros os apoios às 

associações, ao ABC, ao Sport Lisboa e Nelas, ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas 

de Senhorim, ao Basket, às Bandas, aos Ranchos, a toda a gente, foi possível aumentar 

mais 150.000,00 euros nos apoios. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 32 

Foi possível transferir para as Juntas de Freguesia dinheiro, dinheiro, 60.000,00 

euros. Mas podia ser 5.000,00 euros, ou 10.000,00 euros, Eng.º José António, mas 

foram 60.000,00 euros. Percebe? Podia haver um acordo e hoje vêm cá, ó Senhor Eng.º 

José António, hoje vêm cá mais 5.000,00 euros para cada Junta de Freguesia, para 

Pessoal. 

Portanto, foi possível e vocês podem ver a questão que eu presumo que iam 

levantar, que é o Resultado do Exercício, que tem expresso no Balanço um resultado 

negativo de 1.400.000,00 euros. Queria dizer-vos também que no âmbito do relatório 

dos Revisores Oficiais de Contas e eu também sinto-me muito confortável e feliz 

porque, para além da competência dos Serviços Técnicos da Câmara em termos 

financeiros, estar auditado, os Revisores Oficiais de Contas auditam as Contas da 

Câmara e fazem um relatório e, portanto, não há habilidades, cumprimento, em termos 

orçamentais e em termos de execução orçamental, são auditadas. 

E queria dizer-vos que não se deixem impressionar por esse número de 

1.400.000,00 euros porque só de provisões para processos judiciais é um milhão de 

euros. As provisões vão a custos. Uma provisão, que é para uma contingência futura, 

vai a custos. E sabem que não é nada, não é nada, estão provisionados, em 2014, quase 

800.000,00 euros de despesas irregulares, que ainda não estão decididas pela Inspeção 

Geral de Finanças, mas estão provisionadas, são um custo do Exercício.  

E este ano tivemos que provisionar mais para processos do ambiente, à volta de 

100.000,00 euros de processos do Ministério do Ambiente do mandato anterior por não 

terem feito as ETAR,s e mais um processo de quase 700.000,00 euros de um processo-

crime que está a decorrer no Tribunal de Nelas e que são custas do Exercício. 

Portanto, o resultado negativo está, veremos depois como é que essas provisões 

serão transformadas em resultado final, mas para efeitos contabilísticos, nós, como 

fomos demandados num processo-crime em que podemos responder em quase 

700.000,00 euros solidariamente para com Autarcas que o Ministério Público diz que 

praticaram atos criminosos, nós temos que aprovisionar nas Contas essa eventual 

responsabilidade. Portanto, isso também está provisionado aqui nas Contas e era essa 

explicação que eu tenho para dar para o resultado líquido negativo, era, de facto, essas 

contingências que vêm dos processos contraordenacionais do mandato anterior e de 

processos-crime que atualmente estão a ser julgados em Tribunal.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Deputado José António. Mais ninguém? Senhor Deputado José António, faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António Pereira: 

- Boa noite a todos mais uma vez. 

Efetivamente, Senhor Presidente consegue cansar-nos pela forma como utiliza 

o seu discurso e pelo tempo que leva a apresentar as suas ideias. 

Eu penso que ainda estamos longe de campanhas eleitorais, eleitoralistas. 

Devemo-nos defender. Eu já não sei por onde é que hei-de começar.  
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Mas, começando pelos gráficos, lembrei-me há bocadinho do Senhor Professor 

Medina Carreira, que ele faz um programa de televisão sempre com gráficos e eu faria, 

eu tinha. 

O Senhor também fez e apresentou um gráfico num dos jornais em que diz 

assim, acho aqui uma piada muito grande, outubro de 2013 – Dívida, e apresentou, foi 

apresentar, se não estou enganado, em 25 de Abril, 16.195.000,00 euros. Dezembro de 

2013, três meses do seu mandato – Dívida – 14.804.000,00 euros. Em três meses, com 

uma Câmara falida, com 160,00 euros de caixa, isto está escrito no jornal, o Senhor 

Presidente conhece, foi por vós, não foi por mim, uma Câmara falida, com 160,00 euros 

de caixa, pôr isto no jornal não passa de campanha, ou então há algum milagre, um 

milhão e tal de euros de amortização em três meses deixou-me completamente 

boquiaberto. 

No gráfico está lá, eu tenho aqui o jornal também que posso mostrar aos 

senhores. Toda a gente tem acesso a ele. Não sei, se me souberem explicar, eu 

agradecia.  

Depois, efetivamente, tenho de lhe dar os parabéns à diminuição da dívida. Há 

um trabalho seu, meritório, renegociação da dívida e como as coisas são e como eu 

disse aqui no 25 de Abril, nós temos que o reconhecer quando o trabalho é meritório e 

temos que criticar quando o trabalho não o é. 

Temos de ser críticos, temos de ter liberdade de tecer crítica e temos que ter 

capacidade de ouvir crítica e quando o Senhor Deputado Hernâni falou sobre 

amordaçar, falando assim de uma maneira mais drástica, que o Senhor Presidente disse 

que era isso que queriam, de maneira nenhuma. 

Possivelmente, é o cansaço por onde eu comecei e no 25 de Abril de 2015 foi 2 

dias seguidos a ouvir a mesma coisa, isso cansa, isso cansa. Bom, deixando isso agora. 

 Relativamente às Contas, foi-me permitido ver, portanto, vi comunicados da 

Câmara onde apresenta reduções disto, reduções daquilo, efetivamente, que a dívida 

está neste momento em onze milhões e tal de euros. 

Estamos a atingir o patamar em que podemos novamente recorrer à banca. 

Podemos trabalhá-la. Mas há coisas que eu penso que também têm que ser recordadas. 

Portanto, quando se diz aqui – pagamentos a 35 dias. Quando o Senhor chegou 

a esta Câmara já se estava a pagar, por obrigação, repito, por obrigação do PAEL, já se 

estava a pagar, não a 230 dias, mas sim também a 30 dias, ou 60 dias, agora não tenho 

precisão, mas por obrigação. Correto. Não ponho isso em questão.  

Quando o Senhor chegou já estava assim porque era uma obrigação que o 

PAEL impôs. Portanto, não vamos estar a dizer que fomos nós que, não, o PAEL 

impunha e o PAEL entrou em 2012, logo a partir dali teve que se pagar.  

Portanto, não vamos, porque aqui diz-se que vai-se a 2012, 235 dias. Quem vir 

isto diz assim, bom, então quando eles chegaram é que fizeram a mudança para isso. 

Não. Já se estava a pagar assim porque eramos obrigados a isso.  

Portanto, não estou aqui a desculpabilizar ninguém, estou apenas a pôr a 

realidade factual. É que as palavras são muito bonitas escritas, mas quem estiver por 

fora interpreta-as como entende.  

Como dizia um outro Senhor é que uma mentira tanta vez dita passa a verdade. 

E eu não gosto, muito honestamente, não gosto disso.  
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Relativamente ao Pessoal Político também concordo consigo. Há, 

efetivamente, esta discrepância. Mas eu também gostava de saber, a nível de custos, 

quanto é que custam os Assessores que o Senhor Presidente tem. Quanto é que custam, 

ou como é que conseguimos equilibrar o trabalho da Câmara com tanta Secretária, 

porque também tem custos. Podem ter o ordenado da Câmara só, não ponho isso em 

questão porque não consigo reverter nas contas se têm subsídios, ou avenças, ou se têm 

subsídios de deslocação, não é isso que está em causa.  

Também sabemos que já foi aqui feito, foi aqui falado de que reduziu o Pessoal 

da Câmara em não sei quantos funcionários. Mas agora verificamos o contrário. Cada 

vez mais temos pessoal assalariado, sem uma garantia contratual que lhe dê alguma 

estabilidade de vida, que é uma luta que têm todos os jovens do nosso País no dia de 

hoje. 

Não têm garantias contratuais em nada, mesmo a nível municipal e então temos 

uma quantidade de assalariados hoje a trabalhar na Câmara, que também não sei qual é 

o número deles, mas andará muito próximo, digo eu, pelo menos dos funcionários que 

havia antes, ou se não, mais. 

Relativamente, tem, olhe, então, diga-me lá, quantos Funcionários Assalariados 

é que tem, quantos POCs é que tem, que estão a ser pagos pelas Juntas de Freguesia e 

trabalham para a Câmara neste momento? É que eu não sei, sou franco. Desconheço 

isso, não está vertido nas Contas.  

Mas tem, efetivamente, por aquilo que eu vejo, terá muitos. Por aquilo que eu 

vejo na rua, eu a qualquer lado que vou vejo, estou a trabalhar na Câmara. Então, aonde 

é que estava? Estava desempregado e fui chamado para ir trabalhar para a Câmara. Eu 

vejo isso em muitas aldeias por onde passo. 

Há outra pergunta que eu já fiz aqui na última Assembleia e que, na altura, 

realmente, não percebi. O Senhor Dr. Alexandre deu uma explicação, o Senhor 

Presidente também, de que faltava qualquer coisa naquele placard que está na ETAR de 

Canas de Senhorim e que iam depois repor essa parte. É que eu na altura não percebi.  

A ETAR, efetivamente, custou meio milhão de euros, um milhão de euros? É 

que o placard diz meio milhão de euros. Na altura, o Senhor Presidente disse e eu, muito 

honestamente, não entendi e volta a referir aqui num comunicado da Câmara que foi 

uma ETAR no valor de um milhão de euros e lá está escrito, lá está escrito 515.000,00 

euros. Está lá. Qualquer pessoa que lá passe encontra isso. 

Agora, a verdade é esta. É que quando eu tenho qualquer Programa PRODER, 

quando vier a ETAR de Nelas, tem 4,3 milhões de euros, vai lá aparecer um papel de 

4,3 milhões de euros, X pagos pelo PRODER e X pagos pela Câmara. É assim que deve 

constar em qualquer obra pública. 

Não vamos cá estar a pôr coisas. Agora não vamos cá dizer onde é que isso 

está, ou não está. Porque eu não me preocupei, nem tão pouco, podia ter tentado ver. 

Não, essa preocupação é assim. Eu gosto quando estão lá as coisas é aquilo que eu vejo 

e se não percebo gosto de perguntar porque, efetivamente, não gosto de coisas que não 

tenham outros pontos a atender. 

Há uma questão também que eu acho e o Senhor já falou nela, mas eu 

aproveito já para lha pôr de outra forma, uma pergunta de outra forma. Falou e bem que 

o IMI vai baixar em 2017 porque o Governo assim o quer. Também sabe que vai baixar 
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a quota do IMI por causa da reavaliação que está a ser feita aos imóveis, que também 

vai obrigar a uma baixa de IMI. 

Sabe o que é que essa receita representa para os cofres do Município. Portanto, 

gostaria imenso de saber se já pensou nesse assunto, se já analisou bem, qual vai ser a 

redução nesse sentido porque poderá ser uma redução bastante grande. 

Quando aqui vim a primeira vez também lhe disse que em 2015 as coisas 

estavam a evoluir positivamente e tanto que evoluíram, como o Senhor Presidente disse 

e como está vertido nas contas, houve um ligeiro aumento da derrama, como sabe, 

ajudou. Isso prova que a economia está a mexer no Concelho de Nelas como está a 

mexer a nível nacional.  

E só para terminar, eu tinha aqui uns apontamentos, já os perdi com tanta 

conversa, mas sobre as reduções todas que fez e voltando, se calhar, não me querendo 

repetir, também é notório de que de 2014 para 2015, nesse fecho do ano, fruto da sua 

boa negociação com os bancos, cifrou-se num valor apreciável e no aumento do IMI, 

isso foi, de longe, a base, em meu entendimento, para ter feito uma redução drástica na 

dívida que a Câmara tinha. 

É o que eu depreendo. Efetivamente, é aquilo que possa constatar nos 

documentos em conjunto com outros factos.  

Quero-lhe também agradecer o facto de ter dado aumentos significativos às 

associações, ao poder associativo, porque são pessoas que trabalham por amor à 

camisola e merecem, realmente, que sejam apoiados. 

Em tempo de vacas magras não podemos dar, não podemos ficar descalços. 

Quando as coisas começam a ficar um bocadinho gordas podemos distribuir. 

Mas, atenção, porque como dizia aqui um Senhor ali da Guarda, o Governo do 

PS é um arauto do diálogo da democracia e é-o porquê? Porque ele consegue desfazer 

coisas sem ouvir ninguém, como foi aquilo que aconteceu com a Barragem de 

Girabolhos. 

Ele não ouve porque se ouvisse, se fosse democrata, primeiro falava com todos 

os intervenientes e só depois o faria. 

Dito deste modo, diz também esse Senhor da Guarda, dito deste modo, este 

Governo, quando tem de pagar, não o faz. Quando são os outros a pagar, não o deixam 

fazer. 

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra? Senhor 

Presidente, se quer esclarecer alguma coisa, faça favor. Agradecia-lhe que fosse breve. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Eu agradeço os pedidos de esclarecimento do Senhor Eng.º José António e 

também no sentido de ajudar a esclarecer as questões que colocou. Peço desculpa da 

minha reação relativamente à insistência da questão da ETAR de Canas de Senhorim, 

mas queria dar a informação ao Senhor Eng.º que a ETAR já foi auditada por uma 

empresa externa, contratada pelo POVT e o saldo final já está pago à Câmara. Pronto. Ó 

Dr. Alexandre, mande lá corrigir o placard a dizer que foi um milhão de euros que a 

Câmara de Nelas recebeu de apoio. Está bem? Vamos corrigir o placard.  
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Senhor Eng.º José António, eu vou dar-lhe uma explicação.  

Nós pusemos a concurso o processo da ETAR. A ETAR, ela própria, por 

setecentos e poucos mil euros e apareceu um empreiteiro que concorreu à ETAR por 

514.000,00 euros, que acho que deve ser o valor que lá está.  

Depois, nós, durante o período de execução da ETAR pedimos uma 

reprogramação da folga para um milhão de euros e conseguimos fazer. Por exemplo, a 

pavimentação da Rua da Estação, que custou 150.000,00 euros, não estava prevista na 

candidatura no milhão de euros e nós conseguimos pedir e o Estado Português e bem, se 

não tinha que devolver o dinheiro, aceitou-nos a reprogramação da ETAR. Por exemplo, 

tivemos que melhorar a automação da ETAR, que custou mais 60.000,00 euros e o 

Estado, o POVT, aceitou a reprogramação.  

Nós indicámos 40.000,00 euros para a compra de terrenos para a ETAR e nós, 

estava inscrito na matriz, um artigo matricial em nome da Câmara. Nós aproveitámos 

para comprar 7 hectares de volta da ETAR. Foram 4 hectares para ampliarem a ETAR 

onde agora está a ser feito um aterro para potenciar a construção do novo cemitério em 

Canas de Senhorim e que o POVT aceitou pagar 20.000,00 euros pelo terreno à Câmara. 

Portanto, nós conseguimos, de um milhão de euros, esgotar o plafond máximo 

do financiamento com reprogramações sucessivas dos fundos, foi quase todo. Mas foi 

quase todo. 

Ó Senhor Eng.º José António, mas quando nos referimos à ETAR, é também o 

sistema intercetor. Olhe, nós aumentámos a capacidade, mas isto é verdade e pode 

confirmar isso. Deixe dizer para boa informação. Nós tínhamos previsto, eu até percebo 

pouco dessas coisas dos tubos, mas tínhamos previsto um coletor de tubos, o Senhor 

Pires sabe bem essas coisas, de 180, ou 210 e nós pusemos aquilo em 310 para 

aumentar a capacidade, a secção, para desanuviar as laterais dos efluentes para evitar 

entupimentos e levantamentos de tampas na zona da Raposeira, isso foi, fizemos um 

pedido de reprogramação para essas coisas. 

Tem de entender que a ETAR é aquela obra que ali está e o sistema intercetor e 

tudo o que custou.  

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges: 

- E o POVT não exigiu a troca da placa, portanto, porque é que vamos trocá-la?  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Pronto, mas se for necessário trocam-se as letras da placa. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges: 

- Depois, ainda vai dizer que nós estamos a trocar a placa para fazer 

propaganda. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Eng.º José António, vamos ser claros também relativamente às 

Secretárias, para sermos verdadeiros. A Secretária do Senhor Presidente é a D.ª Ercília, 

que ganha o salário dela de Funcionária da Câmara. Ok? A Secretária do Senhor Dr. 

Alexandre é a D.ª Diana que ganha o salário dela de Funcionária da Câmara. A 

Secretária da Senhora Dr.ª Sofia Relvas é a D.ª Cristina, que já trabalhava na Câmara 

antes com contrato de prestação de serviços. 

Estão-nos a ajudar na Câmara, a trabalhar, a Dr.ª Alexandra e a Dr.ª Sónia. 

Continuam a assegurar a direção dos Serviços de Desporto e do Serviço de Educação. 
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Eu garanto-vos e posso pedir essa indicação, nenhuma delas tem ajudas de 

custo, ou quilómetros, porque sou que assino as autorizações de ajudas de custo e dos 

quilómetros. 

Portanto, não têm. Não venham lançar que existem, que estão não sei quantas 

Secretárias. Isso é mentira. Isso não é verdade. Está bem? Ó Senhor Eng.º não é.  

E depois vou-lhe dizer outra coisa, que aprecio também pelo inquestionável 

que as Contas são e o Senhor Eng.º José António também sabe. O Plano de Ajustamento 

Financeiro impede-nos de contratar, que é aquilo de que nós nos estamos a libertar 

também.   

Nós temos que prestar serviço público às populações. Se não temos 

Funcionários. Por exemplo, neste momento temos no Quadro apenas um Coveiro, um, 

que é o Senhor Francisco, de Vilar Seco. Nós não podemos contratar Funcionários. 

Nós podemos abrir concursos. Portanto, legitimamente, a Câmara pode abrir. 

No mandato anterior, nos 8 anos, que lá estiveram fizeram-no, portanto, escusam de 

falar alto porque atualmente, há pessoas na Câmara que estão numa situação precária há 

10 anos.  

A Senhora Isabel Pinto está há 10 anos na Câmara em situação precária, 10 

anos, esteve lá 8 anos sem resolverem o assunto. Mas também com a Senhora Isabel, 

com a Senhora Dr.ª Marta, com uma série de outros Funcionários que lá estão.  

Pois, está bem, mas então? Então, mas eu agora tenho o Plano de Ajustamento 

Financeiro, não posso contratar ninguém, e estou a ouvir, acusa de aumentar a 

precariedade.  

Olhem, desculpem lá, não pode! 

Uma coisa de que nos estamos a libertar, Senhor Eng.º José António, é do 

défice excessivo, para ajustarmos o Quadro do Pessoal. Depois posso-lhe garantir que o 

Quadro do Pessoal, tenho os números de cor, por reformas, o Quadro de Pessoal, ou 

seja, a despesa estrutural da Câmara, que isso é que também é importante para o futuro 

da livre gestão da Câmara, baixou do número de trabalhadores 210, para 167 

trabalhadores, mais os professores das AEC,s, que estão, atualmente, em 183, ou 184 

trabalhadores. 

E é verdade que para garantia da qualidade dos Serviços que a Câmara tem 

prestado e do aumento de Serviços que temos feito, como os Serviços ligados à 

Educação, o prolongamento de horário e as Férias em Ação e continuar a manter a 

oferta nas Piscinas e etc., temos recorrido, o mais que pudemos, antigamente a POC,s, 

temos tido, teve a Câmara anterior uma boa colaboração com as Juntas de Freguesia 

com troca de pessoas. 

Portanto, não houve nenhum aumento brutal. Nós chegámos a ter no ano 

passado, em 2015, ou em 2014, mais de 50 estagiários na Câmara Municipal. Mas eu 

acho que também é uma vocação da Câmara Municipal dar estágios às pessoas que 

saem das Faculdades e dos Cursos Profissionais. Eles têm que fazer estágio nalgum 

lado, têm que ter uma oportunidade para o mercado de trabalho, um estágio curricular 

etc.  

Portanto, admito, discordo, mas acho que eu, quando saí da Faculdade estava 

mortinho para que me arranjassem um estágio para eu mostrar o que valia e para ter 

mais uma ferramenta para o mercado de trabalho. Portanto, eu sei muito bem.  
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Hoje houve uma alteração relativamente à política legislativa porque a questão 

dos POC,s, houve uma restrição relativamente a isso e hoje há mais colocação de 

pessoas com Rendimento Social de Inserção. Portanto, tem havido alguma resistência, 

tem havido algum ajustamento nomeadamente no setor da Educação e etc.  

Eu sei muito bem quanto é que custa meio por cento, uma décima da taxa de 

IMI. O Município, de receitas próprias, Senhor Eng.º José António, eu pedi estes 

números, em 2013, sabe qual foi o montante das receitas próprias do Município de 

Nelas, impostos diretos? IMI, Imposto Único de Circulação, Imposto Municipal sobre 

Transmissão Onerosa de Imóveis, Derrama e Contribuição Autárquica. Foram 

2.068.000,00 euros. Em 2014, eu estou a falar não só do IMI, é das receitas próprias 

todas, 2.467.000,00 euros. Em 2015, 2.641.000,00 euros. 

O que significa que houve, de 2013 para 2015, um aumento de 573.679,00 

euros, dos quais, 412.000,00 euros foram para a amortização extraordinária do 

empréstimo.  

Portanto, as contas são fáceis de fazer. Olha a fortuna que a Câmara ganhou do 

IMI. E as outras receitas próprias? E é verdade que a economia local já se começa a 

reflectir. 

Eu vou-lhe dar os números dos impostos diretos, receitas próprias da Câmara, 

que refletem o dinamismo económico que disse o Senhor Sousa no princípio.  

Mas é um sinal, ó Senhor Arquiteto Pedro, é um sinal. Trabalha com empresas, 

sabe que é um sinal. Eu sei quanto é que vale o IMI. Aqui arrecadou-se, em 2015, 

1.971.000,00 euros, arredondemos para 2 milhões de euros. Mas Imposto Único de 

Circulação arrecadou-se menos 20.000,00 que no ano de 2014. Mas o Imposto Único de 

Circulação não depende de nós, depende do selo do carro que nós mal controlamos.  

Mas coisas que resultam de atividade autárquica, o IMT subiu de 185.000,00 

euros para 221.000,00 euros. Os Impostos sobre Transmissões de Bens Imóveis subiu, o 

que é bom sinal. E a derrama, como o Senhor Eng.º José António disse, subiu de 

152.000,00 euros para 169.000,00 euros, o que é excelente. 

Portanto, a justificação do aumento de IMI para amortização do empréstimo e 

nós baixarmos o nível de endividamento total e a médio e longo prazo, é verdadeiro na 

razão de que todo o aumento líquido do IMI, temos que a entregar aos bancos para 

amortizar extraordinariamente os empréstimos.  

E, depois digam-me uma coisa, que é uma curiosidade, é assim. Esta Câmara 

está a cumprir o Plano de Ajustamento. Pronto. Foi uma coisa boa que a Câmara 

anterior deixou, foi um Plano de Ajustamento, certo?  

A Câmara deixou uma coisa boa. Chegou ao fim do mandato e disse, é pá, há 

aqui um Plano de Ajustamento, temos que recorrer a um empréstimo, é uma coisa boa. 

Para pagar a dívida que nós tínhamos temos que recorrer a um empréstimo. Temos que 

pedir à Direção Geral das Autarquias Locais autorização para contrair um empréstimo 

para além daquilo que nós temos capacidade para contrair e isso é bom.  

Portanto, agora veio a Câmara a seguir e está a cumprir aquilo que a Câmara 

anterior fez. Então, está bem. Têm todos razão no seguinte, só que há aqui uma 

contradição nos termos, está bem? Vamos cá ver qual é a contradição. Então, por essa 

ordem de razão, no plano político, estritamente político, quando o Senhor Eng.º José 

Sócrates e o Senhor Ministro das Finanças da altura, chamaram a troika, certo? 

Prestaram um bom serviço ao País, tinham feito um excelente trabalho, deixaram um 
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Plano de Ajustamento ao País e ao Governo do PSD, certo? Limitou-se a cumprir um 

excelente trabalho que o Governo do Partido Socialista deixou. 

Não é isso que vocês dizem! Dizem o contrário? Ai, para o Governo da Nação 

o PSD foi bom porque foi acabar com a desgraça do Partido Socialista. Para a Câmara é 

mau porque a Câmara do Partido Socialista está a fazer aquilo que a desgraça da 

Câmara do PSD/CDS deixou no final do mandato. Entendam-se! Entendam-se! Está 

bem? 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Obrigado Senhor Presidente. Senhor Deputado Sousa faça favor de usar da 

palavra.  

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Bem, em relação a Contas, eu, realmente, já estou, já ouvi tanta coisa, já 

entraram aqui em diálogo, até conseguiram estar a dizer, quando o Senhor Presidente da 

Câmara estava a dizer que o saldo primário era positivo, alguém estava a dizer, não, 

não, é negativo num milhão e não sei quantos euros, misturam tudo. 

Não percebo nada disto. Misturam tudo. Focinho de porco não é tomada 

elétrica, tem dois buraquinhos também mas não é a mesma coisa, são coisas 

completamente diferentes. Ponha lá a ficha no focinho do porco a ver se aquilo arranca? 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Desculpem. Senhor Vereador por favor não interrompa. Senhor Vereador, 

não pode falar. Desculpe. Não pode falar. O Senhor não pode falar. 

Senhor Deputado resuma a sua intervenção sobre as Contas que estamos a 

discutir. Sem qualquer comentário com o Senhor Vereador Manuel Marques.  

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Senhor Presidente, vou-me calar porque ou o Senhor Vereador se cala, ou fala 

ele. Eu, como já estou farto de ouvir tanta asneira vou-me calar que é para não ter que o 

ouvir.    

 

 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Ora, uma vez que não está mais ninguém 

inscrito, eu vou pôr à votação o ponto 2.2 - Apreciação e votação, nos termos da alínea 

l), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de 

prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2015 e pergunto, quem vota contra? 

Quem se abstém? Nove abstenções, somos 27, portanto, 18 votos a favor. Minuta. 

 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Apreciação e votação, nos termos da alínea l), do n.º 2, do art.º 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas e 
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relatório de gestão do ano de 2015, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 18 

votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções.  

  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos ao ponto 2.3 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivos 

à Criação do Próprio Emprego no Município de Nelas. 

Senhor Presidente, se quiser usar da palavra, agradecia. Mas, seja sucinto se faz 

favor. Obrigado. Senhor Presidente, faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Obrigado, Senhor Presidente da Assembleia. 

Portanto, é mais um dos regulamentos que capacitam os Munícipes e as 

empresas à criação do próprio emprego e que define aqui um conjunto de apoios, 

atribuição de um subsídio não reembolsável no montante de 300,00 euros anuais para 

contratação de serviço de Contabilidade; atribuição de um subsídio não reembolsável no 

valor de 350,00 euros para contratação de serviços de design e artes gráficas e 

atribuição de um subsídio não reembolsável no valor de 350,00 euros para consultadoria 

financeira, ou serviço de capacitação, desde que as empresas estejam sediadas no 

Município de Nelas e ainda, alínea) atribuição de uma bolsa de incentivo não 

reembolsável no montante de 250,00 euros mensais, extensível ao período de um ano, 

sem prorrogação, aos empreendedores que queiram fixar a sua empresa, ou o seu 

negócio no Município de Nelas. 

Não estamos a inventar a roda. Outros Municípios têm regulamentos desta 

natureza. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Município de Albergaria-A-Velha. 

Existe uma taxa de desemprego elevada, particularmente, ao nível do 

desemprego jovem e, por vezes, é necessário e este regulamento de incentivos pode ser 

cumulado com o apoio ao comércio tradicional, sendo que o critério do comércio 

tradicional é um critério lato, que permite abranger, ser adaptado aos tempos e, portanto, 

em Senhorim, em Santar, em Vilar Seco, ou em Nelas, alguém que queira criar o seu 

próprio emprego e abrir um estabelecimento para prestar um serviço, seja do setor 

tradicional, de mercearia, qualquer outro serviço, seja nas novas tecnologias, tem 

mecanismos, quer de apoio ao comércio tradicional, quer de incentivo à criação do 

próprio emprego, que pode atingir uma verba, apenas com o compromisso de manter o 

negócio, quer neste, quer no outro, não sei se neste, mas no outro é, pelo menos, durante 

um período de 12 meses, que pode atingir uma verba de apoio de entre 5.000,00 euros a 

10.000,00 euros. 

A Câmara Municipal tem também, desde o princípio, foi a primeira iniciativa 

que teve, criou na Câmara Municipal, na parte nobre logo à entrada, do lado esquerdo, o 

Gabinete Empreende. Restabeleceu, imediatamente, os protocolos com a Associação 

Industrial da Região de Viseu, agora CEC, mais alargada, a Associação Empresarial da 

Região, AIRV. Estabelecemos logo um protocolo com a qual temos um Consultor, uma 

vez por semana, para dar apoios ao nível dos apoios existentes no Instituto de Emprego, 

no IAPMEI, no AICEP e, portanto, temos esse apoio também que é disponibilizado aos 

empreendedores. 
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Temos grande expetativa relativamente a isto. Isto conjugado com outras 

políticas, creio que também temos agora relativamente à parte jovem e insere-se 

também esse protocolo numa consultadoria no apoio ao empreendedorismo juvenil. 

Portanto, não é por falta de oportunidades e de ideias e de iniciativas 

empreendedoras que alguém deixa de fazer no Concelho de Nelas, que é o que nós 

pretendemos, a criação de um emprego que, para nós, é tão importante como a criação 

de 300, 400, 500 empregos. E são esses instrumentos que, de facto, de que nos estamos 

a dotar.          

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Senhora Deputada Alexandra, faça favor. 

 

A Senhora Deputada Alexandra Pinto: 

- É uma questão rápida. 

É só de louvar o trabalho da Câmara para que conste. Só fazer aqui uma 

ressalva à Câmara. Uma vez que estive a ver o regulamento e há aqui alguns critérios 

que é de credibilidade, quer de avaliação, pronto, que são próprios do regulamento, que 

ficam um bocado discricionários e que permitem, às vezes, algumas situações de 

discriminação. 

Também não sei, eu acho que também tem sido feita essa situação, mas na fase 

de seleção dos candidatos também, se calhar, requerer e ter atenção, quando forem fazer 

a seleção, dos candidatos, porque eu estive a ver aqui no artigo 3.º a parte da 

elegibilidade dos candidatos, diz que candidatos com idade superior a 18 anos, 

candidatos que não se encontrem em situação de dívida, ou de litigio judicial com o 

Município de Nelas; candidatos que não se encontrem em situação irregular perante as 

Finanças e Segurança Social. 

Eu sei que o regulamento esteve em discussão e se calhar fazer-se uma alínea, 

ou no próprio procedimento de escolha, se calhar, requerer o registo criminal das 

pessoas, nomeadamente, que não tivessem crimes de abuso de confiança fiscal, de 

abuso de confiança à Segurança Social, que nos últimos tempos também não tivessem 

estado em processo de insolvência. 

São apenas algumas recomendações no sentido da seleção e de verificar que, 

efetivamente, não se está a entregar este dinheiro a pessoas que, por outro lado, já 

puseram empresas em insolvência e que já cometeram este tipo de crimes, assim como 

outras que, eu elenquei apenas estas, mas outras. Era só para ter essa recomendação.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Deputada. Quer esclarecer alguma coisa, Senhor 

Presidente?  

 

O Senhor Presidente da Câmara 

- Obrigada Dr.ª Alexandra. Obrigado pelo seu contributo. E, de facto, as 

condições de elegibilidade que até resultam daqui são até condições legais.  
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A maioridade; não ter dívida, ou litígio; não ter situação irregular perante as 

Finanças, ou Segurança Social, porque isso impede-os de receber subsídios da Câmara e 

estejam devidamente licenciados.  

Eu, relativamente à questão de, para efeitos comerciais, do registo criminal, por 

exemplo, justificar-lhe porque é que não consta aqui. Dar-lhe uma explicação porque é 

que não consta aqui. 

Porque eu, quer no aspeto criminal, quer no aspeto falimentar, acho que o mal 

de uma pessoa é cair e não se conseguir levantar. Portanto, eu acho que se uma pessoa 

cometeu um crime, apanhou uma pena, cumpriu a pena, tem a dívida saldada perante a 

sociedade. Merece uma oportunidade.  

Pronto, se uma empresa foi à falência, seguramente, essa empresa e essa pessoa 

tem família, se nós a impedirmos de ter incentivos para renovar a sua vida, hoje, sabe 

também que num processo de insolvência existe a insolvência individual em que pode 

haver o perdão do passivo remanescente. 

Portanto, eu sou um Autarca do Partido Socialista, mas sou, nessa matéria, um 

bocado liberal. Eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade de prover o sustento 

próprio e da sua família e, portanto, se formos muito restritivos no exercício da 

atividade comercial a própria atividade comercial se ressente ela própria. 

Se toda a gente que vai à falência, se toda a gente que comete crimes deixar de 

poder ter uma oportunidade, é a própria atividade comercial, ela própria, que diminui e 

que definha.  

Portanto, também por essas razões, agora, também a deixo tranquila. A 

decisão, como reparou aqui no regulamento, é da Câmara, ok? E na Câmara serão 

discutidos os projetos, não é do Presidente da Câmara e, portanto, o nível de 

discricionariedade diminui muito porque se for o Presidente da Câmara, sendo uma 

pessoa, aumenta o nível de discricionariedade, sendo um Órgão diminui pela própria 

natureza do Órgão.  

Depois, estaremos também, naturalmente, atentos a essas questões. Por 

exemplo, alguém que se propõe abrir um Infantário e nós tenhamos, ou que corra, ou 

que saibamos que foi condenado por um crime relacionado com menores, também, quer 

dizer, nós queremos ser todos, na Câmara e na Assembleia, elogiados por políticas que 

estimulem emprego, mas não queremos ser queimados e linchados também por esse 

liberalismo excessivo. 

Compreendo que a Alexandra aqui quis dizer e seremos relativamente a isso, 

como ao resto, absolutamente cautelosos quanto a essas questões. Agora, dizê-las no 

regulamento, pedir um registo criminal é criar, à partida, estreitar, à partida, a porta. 

Pronto, foi só por essas razões. Agora, temos a expetativa de que isto estimule também 

iniciativas individuais.                 

Muito obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. 

Ora, uma vez que não há mais ninguém inscrito, vou pôr à votação o ponto 2.3 

- Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivos à Criação do Próprio Emprego no 

Município de Nelas. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 27 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Minuta, faz favor. 
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A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivos à Criação 

do Próprio Emprego no Município de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 

com 27 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 – 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? Senhor Deputado José António, faça 

favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Era só para solicitar, se possível, eu vejo aqui quatro pontos: Estudos, 

Pareceres, Projetos e Consultadorias, 1; Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadorias, 

2; Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadorias, 3; Estudos, Pareceres, Projetos e 

Consultadorias, 4, todos eles com as mesmas verbas, 3.150,00 euros; 8.500,00 euros e 

2.016,00 euros. 

Era se poderia ter a informação quais os assuntos que cada um destes Estudos 

vai, realmente, tratar.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer esclarecer? 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Vou esclarecer, sem prejuízo de depois dar uma informação mais detalhada, 

está bem? Porque eu não, pronto, vem sempre repetida esta informação. 

Não. Mas eu acho que aqui estão os encargos anuais da Higiene e Segurança 

no Trabalho, por exemplo, certo? É a rubrica.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhora Vereadora, quer explicar?  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Não, eu, eu prometo que discrimino depois esta questão porque são valores 

muito certos por ano, portanto, para 2015, 3.750,00 euros, e são valores todos certos.  

Portanto, ou isto é alguma atividade ligada às AEC,s, que está aqui lançado 

desta maneira. Eu, a última rúbrica, sei. Aquisição de imóveis para integrar na via 

pública. Pronto. Telecomunicações. Arranjos urbanísticos no Concelho e nas 

Freguesias. São valores tão redondos que só pode ter a ver com isso.  

Eu confesso que não vou estar a inventar porque não sei o que é que está aqui. 

Está bem? 3.750,00 euros, 5 vezes em 2015 e 8.550,00 euros em 2016. Deixa ver se eu 

me lembro o que é.  

Estudos, Projetos e Consultadorias.  Mas, eu, então, na próxima comprometo-

me a trazer informação relativamente a isso, está bem? 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, então, o Senhor Presidente vai depois esclarecer na próxima sessão. 

Então, vou pôr à votação, ficando à espera dessa justificação.  

E pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 9 abstenções e 18 

votos a favor.  

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 – 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 18 

votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Vamos passar ao ponto que foi introduzido, ponto 2.5 - Aprovação da proposta 

de alteração dos Acordos de Execução outorgados em 24 de julho de 2015, referente ao 

apoio financeiro a transferir anualmente às Freguesias do Concelho de Nelas. 

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

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Portanto, esta é mais uma transferência de verbas para as Juntas de Freguesia. 

Existe um compromisso que eu vou cumprir no máximo que puder até ao final do 

mandato. Pelo menos, deste mandato, que é a responsabilidade que me está atribuída 

atualmente e que também está aqui no Relatório de Gestão, que é - Lutar pela 

manutenção no Concelho de todos os Serviços Públicos no período do mandato; 

Aumentar os meios materiais e financeiros ao dispor das Freguesias para o dobro e 

destinar para isso, pelo menos 10% das verbas de investimento.  

Portanto, estão criadas as condições para que de ora em diante, com as 

condições financeiras e autonomia recuperada que o Município tem, que possa, de facto, 

reforçar as competências das Juntas de Freguesia, a todos os níveis. 

Fizemos isto já na delegação de competências para ajuda na limpeza urbana. 

Estamos a fazer com reforço, 5.000,00 euros, que comprometo-me, no ano que vem, a 

ajustar em função da evolução, dos CEI,s e dos POC,s, porque já estamos, praticamente, 

em abril. 

Estamos a fazer um conjunto de outros serviços também, por exemplo, dos 

fitofármacos. Criámos um centro, a Câmara vai passar a ser uma entidade licenciada 

para gestão dos fitofármacos em todas as Freguesias. Portanto, estamos a estender, ao 

máximo, o tipo de apoios que pudemos dar às Freguesias. 

Portanto, são mais 35.000,00 euros que estão aqui, mais um pacote de 

35.000,00 euros de reforço dos meios financeiros ao dispor das Freguesias, 

naturalmente no âmbito duma cooperação estreita que há com todos os Senhores 

Presidentes de Junta e os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia com a Câmara 

Municipal. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra? Se não, vou 

pôr à votação o ponto 2.5 e pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado 

por unanimidade. Minuta. 

      

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 – Aprovação da proposta de alteração dos Acordos de Execução 

outorgados em 24 de julho de 2015, referente ao apoio financeiro a transferir 

anualmente às Freguesias do Concelho de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido 

aprovado com 27 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Um voto de protesto? Faça favor Senhor Deputado Sousa.  

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- É um voto de protesto à Mesa porque, pela segunda vez, fui impedido de falar 

aqui por um elemento que, ainda por cima, não pertence a esta Assembleia. 

Se a tentativa era a que eu entrasse no jogo dele e arranjar confusão na 

Assembleia, eu tenho muito respeito pelas pessoas que votaram no Partido Socialista, 

votaram em nós, tenho muito respeito pelas pessoas todas que estão aqui e muito 

respeito pelo Órgão em que estou inserido, ao contrário de outros que não têm respeito 

por ninguém, que nem os deixam falar.  

E não os deixam falar e estão na Oposição, o que faria se estivessem, quer ser 

Presidente da Câmara. Vejam bem. Se calhar tínhamos aqui jagunços aqui a toda a volta 

e com armas. 

Por isso, eu protesto veementemente porque não me deixaram falar. Um 

elemento fora desta Assembleia não deixou falar um Eleito e se alguma vez ele está a 

pensar que me está a faltar ao respeito a mim, não tem hipótese. 

A mim não me falta ao respeito. Não lhe dou nenhuma hipótese de faltar ao 

respeito. Ele está a faltar ao respeito a todos aqueles que votaram em nós. E essa falta de 

respeito, é esse protesto, por estar a faltar ao respeito a todos nós aqui. 

É esse protesto veemente que eu deixo aqui hoje. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Muito obrigado, Senhor Deputado. Desculpe Senhor Vereador, não tem 

nenhum direito de resposta porque o Senhor Deputado não lhe ofendeu a honra, apenas 

apresentou um voto de protesto por ter sido interrompido. Desculpe, mas não vejo onde 

é que a sua honra está ofendida.   

 

O Senhor Presidente já tem a informação que foi solicitada no ponto anterior 

pelo Senhor Eng.º José António. Faça favor de rapidamente dar a informação. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 
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- Como eu referenciei há instantes atrás, estão a ser feitos, foram 

contratualizados com a Sociedade Portuguesa de Inovação, quatro áreas de reabilitação 

urbana. 

Por isso é que é Pareceres, Projetos e Consultadoria. Portanto, são as quatro 

áreas de reabilitação urbana, Nelas, Canas de Senhorim, Santar e Caldas da Felgueira, 

que foram divididas por exercício económico.  

Portanto, o valor do estudo que está a ser feito, eu fiz aqui a conta, ronda os 

49.200,00 euros para as quatro ARUs e para o PEDU de Nelas, Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano e Plano Estratégico de Desenvolvimento de Canas de 

Senhorim e ainda para o PARU, o Plano de Ações de Reabilitação Urbana para Nelas, 

Canas de Senhorim, Caldas da Felgueira e para Santar.  

Evidentemente que este valor será comparticipado no caso da candidatura que 

nós vamos apresentar, Estudos e Projetos, são também comparticipados e, portanto, 

fizemos uma consulta ao mercado. A TERNER concorreu, a ISP concorreu, a Lugar do 

Plano, que nos fez o PDM, concorreu. Este foi o melhor preço e, portanto, foi dividido 

pelos exercícios económicos. Portanto, fiquem tranquilos.  

A explicação que a Senhora Dr.ª Célia acaba de me relembrar, que eu já me 

tinha esquecido, é esta. Está bem?  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Chegámos ao fim do Período da Ordem 

do Dia. Declaro aberta esta sessão ao Público, lembrando que o Público não se pode 

pronunciar sobre nada que tenha sido tratado nesta Assembleia. Pode apenas dar 

sugestões, ou apresentar pedidos de esclarecimentos. Quem quer usar da palavra?  

Senhor Arlindo, faça favor. Tem o limite máximo de cinco minutos. 

 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Restante Público, 

Boa noite a todos. 

Ora, eu vou ser muito rápido porque isto também já está muito avançada a 

hora. 

Acho que já foi aqui dito e vou simplesmente fazer umas pequenas chamadas 

de atenção para o seguinte. Nós temos que, quer queiramos, quer não, eu estou à 

vontade porque eu não votei no atual Presidente da Câmara. 

Mas temos que reconhecer aquilo que ele tem feito. Ou seja, a nível de 

limpezas, não direi no Concelho mas, pelo menos, Canas de Senhorim e Nelas, está 

melhor. 

A nível de saneamento financeiro todos nós, quer queiramos, quer não, temos 

que reconhecer o mérito de ter por “artimanha” ter reparado financeiramente muito esta 

Câmara. 
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A nível de apoio às empresas toda a gente tem que reconhecer, quer queiramos, 

quer não, que este elenco camarário tem apoiado, em todos os campos, as pequenas e as 

grandes empresas. 

Sobre o apoio às Associações, todas as Associações do Concelho, como foi 

aqui dito e bem, todos, realmente, viram os seus “cofres”, os cofres estão sempre vazios. 

Pronto, têm que ter mais alguns tostõezitos para poder fazer alguma coisa mais. 

E agora, sobre as ETARs. Foi dito há meses atrás aqui pelo Senhor Presidente 

que a ETAR de Canas de Senhorim estava concluída no dia 31 de dezembro. 

Como muita gente deve-se lembrar eu contestei isso, contestei, aliás, informei 

que eu tinha conhecimentos técnicos que essa ETAR não estava pronta nessa altura. 

Atualmente, está, há cerca de um mês. Portanto, a ETAR está a funcionar ainda 

não a 100%, ainda há pequenos, o que é normal, acertos. Mas está a funcionar com três 

meses de atraso.  

Agora, temos outras questões. A Câmara está a gastar dinheiro a fazer uma 

folha que é informação da Câmara, Folha Informativa. Eu, pelos conhecimentos que eu 

tenho, há 4 meses que não é feita essa Folha, ou melhor, há 4 meses que eu não recebo 

essa Folha Informativa. Não sei se é dos Correios, se é da Câmara que não quer entregar 

na minha casa. 

Sobre a Feira do Vinho, aliás, sobre o Rally do Vinho do Dão, acho que 

ninguém está contra a realização do Rally do Vinho do Dão. Poderão não estar muito de 

acordo, se calhar com os métodos em que o mesmo é feito, ou seja, se calhar gasta-se 

dinheiro a mais. E digo isso porquê? 

Porque o Vinho do Dão, o nosso Vinho do Dão, realmente, é feito, ou melhor, 

é engarrafado nas Cooperativas, ou em casas que nós temos aqui. Mas o Vinho do Dão 

é muito mais além do que isso, ou seja, para nós termos o néctar da uva tem muito 

trabalho a fazer-se e um desses trabalhos é curar as videiras e eu digo, se gasta esta 

Câmara oficialmente dito pelo Presidente da Câmara, 30.000,00 euros, ou seja, 

20.000,00 euros para o Clube que vai organizar, 10.000,00 euros para dormidas e 

almoços.  

Depois, temos outras coisas, temos a propaganda, temos a bancada que vai ser 

montada. Portanto, um excesso de dinheiro e eu prevejo isso, embora já ouvisse falar 

em 100.000,00 euros, também não acredito em 100.000,00 euros. Mas, pelo menos, 

50.000,00 euros devem gastar. 

E eu digo, será que a Câmara não teria 5.000,00 euros, ou 10.000,00 euros para 

investir naquele agricultor que vai curar as suas videiras para fazer o curso para poder 

aplicar os seus pesticidas? 

Não. Eu solicitei na reunião da Câmara e nem sequer resposta tive. Por isso 

acho que é mal que vai neste campo. 

Sobre os parques infantis, não vou falar na Felgueira porque já foi falado aqui. 

Mas também já disse na reunião da Câmara e estou convencido, neste caso, que o 

Senhor Presidente da Câmara vai fazer a recuperação do Parque Infantil da Urgeiriça. 

Mas também deixo aqui um alerta. Será que o Presidente da minha Junta algum 

dia se preocupou com o Parque Infantil para as nossas crianças de Canas de Senhorim?  

Temos espaço, nomeadamente, em frente à Junta de Freguesia. Será que o 

Presidente da Junta já pediu? Não sei.  
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Sobre as placas das ruas. Já foi solicitado mais do que uma vez que fossem 

postas placas nas ruas porque há muitas ruas no nosso Concelho que não têm placas. Eu 

posso garantir que há uma rua que eu passo duas, três, quatro vezes por dia, em Canas 

de Senhorim, e não sei o nome dessa rua, que é a rua que vem de Canas de Senhorim 

para o Jardim Escola João de Deus. Se calhar tem 100 habitantes nessa rua e não há uma 

placa. 

A minha rua, por acaso tem uma placa porque eu pedi a um amigo meu que me 

fez em inox uma placa para pôr o nome da minha rua. 

Acho que a Câmara tem que pôr as placas nas ruas para todos sabermos o 

nome das ruas. 

Esgotos, em Canas de Senhorim, temos o problema dos esgotos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Arlindo, eu agradecia que fosse terminando. Já passam mais de 5 

minutos. 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

Eu vou ser muito rápido, Senhor Presidente, isto é mesmo muito rápido o que 

eu vou dizer.  

Os esgotos, em Canas de Senhorim, o esgoto, ou seja, há uma caixa de esgoto, 

com duas entradas e só uma saída, a Câmara, felizmente, diariamente, talvez não seja, 

mas constantemente tem lá a máquina precisamente para escoar esse esgoto. 

A estrada Canas de Senhorim – Felgueira, n.º 231, já foi falada aqui. E também 

tenho a certeza que o meu Presidente de Junta também não falou nisso, há uma vala de 

cerca de 150, a 200 metros, em Canas de Senhorim, com 50 centímetros de largura e 4 

centímetros de fundura, que é da Escola do Fojo aos Correios. Isto já lá vão anos e 

continua essa vala aberta. 

Pronto, as distribuições mensais que o Senhor Presidente tem feito, se calhar 

poderia ter feito mais mas já foi falado nisso.  

As lombas, que eu pedi, já foram construídas a pessoas que pediram depois de 

mim, o Senhor Presidente já as mandou construir, as que eu pedi para Canas de 

Senhorim ainda não foram construídas, nomeadamente, em frente ao Jardim Escola 

João de Deus. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Arlindo, vá terminando, faz favor. 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

Eu vi aqui pessoas demorar muito mais tempo e a falarem em coisas que não 

têm nada com o Concelho.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- O Senhor Arlindo só tem 5 minutos e já os ultrapassou em mais 7,5 minutos.  

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Senhor Presidente, eu tenho muito respeito. Peço desculpa, só mais um 

minutinho e acabo.  

Senhor Presidente, só mais um minuto por favor.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então vá, um minuto.  

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Há uma vala na Urgeiriça, pegada aos prédios, que um Técnico da Câmara já 

foi ver e que diz que, realmente, essa vala ficava bem manilhada, mas está em águas de 

bacalhau. 

O cemitério, espero que seja o mais depressa possível feito. E era só isto. 

Muito obrigado a todos e boa noite e peço desculpa. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo.  

Chegamos ao fim da sessão. Antes de irmos embora só quero lembrar que 

ontem reenviei um convite da CPCJ, para uma caminha amanhã às nove e meia. Quem 

tiver uma t-shirt azul e disponibilidade de tempo para aparecer às nove e meia será bem-

vindo. 

Obrigado.    

                      

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: 


