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SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2015 

 

ATA 

 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 

Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 – Discussão e aprovação das atas das sessões ordinárias de 24 de abril de 

2015 e de 26 de junho de 2015;  

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 – Aprovação do Contrato de Partilha de Poupanças Líquidas no âmbito da 

candidatura POVT-12-0765-FCOES-000029-“Eficiência Energética na Iluminação 

Pública - Viseu Dão Lafões”; 
2.3 - Inspeção Geral de Finanças – Auditoria ao Município de Nelas 2010-2012 

(Controlo do Endividamento e da Situação Financeira) – Projeto de relatório – Conhecimento; 

2.4 - Inspeção Geral de Finanças. Averiguações no Município de Nelas na sequência 

da sindicância requerida em 09/01/2014. Projeto de Relatório – Conhecimento; 

2.5 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas e relatório de 

gestão do ano de 2013;  

2.6 – Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação de taxas; 

2.7 – Aprovação do lançamento de derrama para o Ano de 2016; 

2.8 – Aprovação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 

de fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas;  

2.9 – Aprovação da participação variável do Município no IRS para 2015; 

2.10 – Aprovação do Apoio à União de Freguesia de Santar e Moreira para construção 

de WC no cemitério de Santar (Art.º 25.º/1,j), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  

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

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

tempo determinado a tempo parcial; 

2.12 - Apreciação do Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento 

Financeiro – 2.º trimestre de 2015;  

2.13 – 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; 

2.14 - Aprovação do projeto de regulamento de apoio à atividade editorial; 

2.15 – Aprovação da 3.ª Revisão ao Orçamento Municipal e Grandes Opções 

do Plano de 2015. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia, Professor António Manuel Borges dos 

Santos: 

- Muito boa noite a todos. 

Senhor Presidente da Câmara, 
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Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Exmo. Público. 

Declaro aberta esta sessão da Assembleia Municipal quando são vinte e uma 

horas e vinte minutos. 

Vamos começar os trabalhos pela chamada dos Senhores Deputados. 

 

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

procedeu à chamada dos Senhores Deputados Municipais) 

 

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

- Estão a faltar os senhores deputados: José Fernandes da Costa, Carla Maria de 

Almeida Pereira Francisco, Pedro António Figueiredo Moreira e Hernâni César 

Salvador Marques (veio mais tarde). 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Neste momento estão a faltar 4 Senhores Deputados, mais um que não tomou 

posse, portanto, estão presentes 23 Senhores Deputados.  

Antes de entrar, propriamente, no Período de Antes da Ordem do Dia, queria 

pedir autorização à Assembleia para introduzir mais um ponto, que é - Aprovação da 3.ª 

Revisão ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano de 2015.  

- Alguém se opõe a que se introduza mais este ponto? Então, se ninguém se 

opõe, a Ordem de Trabalhos passa a ter 15 pontos. - Aprovação da 3.ª Revisão ao 

Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano de 2015. 

Passamos à aprovação das atas, começando pela ata de 24 de abril de 2015. 

Vamos prosseguir os trabalhos com a discussão e aprovação da ata de 24 de abril de 

2015. Pergunto, se alguém se quer pronunciar sobre esta ata? Se não, vou pô-la à 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. O mesmo 

para a ata de 26 de junho de 2015. Quem se quer pronunciar sobre esta ata? Passo à 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Quanto à correspondência recebida, esta foi enviada a todos os Senhores 

Deputados Municipais. Portanto, escuso de a estar a ler neste momento.  

 

(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 11/06/2015 (continuação da reunião ordinária de 27/05/2015); 11/06/2015; 

extraordinária de 18/06/2015; ordinárias de 25/06/2015; 08/07/2015 e 29/07/2015;  

- Ofício n.º 3035, datado de 25 de junho de 2015, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de mais sete assuntos para a sessão ordinária desta 

Assembleia Municipal, de 26 de junho de 2015; 

- Ofício n.º 5025, datado de 17 de julho de 2015, do Instituto Nacional de 

Emergência Médica – Convite para cerimónia do dia 28 de julho de 2015;  

- Infraestruturas de Portugal – Resposta à moção desta Assembleia Municipal 

“Pela requalificação da EN n.º 234”;  
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- Secretaria de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações – 

Resposta à moção desta Assembleia Municipal “Pela requalificação da EN n.º 234”; 

- Exemplar do jornal Associação – Órgão da Associação Portuguesa de 

Deficientes;   

- Ofício n.º 4346, datado de 01 de setembro de 2015, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 12/15, datado de 29 de junho de 2015, 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 junho de 

2015; 

- Ofício n.º 13/15, datado de 30 de junho de 2015, enviado aos Ex.m.ºs 

Senhores Secretário de Estado de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e 

Presidente do Conselho de Administração da EP – Estradas de Portugal, S.A., enviando 

uma moção referente à requalificação da Estrada Nacional n.º 234; 

- Ofício n.º 14/15, datado de 02 de setembro de 2015, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Passo ao ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da Ordem do Dia e pergunto, 

quem quer usar da palavra neste ponto? O Senhor Deputado José António e o Senhor 

Deputado Sousa. Então, Senhor Deputado José António, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente de Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Ex.mos, ou Caros Colegas, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Estimado Público. 

O assunto que me traz cá é do conhecimento de todos. Portanto, eu venho falar, 

efetivamente, da recente Feira do Vinho do Dão que, nunca é demais falar, quando as 

coisas correm bem e de salientar o esforço e a dedicação que eu pude constatar, de todos 

os Funcionários da Autarquia, de todas as associações e de todos os produtores que nela 

se fizeram representar. 

Quando as coisas estão neste ponto só tem a ganhar o Concelho de Nelas e é 

nesse ponto que eu, realmente, me baseio. 

De salientar ainda, e em particular, o esforço desenvolvido pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas que fizeram um trabalho, digno, 

concreto, esforçaram-se por ter maior rentabilização possível para o seu curto 

orçamento, mas para isso estavam sempre preparados para isso e mais uma vez 

demonstraram, como Associação, que estão sempre presentes, dão o seu melhor, 

prestam um bom serviço a esta Feira. 
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Não quero, de maneira nenhuma, pôr de parte todas as outras associações, mas 

esta é, sem dúvida, uma que merece o meu enorme respeito.  

Basicamente sobre este certame era isto que eu queria dizer. Enaltecer todo o 

trabalho desenvolvido, a maneira como ele decorreu porque só assim todos nós 

passaremos a ganhar. 

Muito obrigado Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Antes de dar a palavra ao Senhor 

Deputado Sousa, só informar que o Senhor Deputado Hernâni já chegou. Portanto, 

passamos a estar presentes 24 deputados. Senhor Deputado Sousa, faça favor. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Boa noite Senhor Presidente. 

Boa noite a todos. 

No fundo, é o mesmo assunto, é para dar os parabéns à Câmara e a todas as 

entidades que colaboraram e nestas entidades estão as associações, os produtores de 

vinho, todos aqueles que colaboraram na Festa do Vinho do Dão que, realmente, foi 

uma organização que valeu a pena visitar e das críticas que eu tenho ouvido, as críticas 

tanto podem ser positivas, como negativas, mas que a larga maioria, ou quase todas são 

positivas em relação áquilo que se passou. 

Por isso, os parabéns à Câmara e a todos aqueles que com ela colaboraram. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Jorge Abreu, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Jorge Abreu: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Caríssimos Deputados da Assembleia Municipal, 

Caríssimos Colegas Presidentes de Junta, 

Digníssimo Público, 

Muito boa noite. 

Eu, antes de fazer a minha intervenção, eu queria propor à Mesa, ao Senhor 

Presidente da Assembleia, que hoje 11 de setembro, 30 anos depois de um grande 

acidente ferroviário, o maior do nosso País e da nossa história, tinha eu 9 anos de idade 

quando me deparei com situações que ainda hoje recordo e que esta Assembleia e eu 

esperava isso, que fizesse um minuto de silêncio por aquelas vítimas que neste dia 

ficaram naquele local, que ainda hoje nos marca muito.  

Não sei se quererá fazer antes, ou depois da minha intervenção, por isso 

deixava esse pedido á Mesa. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Pode ser já. Então, passamos a guardar 1 minuto de silêncio em memória das 

vítimas do acidente de Alcafache. 

 

(Foi feito um minuto de silêncio) 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Senhor Deputado, pode continuar. 

 

O Senhor Deputado Jorge Abreu: 

- Ora, o assunto que me traz também aqui é a Feira do Vinho. Eu não podia 

deixar de e não podíamos porque acho que é algo que nos marca a todos e queria, na 

pessoa do Senhor Presidente da Câmara e da Senhora e do Senhor Vereadores e a todos 

os envolvidos neste certame, felicitar pelo grandioso evento e desta forma também, 

como já foi também dito, a todos os Funcionários que muito empenho e dedicação, 

todos os anos fazem e este ano mais uma vez mostraram o seu potencial para que tudo 

corra da melhor forma e que desta forma se dignifique o Concelho de Nelas e toda a 

Região do Dão e este belíssimo néctar que encontramos em todo o País e no mundo e 

que assim perdure e que cada vez mais tenha uma visibilidade o mais vasta possível, 

sempre com uma enorme excelência e qualidade. 

Com o digníssimo respeito por todos os meus Colegas de Juntas de Freguesia e 

de toda a Região do Dão, eu não posso deixar de me congratular com dois momentos. 

Um momento vivido neste mesmo espaço, com a presença da Senhora Ministra, onde na 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara faz uma referência à Freguesia a que 

presido, à Vila de Santar e `s importância que para mim Santar continua a ter e que é 

muito bom ouvir estas palavras. 

É muito bom e é muito bom também depois no belíssimo espetáculo que pude 

ver na sexta-feira e no sábado e no domingo, da responsabilidade do nosso grande 

António Leal. Pude verificar e foi muito bom ver ali espelhado, em grande parte, os 

grandes vinhedos da maior área de vinha do nosso Concelho, Santar e Moreira. 

E eu queria deixar duas, ou três pequenas questões. Como é que é possível, em 

tantos anos passados, que esta terra tenha sido tão esquecida? Que esta riqueza tenha 

sido tão desaproveitada. 

Hoje posso dizer que continuamos como há muitas décadas. Há muito a fazer. 

Como é que se pode desperdiçar algo que tanto fruto pode dar? Peço ao Executivo 

Camarário que não fique pelas palavras, que não se fique pelas imagens, porque é muito 

bom estarmos a ver um espetáculo daquela natureza e ouvirmos do lado, ali é Santar. 

A História retrata Santar e, de facto, com todo o respeito, mais uma vez, por 

todo o Concelho, mas, de facto, é este Coração do Dão que nós temos com uma 

belíssima sala, mas que está envelhecida e que necessita, de facto, de uma intervenção. 

E dirijo-me ao Senhor Presidente da Câmara, que não permita que, de facto, 

esta situação continue. Que olhe para esta terra, para este Concelho com seriedade, com 

oportunidade, e com certeza que nesta terra, nesta Freguesia terá oportunidade, como 

ficou nem espelhado em mais este evento que aqui foi retratado na Praça do Município. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Hernâni, faça favor. 
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O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Estimados Vereadores, 

Estimado Público, 

Caros Colegas, 

Estimado Público. 

Três, ou quatro questões que queria deixar aqui e não podia deixar noutro local, 

porque é aqui que eu sempre digo e sempre direi que é a Casa da Democracia do nosso 

Concelho, terei que tecer três, ou quatro considerações. 

Em primeiro lugar, dar os meus parabéns à Câmara Municipal depois da 4.ª, ou 

5.ª vez de falar, o Parque Infantil do Areal já tem vedação nova, já vejo meninos lá a 

brincar. Por isso os meus parabéns nesse sentido e obrigado por atenderem a um repto, 

se calhar era a vossa ideia com certeza, mas acho que vim aqui 4, ou 5 vezes falar sobre 

isso porque é assim de uma forma direta que eu faço política e sempre farei. 

Segunda questão, também ao Senhor Presidente, porque vi isso na 

comunicação social, deve-se à minha Freguesia. Parece que o Município de Nelas já 

adquiriu o terreno adjacente ao cemitério da Freguesia de Senhorim. Eu queria fazer 

essa pergunta diretamente ao Senhor Presidente, para que ele me confirmasse aqui se 

esta compra, essa notícia veiculada na comunicação social se é verdade, se foi adquirido 

o tal terreno adjacente por um valor de 105.000,00 euros, porque é a minha Freguesia 

que me diz respeito, Senhorim, fazer-lhe esta questão aqui na Assembleia Municipal. 

Também, quanto, porque as Freguesias e um fiz uma intervenção pública sobre 

isso, as Freguesias, se foi feito um périplo por todas as Freguesias, foram feitas, não sei 

se um, se dois, se três levantamentos das Freguesias e das necessidades. Penso que cada 

Freguesia, em algumas Freguesias estão-se a fazer pequenas intervenções, mas parece-

me muito pouco, embora o Senhor Presidente disse aqui na última Assembleia que o 

primeiro ano era para conhecer, o segundo ano para projetar.  

Eu quero ver e com certeza que as Freguesias merecem muito mais e em obras 

de proximidade, também sempre o disse que estaria também aberto às obras de 

proximidade, daí dizê-lo, espero que as Freguesias tenham o reconhecimento do valor 

porque a obra de proximidade das Freguesias, os Presidentes de Junta são com eles que 

vão ter para tapar o seu buraco á frente da sua porta. São com eles que vão ter quando 

têm dificuldades, são as primeiras pessoas de embate do povo e com quem o povo vai 

ter. 

Outra questão, que também sei, que também vi isso veiculado na comunicação 

social e é aqui, nesta Assembleia, questiono diretamente o Senhor Presidente, se é 

verdade, se é verdade, que o Senhor próprio Presidente da Câmara pôs o Município de 

Nelas em Tribunal em relação ao caso do Senhor Dr. Rui Neves, para dizer-me, a 

justificação do seu ato e por que razão, porque sendo um ato da qual foi votado 

democraticamente na Autarquia e o porquê, o próprio, como Presidente da Câmara, não 

como cidadão Dr. Borges da Silva, como Presidente da Câmara pôr a própria Autarquia, 

o próprio Órgão em Tribunal. 

Outra questão, que esta é recente. Isto que fique claro aqui porque aquilo que 

eu digo, assumo-o claramente. Que fique claro que não sou, nem racista, nem xenófobo, 

que fique claro isso. Que fique claro que quando vejo o Senhor Presidente da Câmara 
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com a abertura, muito bem, de trazer, a abertura da parte do Município de Nelas, trazer 

refugiados para o Concelho, não me oponho em relação a isso.  

Mas quando disse que são 300 refugiados, que está aberto à possibilidade de 

trazer 300 refugiados e só a questão, de que forma? E onde? Onde? E de que forma? 

Onde? E de que forma? Se tem alguma ideia base nesse sentido para que fique claro 

aqui perante nós, perante os Deputados da Assembleia Municipal esta posição pública 

da parte do Senhor Presidente da Câmara. 

Para já, muito obrigado. Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

inscrito, o Senhor Presidente da Câmara quer responder agora às perguntas, ou depois? 

Agora? Então, faça favor. 

 

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

- Em primeiro lugar, felicitar, cumprimentar pela vossa presença, o Senhor 

Presidente da Assembleia, a Mesa, os Senhores Vereadores, os Senhores Presidentes de 

Junta, os Senhores Membros da Assembleia Municipal e os Munícipes que estão 

presentes para assistir. 

De facto, em primeiro lugar, agradecer as palavras simpáticas relativamente ao 

evento que é, de forma transversal, abraçado por todos, a Feira do Vinho do Dão e neste 

ano, particularmente, neste ano, nesta 24.ª edição, também já tinha sido feita, da nossa 

responsabilidade, a 23.ª edição.  

Como eu referi em vários momentos quer em termos de quantidade, quer em 

termos de qualidade, de facto, impõe-se-nos como responsabilidade para o futuro a sua 

realização. É uma grande responsabilidade este evento, que não é apenas a Feira de 

Nelas, é sim uma Feira da Região do Dão onde estiveram 51 produtores, 150 

expositores, a nata do jornalismo, da política, da comunicação social, dos órgãos que 

definem no âmbito do turismo, no âmbito dos fundos comunitários, chefes, enólogos, 

empresários nacionais, estrangeiros, etc., estiveram todos aqui na Feira do Vinho do 

Dão que se realiza na sede do concelho, portanto, em termos de quantidade e de 

qualidade, o que deixa uma grande responsabilidade para a edição do ano que vem, que 

será a 25.ª, as Bodas de Prata da Feira do Vinho do Dão! 

Notamos já que, apesar da singularidade da nossa Praça do Município, ela 

começa a ser pequena para casar o vinho com outras realidades que temos. 

Nomeadamente a riqueza do Concelho: como a gastronomia, em que estiveram 12 

restaurantes e associações, na Praça da Alimentação. Também com grande incremento 

em termos de qualidade. Também já começámos a aproveitar o edifício da CVR Dão, 

aqui ao lado, sobre o qual temos grandes expetativas relativamente ao futuro, até do 

Município o adquirir, a Câmara adquiri-lo. Não foi possível há dois anos adquiri-lo, ou 

não era prioritário adquirir por quase 400.000,00 euros, mas onde já gastámos agora 

para a Feira, à volta de 30.000,00 euros para repor o telhado, fazer a pintura dos balões, 

repor algumas janelas, proceder à limpeza aqui desta envolvente do Município, 

portanto, o que nos permite também encarar a Feira do ano que vem e as outras que se 

seguirão, em matéria de espaço também com um grande incremento, quer da qualidade 

que pretendemos continuar a promover, quer da quantidade, porque, de facto, foi uma 

Feira excecional a Feira deste ano e por isso agradeço ao Senhor Eng.º José António, ao 
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Senhor António Sousa, ao Senhor Jorge Abreu, pelas palavras simpáticas que eu acho 

que se justificam, particularmente, pelo resultado alcançado.  

Quando se alcançam resultados de excelência e não queria deixar também de 

na pessoa da Senhora Vereadora Dr.ª Sofia, enaltecer todo o trabalho desenvolvido por 

quem trabalha na Câmara, ela, nós e os Funcionários que nesta Feira também quando se 

obtêm resultados de excelência fazem muito mais do que aquilo a que até estão 

obrigados contratualmente e apraz-nos registar isso.  

Dizer ao Senhor Jorge Abreu, ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santar que, de facto, ainda hoje almocei na Casa do Miradouro. Entrou na Câmara 

Municipal ainda hoje um projeto de reconversão da Casa do Miradouro para turismo de 

habitação, turismo rural, enoturismo, entrou hoje o projecto. Infelizmente também pela 

infelicidade que se abateu sobre a Escola de Canas, ou as pessoas, o Senhor Professor 

Sampaio, e outra pessoa da Escola, não foi possível estar na Câmara, fui ao funeral, não 

foi possível estar na Câmara para discutir o projeto com o Arquiteto. 

Mas isto acrescenta ainda na sequência daquilo que referiu relativamente às 

Músicas que o Vinho Dão e à continuidade dos vinhedos e aquelas imagens 

maravilhosas, quer do ponto de vista material, quer imaterial, está ali uma riqueza 

incomensurável e, portanto, o mais difícil de fazer já lá está feito, as vinhas, o 

património, as pessoas, a comunidade. 

Mas também na Feira do Vinho do Dão, na quinta-feira, troquei impressões 

com os responsáveis da Casa do Paço dos Cunhas, da Dão Sul, que também estão muito 

interessados em acompanhar o projeto dos Jardins, que agora em outubro parece que vai 

haver um aviso em termos de PO Regional que se vai lançar e também já falavam, com 

outra paixão, na recuperação da Casa do Soito. 

 Portanto, Paço dos Cunhas, Casa do Miradouro, projeto dos Jardins, tudo isto 

vai implicar também um investimento da parte pública autárquica, pelo menos, que nos 

vai atirar, deixo só aqui porque não está aqui em discussão, para a necessidade de nós 

podermos acompanhar este investimento dos privados, em termos de investimento 

público, da rede viária, das alternativas viárias, das zonas pedonais, do Multiusos, ou 

Museu do Vinho, ou Espaço, porque agora tivemos, uma vez que os museus do vinho 

são diabolizados pelo quadro comunitário, tivemos que lhe chamar outra coisa e está 

inscrito no Plano Estratégico, no Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial da 

CIM Viseu Dão Lafões, está inscrito. Tivemos que lhe chamar CAVE – Centro de Artes 

do Vinho do Espaço, em Santar. 

Portanto, só assim é que poderemos obter financiamento relativamente ao 

Museu do Vinho, ou ao Multiusos e, portanto, será um Centro de Artes do Vinho, 

eventualmente, dos Jardins, em Santar e para isso temos que ser cautelosos e vai ser 

necessário sermos responsáveis e cautelosos em matéria de dotar o Município de 

receitas próprias que lhes permita estar apto a candidatar-se a fundos comunitários. 

Eu recordo, só também em passagem, relativamente a Santar, que no Plano de 

Saneamento que a Câmara aprovou em abril de 2010, um dos investimentos que estava 

previsto e contraiu-se na altura um empréstimo de 7,5 milhões de euros com essa 

justificação, estava aqui previsto o Museu do Vinho, em Santar, 750.000,00 euros, em 

2010. Portanto, o saneamento financeiro feito na altura era para propiciar também estes 

investimentos. 

Vamos ver se neste quadro comunitário, com as finanças da Câmara em 

condições de poder concorrer, porque nos quatro anos anteriores não pode concorrer a 
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fundos comunitários, não tinha condições financeiras para concorrer, não pode, como, 

seguramente, as pessoas queriam fazer a ligação da Variante de Nelas ao Quartel dos 

Bombeiros, concluir a Variante da Aguieira, concluir a Rua da Soma, está aqui tudo 

inscrito como obras do QREN.  

Investimentos no âmbito do QREN 2010-2013, está aqui, mas não foi possível 

o parque urbano industrial da Lapa do Lobo, a pavimentação da Rua da Santa, na Lapa 

do Lobo, o alargamento da Ponte da Ribeira da Calva, em Moreira, a Variante a 

Carvalhal Redondo, também estava previsto, habitação social - 1,5 milhões de euros, 

750.000,00 euros para o Museu do Vinho, a ampliação do pavilhão gimnodesportivo, 

em Nelas, 300.000,00 euros, um Centro Educativo em Canas de Senhorim, 

2.800.000.00 euros. 

Portanto, tudo um conjunto de obras que, mercês da fragilidade financeira da 

Câmara nos quatro anos, como evidenciam os documentos que até vão estar aqui em 

apreciação, não foi possível fazer. Portanto, não vamos desperdiçar agora e o Senhor 

Jorge tocou nisto e vem a talhe de foice daquilo que é essencial hoje até em termos de 

finanças municipais que está em discussão aqui na Assembleia é esta questão de, através 

da nossa posição, da expressão da nossa liberdade/responsabilidade, não fragilizarmos o 

Município no sentido de estar apto a honrar os seus compromissos financeiros e a 

candidatar-se a fundos comunitários, seja em Santar, com o PROVER e os produtos 

endógenos de Santar, seja as Caldas da Felgueira, sejam o Centro de Estudos 

Vitivinícolas do Dão, sejam as ETARs, a de Nelas está candidatada mas já tenho 9 

projetos, já temos apresentada uma proposta para 9 ETARs, incluindo a de Santar. 

Isto prende-se também com uma questão que o Senhor Hernâni levantou, que é 

o investimento nas Freguesias. Só tenho que admitir que as Freguesias justificam muito 

mais investimento, só tenho que admitir isso, é evidente, aliás, sempre justificarão mais 

investimento em termos de desenvolvimento, de qualidade de vida, de bem-estar, mas 

só para dar um número ao Senhor Hernâni. São os números, quer dizer, eu não tenho 

por onde fugir. Por mais que vocês digam que eu sou maçador a falar de números, não 

posso deixar de falar. 

Nestes 22 meses que estou na Câmara, que estamos na Câmara, já entregámos 

aos bancos 3.322.000,00 euros, 3.322.000,00 euros. Ou pago a dívida, ou a Câmara 

paga a dívida, amortiza os empréstimos, ou realiza obras nas Freguesias, as que 

consegue realizar nas Freguesias, ou o Parque Infantil, quando o consegue recuperar é 

quando o consegue fazer. 

Hoje vai ser possível arranjar 20.000,00 euros para fazer uns balneários, uma 

casa de banho em Santar, delegar a competência, é quando é possível. Se eu tivesse três 

milhões de euros nestes 22 meses, ou metade disto, podia ter distribuído 1,5 milhões de 

euros pelas Freguesias. 

Mas não é possível. Portanto, eu, têm que compreender, mesmo os Senhores 

Presidentes de Junta, que tem sido feito um esforço de ajustamento muito forte, muito 

grande, no sentido de permitir que em 2016, 2017, 2018, com este Presidente da 

Câmara, ou com outro, 2019, 2020, se façam obras de pequena dimensão e também de 

grande dimensão nas Freguesia e bem necessárias são. 

Portanto, até ao final do ano a Câmara vai pagar 4.300.000,00 euros com o 

custo da dívida que cá está, 4.300.000,00 euros em dois anos. Portanto, o que é que cada 

um de nós faria com quatro milhões de euros nas Freguesias? Muita coisa.  
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Digo ao Senhor Hernâni também que muita desta dívida, deste pagamento, 

foram obras que foram feitas nas Freguesias. Eu tenho aqui as dívidas de curro prazo. 

Tudo isto são planos de ajustamento financeiro da Câmara nos últimos 4 anos, estes 

dossiers todos. Nós andamos a pagar as obras que foram feitas nas Freguesias. 

Ora, eu posso ler aqui as dívidas que havia no Plano de Ajustamento 

Financeiro de 2010, do primeiro que foi celebrado em 2009 ainda, que se chama 

PREDE - Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado. Está aqui, 

nós pagámos as dívidas todas de materiais que a Câmara andou a comprar em 2009 á A. 

Couto, à AIRC, à AGREPOR, a Amadeu de Jesus Duarte, a Armindo dos Santos 

Duarte, a Auto Sueco, à ASAFIL, a Baguebite, a David & Marques, nós, estes 

3.300.000,00 euros são para pagar obras, algumas delas terão sido feitas nas Freguesias, 

que nós estamos a pagar. Na altura não as pagaram, contraíram uma dívida no banco, 

agora estamos nós a pagá-la. 

Portanto, não é verdade que não estejamos a fazer obras nas Freguesias. Não, 

estamos a pagar as obras das Freguesias, que foram feitas legitimamente, por quem 

estava cá, não ponho isso em causa. Portanto, agradeço ao Senhor Hernâni a questão do 

Parque Infantil do Areal pela referência. Estamos também a tentar fazer um esforço para 

recuperar todos os parques infantis. 

O terreno do cemitério de Senhorim, ainda não foi celebrado o contrato-

promessa, mas já está combinado, contratado, entre mim e o proprietário, a herança 

proprietária do terreno, do lado direito do cemitério. A compra daquele terreno e da 

casa, da casa que lá está, por 105.000,00 euros, a pagar durante este mandato. Na 

assinatura do contrato-promessa, não posso precisar um valor, acho que é 15.000,00 

euros e depois outro valor em janeiro de 2016 e outro valor até janeiro, ou até setembro 

de 2017, portanto, durante este mandato, sendo certo que com o pagamento, creio que 

do montante de janeiro, nós podemos tomar posse do terreno, que são quatro mil e tal 

metros e poderemos disponibilizar mil metros, ou mil e quinhentos metros para 

ampliação do cemitério e também o restante terreno para um parque de estacionamento 

para a Freguesia, ali na Vila e para o cemitério e a casa, vamos ver. 

As coisas também ainda não avançaram porquê? Porque tenho que falar com o 

Senhor Presidente da Junta e com a Junta, que aprovou uma deliberação numa 

Assembleia de Freguesia recente, de que iriam construir um cemitério nas Carvalhas, 

num terreno das Carvalhas. Acho que é assim, não é, Toninho? 

Portanto, iriam construir um cemitério novo nas Carvalhas porque, também, 

por via da Junta não conseguiram desbloquear de volta do cemitério um terreno para 

ampliação. Foi possível, eu acho que é muito importante, do ponto de vista social, 

psicológico, comunitário, das pessoas da Freguesia de Senhorim, toda a gente quer ir, se 

fizermos um inquérito, 99% das pessoas querem ir frequentar, ou querem que haja uma 

ampliação tenho eu essa convicção, que haja uma ampliação do cemitério da Vila-. 

Portanto, vamos fazer essa obra. Acho que Senhorim merece esse 

investimento. São 105.000,00 euros, vamos contratualizar com a Junta de Freguesia, 

que terá, já ontem falei com o Rodrigo, com o Toninho, a Junta terá muito gosto em 

comparticipar numa obra que é da sua responsabilidade, que é o cemitério. Mas a 

Câmara está disponível, já lhe disse, para pagar as obras todas, porque acho que, em 

termos de responsabilidade nas Freguesias, corresponsabilidade e distribuição do 

Orçamento Municipal pelas Freguesias faz todo o sentido que a Câmara faça 

investimento em Senhorim. 
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Mas, evidentemente e o Toninho transmitiu-me isso também, que a Junta fará 

questão, até porque depois vai rentabilizar os 200, ou duzentos e tal covais que vai fazer 

nos mil e tal metros que vão ser feitos lá. Portanto, não avanço com o contrato promessa 

sem contactar primeiro porque a Junta e a Assembleia de Freguesia, legitimamente, não 

vai acontecer isso, mas legitimamente podem-me dizer, não, não queremos. Certo?  

E aquilo é uma obra da responsabilidade da Junta de Freguesia., não é da 

responsabilidade da Câmara. Portanto, eu acho que é, e foi possível desbloquear isto, 

aliás, tenho feito um grande esforço com a Junta nos últimos anos no sentido de arranjar 

um terreno para ampliar o cemitério, seja no lado esquerdo, seja no lado direito, chegou 

até a comprar um terreno, depois houve um contencioso judicial, não foi possível. 

Portanto, acho que é uma questão muito importante. 

Portanto, o cemitério é verdade, tenho prometido comprar verbalmente, ainda 

não está formalizado o contrato por 105.000,00 euros para a compra de um terreno. Já 

foi discutido em reunião de Câmara. A Câmara aprovou por unanimidade. Creio ter sido 

assim. Acho que foi assim, que foi por unanimidade. 

Quanto à outra questão que o Hernâni levantou; 

Foi requerido um subsídio de reintegração, como já disse aqui na Assembleia. 

A questão foi agendada para reunião de Câmara. A Câmara, por maioria de 4 votos, 

deliberou o pagamento do subsídio de reintegração. Eu, ao abrigo de uma norma que 

está no Código do Procedimento Administrativo e no Regimento da Câmara que diz que 

o Presidente do Órgão pode impugnar as deliberações do Órgão que considere ilegais.  

É uma norma expressa, portanto, não há, pode parecer estranho o Presidente da 

Câmara impugnar uma deliberação da Câmara, mas é a lei que o diz, a lei diz que o 

Presidente de um Órgão, como aqui o Senhor Presidente da Assembleia Municipal pode 

impugnar uma deliberação da Assembleia Municipal se não concorda se considera que é 

ilegal impugna-a. Portanto, é tão só isto. Eu tenho dúvidas, como já disse na reunião 

anterior. Todo o percurso foi feito no sentido de ser feito o pagamento. A Comissão de 

Coordenação Regional veio levantar dúvidas jurídicas, processuais, relativamente ao 

pagamento.  

Eu não disse, não pus os pés à parede, nem pus os cheques no bolso, não pago. 

Não foi isso que eu fiz. Eu fui para um Órgão independente e, portanto, o princípio de 

separação de poderes implica isso e vou dizer, um Órgão Administrativo tomou esta 

decisão. Senhor Juiz venha dizer se essa decisão é legal, ou é ilegal. Pode, ou não, é a 

minha dúvida, e não tenho nada contra a Família, não tenho nada com ninguém. A 

minha dúvida é, pode um Órgão Administrativo dispor de um valor quando já não é 

obrigado a pagar? Isso é a minha dúvida. Ou seja, eu tenho autoridade, eu, a Câmara, 

eu, Presidente da Câmara, ou a Câmara, para pagar uma obrigação a que não estaria 

obrigada a pagar em Tribunal? Esta é a minha dúvida. 

O Juiz diz assim, tem que pagar, paga. A situação financeira da Câmara, 

felizmente, está toda conduzida no sentido de honrar os compromissos, seja com os 

herdeiros do Senhor Rui Neves, seja, se for esse o caso, também já vamos ver, com os 

fornecedores da Câmara dos 60, ou 90 dias antes das eleições. Isto está provisionado. 

Portanto, no caso de um Juiz dizer, Senhor Presidente da Câmara faz favor de 

pagar. E o Presidente da Câmara e a Câmara pagam, porque têm até condições para 

fazer isso neste momento. 

Portanto, Hernâni, é tão simples como isto. Eu não tenho medo, eu e todos. 

Quer dizer, foi para Tribunal, não empaleei, não pedi outro parecer a não sei quem. 
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Nem a um advogado famoso daqui, ou dali, ou a um Professor de Direito, não, pedi ao 

Juiz que é o lugar próprio onde as pessoas agora podem dizer das suas razões. 

Eu digo, aquilo, a Câmara não deve pagar. A Câmara constituiu um advogado. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara nomeou um advogado para representar a Câmara, 

da qual nem sei quem é ainda. Portanto, não tenho nada haver e o advogado, que espero 

que seja o melhor e que defenda o melhor dos interesses na perspetiva da Câmara e o 

Senhor Juiz há-de decidir. Portanto, não andei com manobras dilatórias, fui diretamente 

à fonte da decisão que é o Tribunal.  

A questão dos 300 refugiados não existe. Que fique bem claro, está bem? 

Aliás, só um Presidente da Câmara que fosse louco é que assumia uma responsabilidade 

de meter 300 refugiados. Já cá temos indivíduos problemáticos de etnia cigana, que 

estão devidamente identificados, fizemos um estudo, que têm carências e necessidades 

de habitação, por exemplo. Portanto, só se eu fosse doido, ou louco, é que falava em 

300 refugiados e aí tinha razão para me chamar doido. Certo? 

Portanto, o que se passou, o que se passa é que nós perguntámos na Câmara e 

qui o Senhor Dr. Alexandre depois poderá dar algum esclarecimento se eu não for 

completamente esclarecedor, existe no País o Conselho Nacional para os Refugiados, 

que acho que é assim, uma organização não-governamental que tem apoios do Estado e 

comunitários e etc., mas é independente, que está nessa rede de nós todos sermos 

confrontados com este problema humanitário que existe. Quer dizer, não afligiu toda a 

gente ver uma criança de dois anos morta na praia?  

Bem, eu lembrei-me de quando os meus tios emigraram para a Alemanha nos 

anos 60, porque aqui não tinham emprego e andavam todos aí a trabalhar no campo. Ou 

nos anos 20 do século XX foram todos para o Brasil, há aldeias em que foi tudo para o 

Brasil. Ou os Enfermeiros todos, os 6.000 que estão em Inglaterra a trabalhar. 

Portanto, alguém me disse assim, é pá mas os refugiados são não sei o quê, há 

aí problemas com os refugiados. Para mim foi uma surpresa, para a minha consciência, 

porque eu acho que nós, primeiro, somos, não estou a dizer, ó Hernâni que não é a tua 

opinião, eu estou a dizer é qual é o meu pensamento, qual é o nosso pensamento, até 

porque também somos um Concelho de emigração, muita gente, vimos agora no verão 

aí tanta gente, tantos emigrantes. 

Eu acho que perante uma crise humanitária, não são lá uns ciganos, nem uns 

piratas, nem do Estado Islâmico, não é nada disso, são famílias inteiras. Se viessem para 

aqui duas, ou três famílias, que é esse o meu pensamento, duas, ou três famílias, aliás, a 

Família Mouraz, ou alguém de Canas disponibilizou 3 apartamentos para acolher 

Famílias. Nós perguntámos a esse Conselho Nacional em que condições é que o Estado 

nos apoiava porque pode haver apoios do Estado para arrendamentos e aí nós 

matávamos não sei quantos coelhos, que era arrendávamos apartamentos no nosso 

Concelho, púnhamos cá Famílias que até regeneravam o nosso tecido social e até 

podiam ser fonte de trabalho para, felizmente, oferta de emprego que nós temos e 

confortávamo-nos a todos e a mim, em particular, ao Senhor Dr. Alexandre, que está 

bastante envolvido nisso, do ponto de vista humanitário, humano, eu confronto-me logo, 

quando vejo essas coisas, particularmente agora com as responsabilidades que tenho, é o 

que eu posso fazer para ajudar isto? Portanto, se alguém, ainda por cima, diz, toma lá 

um apartamento, trás para cá uma família.  

Portanto, foi isso que fizemos, que fique bem claro que não. Era, 

absolutamente, desajustado, acho eu, perante o problema que temos, as carências 
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também que temos, etc., absolutamente desajustado, 30 já era demais. Portanto, três 

famílias, meia dúzia de indivíduos, que se queiram estabelecer aqui, que queiram aqui 

trabalhar, não é que queiram vir para aqui para andarem aí encostados na portaria, no 

local da portaria, essa que falavam no século XIX.  

Não, que queiram trabalhar, que queiram progredir, que queiram valorizar a 

nossa sociedade, intervir, etc., acho que isso era muito importante, só dignifica, eu acho 

que a Câmara como instituição e a comunidade municipal. 

Acho que respondi às questões todas.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais algum esclarecimento? Senhor Deputado Hernâni, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Bem-haja, Senhor Presidente.  

Senhor Presidente de Câmara, bem-haja pelos esclarecimentos. As minhas 

questões são diretas e o Senhor Presidente, muito bem, muito obrigado na parte que me 

toca, esclareceu uma a uma. 

Na questão dos refugiados eu só questionei se era verdade isso e a forma e o 

pensamento, qual é a intenção da Autarquia nesse sentido porque publicamente vi uma 

coisa numa notícia e não estava esclarecido quanto a isso. Agora, fiquei minimamente 

esclarecido quanto à sua posição. 

Mais e eu repito-me para que seja claro, não tem nada a ver com racismo, 

xenofobia, se essas pessoas vierem por bem, para trabalhar e com todo o espírito de 

ajudar o nosso Concelho para que o nosso Concelho tenha melhorias nesse sentido, 

ótimo. 

É claro que também e como disse, no nosso Concelho também há alguns 

problemas sociais. Se nós, em primeiro lugar, tentarmos responder aos casos e como é 

possível, os casos do nosso Concelho em primeiro lugar e depois ajudar essas Famílias 

vindouras, ótimo. Agora, eu só questionei a forma e o modo, simplesmente, já fui 

minimamente esclarecido. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Então, terminado o Período de Antes da 

Ordem do Dia, já com um atraso de meia hora. O senhor deputado ainda quer intervir? 

Faça favor Senhor Deputado Rui Costa.  

 

O Senhor Deputado Rui Costa 

- Boa noite Senhor Presidente, 

Boa noite Senhoras Secretárias da Mesa, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados Municipais, 

Estimado Público. 

Esta Assembleia, realmente, serve para esclarecer muito das atividades que são 

desenvolvidas por esta Câmara e por este Município. 
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Folgo em saber que, realmente, aquilo que está, na altura, nos últimos dias, tem 

vindo a público sobre os refugiados, realmente, foram aqui esclarecidos pelo Senhor 

Presidente da Câmara. 

Portanto, duas, ou três Famílias. Já tem, realmente, pessoas até que cedem os 

locais onde eles podem ficar. Está a pensar em, realmente, nalguns subsídios, ou seja, 

retomar um bocadinho também, ter alguns benefícios dessa situação.  

Também estava com dúvidas e, realmente, Senhor Presidente da Câmara, 

muito obrigado pelo esclarecimento que fiquei elucidado quanto a isso. 

Quanto à parte da Feira do Vinho também o feedback que tive do que 

presenciei, gostei. Os meus parabéns.  

Agora, a parte e essa aí não fiquei bem esclarecida aqui e gostava de perguntar 

ao Senhor Presidente da Câmara, quanto aos vitivinicultores, a parte de receção que eles 

tiveram em encomendas, futuros negócios, se, realmente, eles ficaram contentes com 

essa situação, ou se foi, realmente, só mesmo um passo e ando, numa situação de visita 

à Feira por atividades que houve bonitas, do meu ponto de vista e, realmente das 

pessoas que visitaram, mas se, realmente, houve algum feedback para que, futuramente, 

porque a origem da Feira são os vitivinicultores e, realmente, se eles, realmente, estão 

muito agradados com o negócio que tiveram, ou que poderão ter. 

Quanto à parte da ação que o Presidente da Câmara meteu em Tribunal, a 

impugnação de uma decisão de onde ele é, realmente, o Presidente, é legítimo, é de lei, 

mas não seja, mas não deixa de ser um caso surreal, ou seja, vai colocar o seu Vice-

Presidente com uma ação contra ele. Portanto, vai ser complicado, Senhor Presidente. 

Vai colocar a Câmara numa situação ingrata. 

De qualquer forma é assim, o que quis aqui dizer a esta Assembleia é que o 

Senhor é contra a atribuição do subsídio. A sua posição é essa, é contra a atribuição do 

subsídio ao Ex-Vice-Presidente da Câmara, Dr. Rui Neves. Mas não foi contra a 

atribuição do subsídio ao Presidente da Câmara, Dr. José Correia. Isso é que é uma 

dualidade de critérios e gostava que nos esclarecesse um bocadinho sobre isso. 

Não é só a situação de impugnação porque, realmente, é de lei, ingrata. O 

Senhor Vice-Presidente da Câmara vai ter que, realmente, segurar bem a Câmara 

Municipal nesse sentido, mas depois é a dualidade de critérios na atribuição, uma é 

contra e outra é a favor. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer esclarecer alguma 

coisa? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia, muito obrigado. 

Nos termos do artigo 21.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

portanto, não há nada de anormal, nem de ilegal, parece-me, n.º 4, O Presidente, ou 

quem o substituir, pode reagir judicialmente contra deliberações tomadas pelo Órgão a 

que preside quando as considere ilegais, impugnando atos administrativos, ou normas 

regulamentares, ou pedindo a declaração de ilegalidade por omissão de normas, bem 

como requerer as providências cautelares adequadas. Foi o que eu fiz.  
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O Rui Costa e todos os presentes não devem esquecer é uma coisa, a Câmara 

tem um conjunto de competências e o Presidente da Câmara tem outro conjunto de 

competências, há vezes em que se cruzam. 

Mas, não é por uma Câmara votar contra o Presidente da Câmara que o 

Presidente se tem que conformar. Ao abrigo da lei pode impugnar a deliberação por 

ilegalidade e, portanto e eu, inclusive, impugnei isso para os órgãos próprios. 

A diferença entre o Senhor Dr. José Correia e o Senhor Rui Neves é que no 

caso do Senhor Dr. José Correia há uma decisão judicial. Faz uma pequena diferença 

que é aquilo que eu estou a procurar agora no Tribunal. Se me diz que eu sou contra o 

pagamento do subsídio, a posição que eu indiquei no Tribunal é que o subsídio não deve 

ser pago porque se fizesse de outra maneira, se eu fosse dizer ao Tribunal que devia ser 

pago, o Juiz dizia, então o que é que veio para aqui fazer? Se eu não dissesse nada, o 

Juiz dizia-me, eu não sou consultor, portanto, procure um consultor. Eu tive que 

espelhar uma posição e o Juiz vai contrariá-la, ou não. 

Portanto, relativamente, ao sucesso da Feira e á venda dos vinhos, a indicação 

que eu tenho, Rui, é que estão todos muito satisfeitos, quer das vendas, a Caixa Agrícola 

disse-me que em apenas um dia e carregaram as caixas todos os dias, foram levantados 

30.000,00 euros ali na Caixa, no Multibanco, seguramente não foram para gastar fora da 

Feira, algum terá sido, mas diz que era um indicador excelente, disse-me o responsável 

da Caixa, que até foram nossos patrocinadores este ano. 

Todos os outros, com quem eu falei, pequenos, ou grandes, que foi uma Feira 

excelente até não só para os contactos, potenciadores de vendas futuras e de prestígio do 

vinho, quer até de vendas. Portanto, a indicação que tenho, agora medir isso, em termos 

concretos, volume de vendas, o número de presenças de pessoas e tal, nós temos 

sensibilidade, portanto, temos o que vimos, é essa indicação que posso dar, a Senhora 

Vereadora Dr.ª Sofia acho que não tem melhor que isto também, pois não?  

Eu pedia só ao Senhor Presidente da Assembleia, o Senhor Dr. Alexandre 

queria complementar os esclarecimentos relativamente aos refugiados, porque acho que 

também já tem novidades de algum contacto, de alguma resposta a algum contacto que 

ele fez. Se o permitir. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Faça favor, mas pouquito tempo, está bem? Estamos com um atraso de mais 

de meia hora. 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges: 

- Então, muito boa noite.  

Só reforçar que nós, efetivamente, manifestámos disponibilidade para ouvir as 

condições. Isto porque houve um munícipe que nos disponibilizou três apartamentos, 

gratuitamente e aquilo que nós fizemos, até porque seria uma obrigação da nossa parte 

também por aquilo que se está a passar.  

Relembro que, tratam-se de refugiados, são pessoas que não querem vir para 

aqui, são obrigadas a sair da sua terra porque estão a ser vítimas de ações que são 

sobejamente conhecidas por todos e, portanto, Portugal está obrigado pelos acordos que 

estabelece, quer no seio da União Europeia, quer no seio da Convenção de Genebra, a 

receber cerca de 3.000 pessoas, ou três mil e setenta e tal pessoas. Portanto, aquilo que 

existe é um contacto prévio para se saber se temos condições para poder acolher 
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algumas dessas famílias e quais são as contrapartidas, em termos de apoio, porque, quer 

dizer, não basta para acolher uma família de refugiados não basta ter uma casa. 

É preciso pensar na educação, é preciso pensar na alimentação, é preciso 

pensar no apoio social que temos que prestar, na integração, no português, em todas 

essas coisas.  

Sabemos que existem fundos comunitários, nomeadamente, o Fundo Europeu 

para os Refugiados. Isso é uma coisa que é articulada, como o Senhor Presidente disse, 

pelo Conselho Português dos Refugiados, que é uma organização não-governamental, 

mas que tem um conjunto de parcerias e de acordos estabelecidos, quer com os Serviços 

de Estrangeiros e Fronteiras, quer com a Secretaria Geral do MAI e com o Ministério da 

Administração Interna, que são as entidades responsáveis por tutelar estas situações e 

também é o representante em Portugal pelo ACNUR, portanto, a entidade das Nações 

Unidas que também superintende esta situação. 

Nós, no outro dia, tivemos, penso que ontem, tivemos uma resposta que ainda 

não existe nada de muito concreto, mas que iremos ser informados e quando essa 

informação, nós demos essa informação na quarta-feira na Câmara, quando essa 

informação chegar em primeira instância será discutida nesse seio para depois ver se a 

Câmara se disponibiliza, ou não se disponibiliza, a acolher alguma dessas Famílias, ou 

quantas Famílias temos condições para acolher. 

Eu, pessoalmente, sou totalmente favorável a que isso aconteça. Mas penso que 

terá que ser a Câmara depois a deliberar, até porque é uma questão que é sensível.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vereador. Então agora sim, parece-me que 

terminámos o Período de Antes da Ordem do Dia e passamos ao Período da Ordem do 

Dia com a informação do Senhor Presidente da Câmara. Pedia-lhe que fosse breve, uma 

vez que foi enviada, por escrito, a todos os Senhores Deputados e portanto, só resumir-

se às perguntas.  

                     

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

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.mos 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 de Junho de 2015 até ao 

presente, bem como a sua situação financeira.  

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

planeamento 

Nomeadamente: 

I) Concluídas: 

o Limpeza e arranjo do terreno exterior na Associação do Cimo do Povo em 

Nelas; 

o Limpeza de terreno junto à entrada da Lapa do Lobo; 

o Limpeza de caminho entre Casal Sancho e Vilar Seco; 

o Limpeza do espaço do “Torreão” em Carvalhal Redondo; 

o Limpeza e Pintura dos balões do vinho no Largo do Município, 
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o Colocação de “Pavê” nos passeios na zona do Centro Escolar em Nelas com a 

colaboração da Junta de Freguesia de Nelas; 

o Colocação de “Pavê” nos passeios na zona da Feira em Nelas com a colaboração 

da Junta de Freguesia de Nelas 

o Pintura de salas no edifício Multiusos; 

o Alcatroamento de vários troços na Av. dos Bombeiros, em Canas de Senhorim; 

o Alcatroamento de duas estradas na Lapa do Lobo; 

o Reparação dos passeios na Quinta das Flores em Nelas; 

o Construção do canil municipal na Quinta da Cerca; 

o Pintura do Mercado Municipal; 

o Calcetamento do Beco do Amaral em colaboração com a União de Freguesias 

Carvalhal Redondo/Aguieira; 

o Requalificação do Parque Infantil do Areal em Nelas; 

o Limpeza do talude e barreiras de segurança na estrada nacional 234 em Algerás; 

o Requalificação do Parque Infantil em Carvalhal Redondo; 

o Construção de Muro no Largo do Município, 

o Ajardinamento de Passeio no Largo do Município; 

o Demolição de uma casa em Moreia em colaboração com a União de Freguesias 

Santar/Moreira; 

o Colocação de gradeamento no recinto da Feira, Carvalhal Redondo; 

o Inicio das obras de requalificação da CVR Dão; 

o  Montagem da Feira do Vinho  

II) Em curso: 

Nomeadamente: 

o Equipa SOS Buracos: arranjo de calçadas, passeios e estradas no 

Concelho. 

o Equipe SOS Escolas: arranjos e reparações da rede escolar do Concelho. 

o Continuação Requalificação da rede elétrica e alcatroamento da Quinta 

da Raposeira em Canas de Senhorim; 

o  Continuação das obras de ligação das águas pluviais e construção dos 

passeios no cemitério novo em Nelas; 

o  Continuação das obras de ligação das águas residuais na rua das 

Fontainhas em Moreira; 

o Continuação da construção da ETAR de Canas de Senhorim; 

o Alargamento/Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais no 

Concelho. 

o Limpeza e arranjo dos recintos escolares, ruas, jardins e espaços verdes e 

zonas industriais do Concelho; 

o Reparação dos equipamentos de lazer nos espaços públicos no Concelho. 

o Construção de anfiteatro, cozinha e salão no quartel dos Bombeiros V. de 

Canas de Senhorim. 

o Requalificação do Polidesportivo nas Caldas da Felgueira. 

o Continuação dos trabalhos de motoniveladora no arranjo de caminhos 

rurais e florestais que irão decorrer em cada Freguesia; 

o Continuação dos trabalhos de execução de um ramal de abastecimento de 

água e de drenagem de águas residuais domésticas para o Lar na Zona Industrial de 

Nelas. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 18 

o Limpeza e desaterro na Zona Ind. da Ribeirinha  em Canas de Senhorim. 

o Requalificação do muro do cemitério de Moreira (lavagem e pintura) 

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

Nomeadamente: 

o 2º Encontro de IPSS’S do Concelho de Nelas” 

o Férias em Ação – Verão 2015 – Finalização do projeto que contou com a 

participação cerca de 150 crianças; 

o Reforço da oferta de Atividades das Férias de Verão para os alunos do Pré –

Escolar; 

o Debate “Cuidadores Informais”; 

o Feira do Vinho do Dão; 

o Apoio/ Logística Animação Termal nas Caldas da Felgueira; 

o Apoio/Logística Encontros com Jazz, promovido pela Sociedade Musical 2 

de Fevereiro, Santar 

o Apoio/Logística Habitua-te- Festival de Artes’15, promovido pelo Teatro 

Habitus, Carvalhal Redondo 

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

2 – Dados à data de 31 de Agosto de 2015: 

a) A dívida de médio e longo prazos é de 12.367.741,23 €; 

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

em 577.301,09 €; 

c) Os fundos disponíveis para setembro de 2015: 1.379.418,49 €. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só acrescentar, relativamente à Feira do Vinho e também deixar o convite, 

nestes meses de setembro e outubro temos outros eventos, ligados também ao 

desenvolvimento à promoção do nosso património arquitetónico e cultural e também 

económico. 

Temos a Prova de Ciclismo, o Grande Prémio do Dão em colaboração entre as 

Câmaras de Nelas, Viseu, Mangualde e Penalva do Castelo, amanhã é a partida aqui de 

Nelas do Grande Prémio. 

Temos também a hotelaria cheia com equipas e seus acompanhantes, também 

este fim-de-semana, parte amanhã aqui da Praça do Município o Grande Prémio de 

Ciclismo do Dão, que depois, no domingo, tem a parte final na Avenida Europa, em 

Viseu.  

Dizer-vos também que nos dias 26 e 27 é a Viagem Medieval, em Canas de 

Senhorim. Também é uma parceria, já foi assim no ano passado, este ano vai ser 

novamente de organização entre o Agrupamento de Escolas, a Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal. No dia 26 estará a RTP a fazer a cobertura da Feira entre as 14 horas 

e as 20 horas. Também vamos aproveitar a oportunidade para uma dúzia de 

alavancagens de situações de investimento que vamos fazer, também Santar, também as 

zonas industriais degradada e outras, Caldas da Felgueira, tudo aquilo que eu já falei há 

bocadinho. 

Também nos dias 24 e 25 de outubro, o regresso a Nelas do Rally Vinho do 

Dão e também deixar esta marca nesta 24.ª edição da Feira de aproveitarmos os eventos 

de setembro e outubro nos meses das vindimas. 
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Deixar uma nota também à Assembleia Municipal de que foi assinado e 

apresentado publicamente na Assembleia Distrital, que agora são as instalações da CIM 

Viseu Dão Lafões, em Viseu, na Casa do Adro, o Pacto da CIM, o Pacto de 

Desenvolvimento Económico e Coesão Territorial em que a CIM Viseu Dão Lafões vai 

gerir em cinco áreas de intervenção, seja na Modernização Administrativa, seja na 

recuperação, em termos de Educação, de algumas Escolas, seja no Património Cultural, 

na Eficiência Energética, vai gerir à volta de 39 milhões de euros e que nesta primeira 

fase, sem prejuízo do desenvolvimento e da possibilidade de candidatura da Câmara de 

Nelas em outros programa específicos como o POSEUR que tem as ETARs, ou que tem 

os apoios aos Bombeiros, ou carros de combate, às comunicações e sem prejuízo do 

PDR, que era antigamente o PRODER para limpeza de matas, rede primária, para os 

pontos de água e etc., que são programas autónomos, sem prejuízo da Câmara se poder 

candidatar a programas para recuperação de zonas industriais degradadas, como, por 

exemplo este espaço da CVR Dão, ou os Fornos Elétricos, ou a CUF-Quimigal, sem 

prejuízo dos PROVERs para os produtos endógenos em Santar Vila Vinhateira, Caldas 

da Felgueira Aldeia Termal, Centro de Estudos Vitivinícolas, sem prejuízo disso, a 

Câmara de Nelas garantiu já a inscrição no PO Regional da recuperação do Cineteatro 

de Nelas integrado na requalificação do espaço industrial aqui do lado, do espaço da 

CVR, a CAVE assim chamada, Centro de Artes do Vinho e do Espaço, em Santar, a 

recuperação da Escola E,B 2,3 Eng.º Dionísio Cunha, em Canas de Senhorim, o que nos 

foi indicado pelo Agrupamento mais de 500.000,00 euros, quase 600.000,00 euros, a 

recuperação da Escola Secundária de Nelas, quase um milhão de euros. 

Portanto, numa fase de reprogramação, para o ano, em 2016, ou no início de 

2017, temos já a garantia de que havendo financiamento e com a reprogramação do 

quadro, será feita a recuperação destas escolas. Vamos fazer tudo para que assim 

aconteça. Garantimos a inscrição, também no Pacto, da requalificação de Jardins-de-

Infância do Concelho, a requalificação das Escolas do Primeiro Ciclo de Vale de 

Madeiros, Agueira e Santar e do Centro Escolar de Canas de Senhorim, construção de 

um Centro Escolar em Canas de Senhorim, além de termos garantido com meios 

financeiros já disponíveis a Eficiência Energética para as Piscinas Municipais, por 

exemplo, só para dar alguns exemplos, grande investimento em projetos que têm a ver 

com a formação educativa e profissional. 

Estou a falar de projetos de combate ao insucesso escolar, 55.000,00 euros, 

51.000,00 euros para Oficinas Empreendedoras Espaço Sucesso Educativo, 68.000.00 

euros para Competências Artísticas, Projeto Arte, Empregabilidade, 59.000,00 euros, 

competências profissionais, 85.000,00 euros para um Pólo Tecnológico, o início de um 

Pólo Tecnológico, um espaço de simulação de práticas, requalificação das Escolas 

também de Vilar Seco, Carvalhal Redondo, Canas de Senhorim, Fojo e Feira, Santar e 

Vilar Seco e Carvalhal Redondo, já 170.000,00 euros. Jogaremos depois em função 

destas verbas.  

Dar-vos conta, de facto que para acompanhar estes projetos estamos já, 

constam do Pacto e, portanto, dar-vos nora disto também uma vez que o Pacto foi 

apresentado publicamente na passada quinta-feira, em Viseu e era, já dei nota na 

Câmara e queria dar nota aqui na Assembleia Municipal. 

Portanto, relativamente à informação do Presidente da Câmara sobre a 

atividade, além da que está espelhada na informação que foi dada, fico à disposição para 

dar mais os esclarecimentos que forem entendidos necessários. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. Alguém quer pôr alguma questão ao 

Senhor Presidente? Senhor Deputado José António, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Muito boa noite, mais uma vez. 

Não se prende, propriamente com um pedido de esclarecimento, mas apenas 

com uma pequena observação em que, se os Senhores entenderem relevante, devem ter 

em consideração em próximas reuniões interconcelhias, que é a data desta Prova de 

Cicloturismo. 

Efetivamente, é algo que merece toda a importância porque é inter concelhos, é 

uma prova que tem a ver com o Vinho do Dão, só que a época em que ela vai decorrer 

priva todos os trabalhadores, nomeadamente do vinho, que andam nas suas colheitas, 

inclusive ao fim-de-semana, de poderem usufruírem, ou verem e terem alguma noção 

daquilo que está a acontecer no Concelho. 

Se fosse possível, em próximas edições, alterar esta data seria de toda a 

conveniência para também poder dar a essas pessoas a possibilidade, porque são eles os 

obreiros, são eles que trabalham a vinha, são eles que têm o desgaste total. Daí que para 

terem a possibilidade também de poderem, caso queiram, presenciar, acompanhar, ou 

até participar neste tipo de atividades. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra?  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só para o Senhor Eng.º José António, um esclarecimento. 

Aconselhava-o a ver o percurso da prova, sem prejuízo de ter razão 

relativamente à data, eventualmente, mas as pessoas, mesmo andando a vindimar vão 

ter possibilidade de ver a prova porque ela vai passar nas vinhas, na Aguieira, em 

Santar, pronto, ok, mas, muito bem. 

Muito obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Passamos ao ponto 2.2 – Aprovação do 

Contrato de Partilha de Poupanças Líquidas no âmbito da candidatura POVT-12-0765-

FCOES-000029-“Eficiência Energética na Iluminação Pública - Viseu Dão Lafões”. 

Foi este ponto, exatamente, que levou a que esta Assembleia não fosse na 

última sexta-feira, mas hoje, porque tem que estar aprovado até ao dia 15, se não estou 

em erro, não é, Senhor Presidente? Quer introduzir este ponto? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Era, só dar uns esclarecimentos. 

Senhor Presidente da Assembleia, que é um Contrato de Partilha porquê? 

Porque isto aqui ainda é um contrato no âmbito do QREN, QREN POVT e estamos a 

falar de overbooking do QREN, ou seja, as verbas que sobraram dos programas foram 
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recuperados projetos que teriam sido chumbados, ou que estariam em apreciação, no 

sentido de concluir as verbas, ou aproveitar ainda as verbas do quadro comunitário 

QREN. 

A Câmara de Nelas, como já também referenciei aqui nesta Assembleia e na 

Câmara, havia um projeto de eficiência energética para todos os 14 Municípios e a 

Câmara de Nelas, no dia anterior às eleições, ou dois dias antes, mandou para lá um e-

mail a dizer que não aderia a este programa de eficiência energética. 

Nós ainda conseguimos recuperar a adesão a esse programa. Mas só que já a 

candidatura estava aceite e Nelas incluído, fizemos ainda um esforço todos, mesmo na 

CIM Viseu Dão Lafões porque o que estava previsto para o Município de Nelas era 

reguladores de fluxo. Portanto, eram armários que eram colocados no início das ruas, 

nos PT,s para distribuição pelas ruas e como eram lâmpadas de sódio, havia dúvidas 

técnicas que a partir dos 400 metros, 500 metros de extensão da rede, o regulador de 

fluxo tivesse algum efeito sobre a poupança energética. 

A CIM Viseu Dão Lafões propôs à entidade gestora, o POVT, a substituição 

dos reguladores de fluxo poer leds. Portanto, o que está previsto hoje em todas as 

Freguesias, genericamente, até, no essencial nas Freguesias todas é uma reprogramação 

deste projeto, com um investimento à volta dos 120.000,00 euros, para substituir as 

luminárias de sódio e de mercúrio, algumas que ainda existem, por tecnologia led. 

Só que a lógica hoje da eficiência energética é, há um apoio de 85%, portanto, 

15% era a comparticipação da Câmara, mas a lógica da eficiência energética neste 

quadro comunitário agora que se inicia também é assim, as poupanças líquidas que o 

Município tem com a aplicação da tecnologia nova tem que as devolver para um fundo 

de eficiência energética. 

Foi possível negociar neste caso específico a devolução apenas de 50% do 

apoio, ou seja, 42,5%, uma vez que o apoio são 85% do investimento e é isso que nos 

pedem e o POVT exigia que até ao dia 15 de setembro nós tivéssemos lá uma 

deliberação da Câmara e da Assembleia a dizer que aceitamos devolver durante sete 

anos, que é o que está aqui, a poupança, os 42,5% do apoio que eles nos vão dar dos 

85%, presumindo e havendo estudos para isso, que vamos ter uma poupança de 

eficiência energética em que vamos devolver apenas metade. 

Queria dizer-vos também que temos já um estudo bem adiantado, por exemplo, 

por parte de algumas marcas, particularmente, da SHEREDER, acha que é assim que se 

chama, no sentido de dar um crédito ao Município de Nelas de substituirmos a 

iluminação por iluminação led e com a poupança de energia, nós pagarmos a 

substituição das luminárias, portanto, ficando ainda mais barato através do consumo 

energético que vamos ter podermos pagar o investimento das luminárias led que eles 

poderão fazer 

Mas está lá essa proposta. Deram-nos um crédito de 120.000,00 euros para 

podermos fazer isso e, em princípio, iremos avançar com isso. Evidentemente, temos 

outras propostas, mas iremos avançar com isto porque, ao nível da tecnologia led, 

permite-nos aumentar muito a eficiência e de algum maneira responder também a uma 

preocupação que vimos notando nestes 22 meses, que é reestruturarmos a rede elétrica 

no sentido de pormos, corrigirmos, de alguma maneira, o desligamento que se terá feito 

sem grande rigor do ponto de vista do estudo, presumo eu, porque não conheço esse 

estudo e, portanto, há também muita reclamação relativamente à reposição das 
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luminárias em funcionamento, que foram desligadas nalguns anos passados e, portanto, 

vamos tentar aproveitar essa tecnologia led para isso. 

O que está aqui em causa, portanto, é isto. É, nós, durante 7 anos devolvermos 

42,5% do apoio de 85% porque é a poupança energética que vamos ter com a tecnologia 

led que vai ser instalada nas luminárias. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém que usar da palavra neste ponto? 

Sr. Deputado Rui Costa. Faça favor. 

 

O Senhor Deputado Rui Costa: 

- Senhor Presidente. 

É um esclarecimento que é o seguinte, os 42,5% que terá que devolver do 

investimento que é comparticipado, será, portanto, totalmente líquido, não é, é 50% dos 

85%, ok. 

Eu só queria também deixar-lhe aqui, portanto, a minha opinião sobre esta 

situação e sobre esses estudos mino técnicos, que é assim que se dizem, sobre a 

tecnologia led, ela apareceu há pouco tempo, mas já está nalgumas situações implantada 

muito forte e os resultados deixam muito a desejar. 

Eu gostaria de deixar uma recomendação à Câmara porque, às vezes o que é 

novo, que aparece, portanto, é muito bonito, em termos de estudos teóricos eu posso-lhe 

dizer que sim, que, realmente, tem razão, teóricos, realmente na prática as coisas não 

são assim. 

Portanto, eu deixava uma recomendação à Câmara que às vezes as maçãs 

muito brilhantes quando depois são trincadas dão grandes problemas.  

Senhor Presidente, eu gostaria que tivesse atenção a esta situação porque, 

realmente, a tecnologia led, ao fim de 3, 4 anos, realmente a eficiência não é aquilo que 

se diz e fica pior que a outra que, atualmente, está instalada. 

Deixava essa recomendação à Câmara. Está bem? 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra?  

Se mais ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação e pergunto, quem 

vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção e 23 votos a favor.  

Vai ser aprovado em minuta.          

 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Aprovação do Contrato de Partilha de Poupanças Líquidas no 

âmbito da candidatura POVT-12-0765-FCOES-000029-“Eficiência Energética na 

Iluminação Pública - Viseu Dão Lafões”, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 

com 23 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 
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Passamos, então ao ponto 2.3 - Inspeção Geral de Finanças – Auditoria ao 

Município de Nelas 2010-2012 (Controlo do Endividamento e da Situação Financeira) – 

Projeto de relatório, para conhecimento. 

A Assembleia só pode tomar decisões quando são relatórios finais. Neste 

momento, é um relatório provisório, portanto, só tomam conhecimento e não há 

qualquer tomada de decisão por parte desta Assembleia.  

Muito obrigado.  

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

Agradecia que fosse breve, que tratasse só do essencial, deixassem o acessório para ver 

se acabamos dentro do prazo esta Assembleia.  

Obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Certo. Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia.  

Quero realçar, primeiro, porque é mesmo assim, quer este, quer o seguinte, são 

projetos de relatórios, não são relatórios finais e, portanto, este projeto de relatório já é 

de dezembro.  

Só num contacto que eu tive com a Inspeção Geral de Finanças é que tomei 

conhecimento, que era a minha convicção contrária, de que ele é público e, portanto, 

sendo público decidi dar nota dele à Câmara, do projeto de relatório e agora aqui à 

Assembleia Municipal. 

Fi-lo também, essencialmente, pelas consequências políticas, portanto, 

políticas de gestão autárquica, de gestão do governo da nossa principal instituição, 

porque acho que é uma obrigação alguém que recebe um relatório desta natureza e 

perante o descalabro financeiro que todos temos que admitir que existiu, que se refletiu, 

que se projetou do mandato anterior e que cujas consequências estamos hoje a como eu 

já vos disse. Até ao final do ano, vou pagar, a Câmara vai pagar 4,3 milhões de euros. 

De facto, este projeto de relatório da auditoria financeira constitui, acho que 

dos mais graves relatórios de gestão do ponto de vista político, não do ponto de vista 

judicial, ou criminal, isso não me interessa, do ponto de vista político é, absolutamente, 

tenho que o dizer também, com o devido respeito por todos, um absoluto atestado de 

incompetência a quem geriu a Câmara nos últimos 8 anos. Está escrito aqui. Está cá 

escrito pela Inspeção Geral de Finanças. 

Do ponto de vista financeiro, a gestão da Câmara, a Câmara gastou o que tinha 

e financiou-se em 5 milhões de euros e 6 milhões de euros nos fornecedores todos os 

anos. A Câmara passou os exercícios, a dívida de curto prazo em 2010, entrou de 2009 

para 2010, em 2009 foram as eleições, com 5.800.000,00 euros de dívidas a 

fornecedores, dívida vencida, quase 6 milhões de euros. 

Mas em 2011 contratou um PAEL de 7,5 milhões de euros, um Plano de 

Saneamento em 2010 de 7,5 milhões de euros e passou com uma dívida de 2011 de 

apenas 2 milhões de euros, mas em 2012 já tinha mais 5 milhões de euros. 

Portanto, pelas caixas que vêm aqui no relatório da Inspeção Geral de Finanças 

é a violação de todas as normas, de todas as regras, de toda a nossa responsabilidade 

intergeracional, o limite do endividamento, as regras dos equilíbrios orçamentais, tudo, 

tudo valeu na Câmara anterior. 

O primeiro, que também vem refletido aqui neste relatório, o PREDE, o 

primeiro de 2010, sabem quando é que começou a ser pago o empréstimo de 540.000,00 
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euros daquelas dívidas que eu vos falei? Começou agora em junho de 2014 a ser pago., 

25.000,00 euros por mês, que o período de carência eram 5 anos. 

No mandato anterior, diz aqui também, que foram contraídos empréstimos, não 

foi pago nada porque a reestruturação implicou um período de carência dos 

empréstimos anteriores. Portanto, começaram a ser pagos no final de 2013 e 2014. 

Estão aqui coisas que são surrealistas, coisas tão simples, tão comezinhas neste 

relatório como, não deixa de ser curioso, lembra-me aqui a Senhora Dr.ª Mafalda que o 

que nós temos hoje na Câmara é um Plano de Ajustamento Financeiro, que é PAF e é o 

nome também da Coligação Portugal Á Frente, também é PAF. 

Nós hoje temos um Plano de Ajustamento Financeiro que foi feito aqui. Eu 

posso-vos dizer que, para terem noção da dimensão do ridículo financeiro a que a 

Câmara chegou, deviam ao Senhor Eng.º José António Neves Pereira em final de 2012, 

349,00 euros, seguramente, de senhas da Assembleia, andamos a pagar isso agora. 

Isso foi consolidado num empréstimo para lhe pagarmos isto em 20 anos, para 

vocês verem o ridículo a que chegou a gestão, ou os 75,00 euros do Senhor Hernâni. 

Eu ando a pagar senhas do Senhor Hernâni de 2012, durante 20 anos. 

Desculpem lá. Eu só dou estes exemplos, ó Senhor Hernâni, está aqui o Plano de 

Reestruturação Financeira. 

No Plano de Saneamento Financeiro está lá uma dívida ao Sport Lisboa e 

Nelas de 111.000,00 euros, de que se serviram dela para ir buscar 7,5 milhões de euros. 

Mas não pagaram ao Sport Lisboa e Nelas, não a pagaram, anularam-na a seguir. 

O PREDE era um programa de recuperação das dívidas para diminuir o prazo 

de pagamento a fornecedores. Pois, com este relatório, como vocês vêm, nenhum 

objetivo desses foi atingido. Quem paga? A atual Câmara pelos incumprimentos do 

PREDE, eram dois pontos de spread. Portanto, nós estamos a pagar a completa 

irresponsabilidade da gestão financeira da Câmara anterior e pagámos. 

Agora, nós saneámos, na renegociação com o Crédito Agrícola, o empréstimo. 

Mas subimos de 3 para 5 por causa da reestruturação financeira. Subimos o spread de 3 

para 5, o que também vem aqui refletido no relatório. 

Portanto, este relatório, podem dizer assim, bom, mas as receitas, que é o que é 

dito, por exemplo, em 2010, no Plano de Saneamento, dizem assim, as receitas da 

Câmara diminuíram. Basta ver o Plano de Saneamento de 2010, de 2005 para 2010 as 

receitas da Câmara aumentaram, de 2005, que é o ano base para o ano de 2010, que era 

o ano do Plano de Saneamento, o total das receitas era 125%.  

Apesar das receitas terem aumentado 25% de 2005 para 2010, a partir de 2010 

foi uma desgraça, uma desgraça completa, um desgoverno completo, com as 

consequências que eu referenciei no início de que hoje não há dinheiro para fazer cantar 

um cego. 

Temos que andar à cata dos tostões. Hoje temos regras, eu não tenho gosto 

especial em falar de contas. Gostava mais de falar de obras e ter milhões para as fazer. 

Mas o Plano de Ajustamento Financeiro que nós estamos obrigados a cumprir, o que é 

que nos diz? Diz assim, não podemos gastar mais do que as verbas de FEF de capital e 

nós já pusemos FEF de capital 40%, dá 1.600.000,00 euros. Essa é uma regra que vem 

no diploma n.º 38 e nas leis do Orçamento. 

Mas depois, fruto do ajustamento financeiro que nós temos, nas despesas de 

capital conta a amortização dos empréstimos de médio e longo prazo, a média, que é um 

milhão e cinco mil euros. Ficamos com 600.000,00 euros para investir nas Freguesias, 
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tudo, em todo o lado, para ajudar no financiamento dos fundos comunitários, os 15%, 

por exemplo das ETARs e para fazer o que é necessário. 

Depois, além disso, há outras regras em que, mesmo nas despesas correntes, as 

amortizações de médio e longo prazo também se somam às despesas correntes para 

efeito de equilíbrio orçamental. Portanto, o que foi feito nestes 4 anos, nos últimos 4 

anos, com as consequências dos anos iniciais, foi sempre gastar mais, à tripa forra, mais 

do que aquilo que se tinha para gastar, que é uma questão e isso aí está espelhado nos 

relatórios trimestrais que têm sido apresentados, nós não o estamos a fazer. Estamos, 

exatamente, a cumprir e a dispor do dinheiro que é dado à Câmara e a tentar geri-lo o 

melhor possível. 

Portanto, o balanço não refletia com inteira fidelidade as contas da Câmara. A 

execução orçamental comportava um elevado risco. Havia uma prática elevada e 

sistemática de empolamento na previsão de receitas orçamentais que evidenciavam 

reduzidos índices de execução em termos globais. Violação sistemática do princípio do 

equilíbrio orçamental em sentido substancial. Violação do princípio do equilíbrio 

corrente. Apresentava em 2013 uma reduzida margem de manobra para fazer face às 

demais despesas municipais que, à partida, não se encontravam já vinculadas. Gastaram 

mais do que o que podiam.  

Eu dou-vos aqui um exemplo, só um exemplo, em 2010 assumiram-se 

compromissos na Câmara de 19 milhões de euros e só houve receitas de 17 milhões de 

euros, ou só foram pagos 17 milhões de euros. Em 2011 assumiram-se compromissos 

totais assumidos para o exercício, a Câmara assumiu que pagaria 16.497.000,00 euros e 

depois só pagou dez milhões de euros. Ficou a dever 6 milhões de euros. Está aqui na 

página 15. 

É como eu, hoje, ó Senhor Presidente da Junta de Carvalhal Redondo, amanhã 

tem lá uma obra de 3 milhões de euros. Eu assumo já aqui a obra. Certo? Mas depois 

não tenho dinheiro para a pagar. Quem é que paga? Vamos o banco, depois, á rasca, 

com as calças na mão, contraímos um empréstimo, para aí o meu filho, ou o filho do 

Senhor Hernâni, ou outro, quando tomarem conta disto hão-de estar a pagar isto. Foi o 

que foi feito nos últimos 4, 8 anos. 

Concretização de risco associado à prática sistemática de empolamento das 

receitas orçamentais. Uma gestão orçamental desequilibrada. O endividamento global 

continua a importar num valor materialmente relevante e desadequado do seu quadro 

financeiro.  

Nós, tenho aqui uma referência que também é bom neste calor eleitoral que se 

vive hoje em que se diz que a dívida pública em função do PIB passou, no anterior 

Governo, ou neste Governo, de 98% para 130%, ou 127%. Na Câmara de Nelas, nos 

últimos, naqueles 4 anos que estão aqui a ser analisados, passou de 78% do Orçamento 

para 142% do Orçamento. Bateram ainda o record da dívida que nós temos da dívida do 

PIB. Portanto, o endividamento global muito acima da capacidade de endividamento do 

Município. 

Isto era, todos os empréstimos na Câmara anterior podia ser feito assim, bem, 

nós fizemos algumas obras, é inquestionável, são visíveis, há obras que foram feitas. 

Mas podiam ter um rebate e dizer assim, é pá, vamos contrair um empréstimo mas 

vamos pagar as dívidas. Não, no mandato anterior todos os três empréstimos de médio e 

longo prazo tinham um período de carência. Não pagaram nada! 
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Começámos a pagar agora neste mandato, todos, 10,2 milhões de empréstimos 

estavam em carência no ano de 2012. 

Consequência disto, também, o prazo médio de pagamentos a fornecedores 

naqueles anos desgraçados do mandato anterior, chegaram a 448 dias, 448 dias. Se eu 

vos ler a relação das pessoas a quem se devia aqui, incluindo as associações todas, que 

estão aqui escritas, o Bairro da Igreja, o Cimo do Povo, as Bandas, os Ranchos, tudo, 

deviam a cão e a gato, tudo o que está aqui na dívida. 

Isto afetava, evidentemente, a economia local. Isto era um ambiente saudável 

que se vivia no Concelho? Os fornecedores podiam fazer previsão de crescimento de 

negócios, ter segurança no seu negócio? Não. Ficaram como tordos na rua. Portanto, 

chegaram a 448 dias os prazos de pagamentos a fornecedores. 

Neste período liquidaram juros de mora. Têm-me dito que, têm referenciado, 

repetidamente, que agora é só festas e almoços e alimentação e não sei quê, onde metem 

tudo. Metem refeições que são necessárias, metem também a Feira do Vinho, metem 

outras coisas, os Rallys, essas coisas. Muitas dessas coisas do mandato anterior, como 

vocês viram e se quiserem eu leio-vos, estamos a pagar nós.  

Portanto, podem acusar a atual Câmara de pagar festas e almoços e jantares, 

pois estamos, os primeiros foram aqueles que foram contraídos no mandato anterior. 

Pois estamos a pagar, estamos, com língua de palmo. Sabem porquê com língua de 

palmo? Porque deste endividamento todo, só em dois anos de juros de mora, debitados 

pelos credores, foram 384.000,00 euros de juros de mora, que foram debitados e a 

Câmara pagou. Está aqui também no relatório, página 24. 

Portanto, isto é um relatório da Inspeção Geral de Finanças. Isto que está 

dentro deste quadrado são violações das regras de gestão orçamental. Tudo. E estes 

quadrados, todas as folhas têm um quadrado destes. 

Portanto, do ponto de vista da responsabilidade política, entraram em 2010 

com 6 milhões de euros de dívidas a fornecedores. Fizeram um empréstimo de 

quinhentos e tal mil euros, que não pagaram. Começou a ser pago em junho de 2014. 

Fizeram o Plano de Saneamento Financeiro, 7,5 milhões de euros. Pagaram algumas 

dívidas, Passados 2 anos já havia mais 5 milhões de euros de dívidas, mais 5 milhões de 

euros.  

Eu não acredito, digo-vos com franqueza, que em 2010 e 2011 tenham sido 

gastos para além do Orçamento, 5 milhões de euros, não acredito. Foram obras da 

campanha eleitoral que foram pagas. Foram obras que foram feitas na campanha porque 

em 2010 e 2011 não foram gastos 6 milhões de euros para além do Orçamento. Foram 

regularizadas as obras de 2009. Isto parece-me inequívoco, inquestionável. 

Também é uma forma de gerir que foi, vamos aqui enganar a Direção Geral 

das Autarquias Locais. Um PREDE, a seguir um saneamento, mas a seguir vamos a 

uma reestruturação e a seguir, já não há mais nada, mandamos fazer, depois logo se vê, 

mais 800.000,00 euros, ou um milhão de euros. 

Portanto, com este relatório, eu digo, isto politicamente para todos e a situação 

de reequilíbrio que foi aprovada nesta Assembleia, sem pestanejar, sem nenhuma 

intervenção, presidida pelo Senhor Eng.º José António, que tenho aqui a ata da 

Assembleia, levantaram, disseram, sim senhor, estamos em reequilíbrio, não temos 

outra maneira senão ir contrair mais uns empréstimos. 

Portanto, eu digo-vos, só para colmatar, politicamente, não posso deixar de dar 

conta à Assembleia porque aquela gestão destes 4 anos, que está espelhada neste 
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relatório, como no outro, é um bom exemplo que devemos não seguir, é um bom 

exemplo daquilo que, de como não se deve gerir qualquer organização, seja a Família, 

seja a Associação, seja a Câmara Municipal, seja o País. 

Portanto, ainda bem que ao fim de 20 meses, ou 18 meses, veio a Inspeção 

Geral de Finanças evidenciar a completa irresponsabilidade de quem, sem ter nada em 

conta em matéria de contas, nos conduziu à situação que ainda estamos hoje com um 

sobrendividamento que somos obrigados a pagar.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Penso que já esclareceu aquilo que era 

necessário. Portanto, só pergunto se alguém quer usar da palavra? Senhor Deputado 

José António. Mais alguém? Pedia que se inscrevessem todos já. Senhor Deputado 

Sousa também? Senhor Deputado José António, faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António: 

- Muito obrigado Senhor Presidente, 

Não venho aqui pôr qualquer questão, ou questionar qualquer facto. Estamos, 

eu, pessoalmente, há dois anos a ouvir sempre a mesma retórica. Faz-me lembrar 

alguém que diz que tanto se fala, tanto se fala, que as pessoas acabam por desligar. 

Eu só queria saber, neste documento, referente ao ponto 2.3 porque é que as 

páginas da ata de 4 de dezembro, as páginas 13 e 14 não constam. Portanto, é que 

depois passa para a página 15 e eu não sei qual é o conteúdo que se passa. Se calhar não 

era pertinente, só que começa, efetivamente a falar aquando do pedido de sindicância e 

acaba com isso, mas falta ali no meio, faltam no meio duas páginas. 

Gostava de saber o porquê, ou se foi por lapso. Também não ponho isso em 

questão. Não tenho. Passa da 12, sim da ata. Foi-nos enviada, juntamente com o 

documento, a ata da Assembleia em que foi solicitada a sindicância, votada por 

unanimidade. Pronto, em que está a conclusão, em que é votada por unanimidade e a 

página 13 e 14 não foi posta cá.  

Começa, solicita-se carater de urgência à Inspeção Geral de Finanças, continua. 

Não é o relatório, é a ata que está no relatório do ponto 2.3 e depois há o ponto 2.4. 

Portanto, é neste ponto. Página 17, portanto, tenho a ata. Isto antes do anexo. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Deputado. Isto é o ponto a seguir.  

 

O Senhor Deputado José António: 

- Então, fica já a minha intervenção sobre esse ponto. Os pontos como são 

cumulativamente, dizem a mesma coisa um e outro. Relativamente aos números são 

inquestionáveis, estão cá. Portanto, a responsabilidade é devida. Se calhar, deixo ficar 

apenas isto, o povo julgou, os Senhores que cá estão daqui a 2 anos veremos se a 

situação será a mesma. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Gostava que fosse breve. Obrigado. 
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O Senhor Deputado António Sousa: 

- Vou tentar ser breve. No relatório está cá tudo.  

É para deixar aqui vincado aquilo que já várias vezes aqui foi dito e por vezes 

foi tentado ser contraditado. 

Foi, exatamente, aquilo que foi a prática. Eu já disse isto aqui várias vezes. Foi 

o empolamento dos orçamentos de maneira a depois poderem encaixar despesas para as 

quais não tinham dinheiro e, na página 48 das conclusões vem, exatamente, isso, 

Conclusões, Prática elevada e sistemática, porque o grande mal para mim não é só, 

porque isto podia ter acontecido um ano, acontece, às vezes uma pessoa prevê uma 

determinada receita e uma determinada despesa, mas isto depois foi ano após ano e não 

podem também dizer que não conheciam, que não sabiam o que estava a acontecer, nem 

que não foi alertado porque se formos ver as atas das reuniões de Câmara e das reuniões 

da Assembleia Municipal os Vereadores do Partido Socialista e os Membros da 

Assembleia Municipal, nos vários anos, alertaram para isto, para o que estava a 

acontecer. E respondiam-lhes, não, isso não está nada a acontecer, isto aqui é tudo 5 

estrelas. 

Prática elevada e sistemática ao longo do triénio de 2010 a 2012 de 

empolamento na previsão de receitas, situação que persistiu em 2013, o que contraria o 

objetivo visado pelas regras previsionais do POCAL. 

Face aos valores previstos, agora vejam bem qual é a grandeza disto. É bom 

que as pessoas que estão ali no Público também ouçam isto. Não é fotocópia, eu 

também estou a ler, sabe porquê? Porque já não é a primeira vez que os ouvi queixarem-

se que não tinham tempo para ler os documentos que vos são enviados e às vezes 

podiam não ter lido esta página.  

Face aos valores previstos, não foram arrecadadas no período de 2010/2013, 

receitas totais nos montantes, respetivamente, de 2,1 milhões de euros em 2010; 6,2 

milhões de euros em 2011; 3,9 milhões de euros em 2012 e 1,2 milhões de euros em 

2013. Vejam bem isto! 

Através do referido expediente, o Município de Nelas criou, de forma artificial, 

a possibilidade de realização e/ou existência de elevados montantes na despesa, sem que 

existissem meios monetários disponíveis para efetuar atempadamente o seu pagamento. 

E, depois, ainda tiveram a brilhante lata, algumas pessoas, não foram todas, 

felizmente, algumas pessoas ainda tiveram a brilhante lata de referir que deixaram isto 

ainda com um milhão de euros. 

Então e não pagaram as coisas que tinham? Só de juros de mora deixaram por 

pagar, não é dos que estão lançados, porque os que estão lançados, página 26, diz, 

Elevados custos financeiros decorrentes de atrasos de pagamentos, no triénio 

2010/2012, juros de mora liquidados e pagos, respetivamente, 384.000,00 euros e 

87.000,00 euros, estando ainda em dívida no último ano. Ainda deixaram em dívida, 

dizem que tinham cá deixado muito dinheiro, pois não pagaram juros de mora no valor 

de 303.000,00 euros. E deixaram isto numa situação extraordinária. Isto é que eu acho 

uma coisa incrível. 

Só para acabar, isto tem responsabilidades políticas, as outras nem me 

interessam. E a responsabilidade política tem um responsável, um responsável político. 

Esse responsável tem rosto e tem nome. Esse responsável foi a Presidente da Câmara da 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 29 

altura, Isaura Pedro, e, o próprio relatório diz isso, responsável político por tudo o que 

aqui aconteceu foi a Isaura Pedro. 

E, depois ainda, o prémio que o PSD de Viseu dá á Presidente. Depois deste 

relatório que está aqui, sexto lugar nas listas de candidatos a Deputados!!!! 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Isto não está no relatório, Senhor Deputado. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

-Mas, desculpem, isto a mim não me dói nada. Sexto lugar. Desculpem, posso 

falar?  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Vamos só ao relatório. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Depois pode cá vir retorquir. Não tenho problema nenhum. Sexto lugar na 

lista da PAF. E, podem dizer que não sabiam que ela tinha gerido mal o Município. Não 

sabiam? O cabeça de lista é o Secretário de Estado que já tem este relatório em cima da 

secretária dele, para aí desde dezembro ou janeiro deste ano.  

Não há problema nenhum. Eu estou a dizer que foi um prémio. Eu estou a dizer 

que foi um prémio. Deixem-me concluir a ideia.  

Posso concluir? Mas para além disso ainda houve aqui mais outra pessoa, que é 

o número dois da lista, Pedro Alves, que, por acaso, também esteve aqui na Câmara de 

Nelas, em segundo lugar, e que trouxe também para cá, na altura, aquela brilhante ideia 

das parcerias público privadas. Lembram-se no primeiro mandato? 

Parcerias público privadas, que era uma coisa em que iam vender a uns 

financiadores o Estádio, as Piscinas, as Escolas e depois ficava a Câmara a pagar 

rendas. Lembram-se como é que era este esquema? e recebiam, não sei quantos milhões 

que era para gastar. Este esquema que, felizmente, não foi para a frente porque o Partido 

Socialista, na altura se opôs e, porque pessoas do PSD também, é preciso dizê-lo, na 

altura, se opuseram. 

E ainda bem que não foi, porque senão a situação neste momento seria muito 

pior do que aquela que está aqui.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Rui Costa. 

 

O Senhor Deputado Rui Costa: 

- Bem, Meus Senhores, eu neste ponto, visto que isto não é um documento 

final, não era para intervir, mas devido ao que ouvi nesta sala, desculpem-me, mas vou 

ter que tecer umas considerações. 

Começando por há cerca de uma hora atrás, o Senhor Presidente da Câmara, 

numa frase que disse aqui para esta Assembleia e para vos recordar, vou-vos dizer: as 

dívidas que estamos a pagar foram das obras realizadas nas Freguesias, 3.300.000,00 

euros, muito bem, legitimamente realizadas por quem cá estava. 
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Ao fim e ao cabo, as obras e as dívidas que está a pagar é de obra feita. Só 

espero que passe o seu mandato e que as faça também porque os Munícipes merecem-

no.  

Não, Senhor Presidente, porque depois há aqui uma frase que disse nesta sala e, 

atestados de menoridade pode passá-los a quem quiser e, de certeza que as pessoas que 

aqui estão são inteligentemente suficientes para não acreditar que 6 milhões de euros 

pagos em 2011 foi para pagar uma campanha eleitoral. 

Desculpe lá, Senhor Presidente, onde? E o Senhor realizou agora uma, onde é 

que gasta 6 milhões de euros numa campanha eleitoral? Não venha atirar areia para os 

olhos às pessoas.  

Senhor Deputado Sousa, pode aqui insinuar, mas ainda não é resultado final, 

que a culpa é da Dr.ª Isaura Pedro. Politicamente, como n.º 1, é óbvio. Não será o n.º 2, 

nem o n.º 3, nem a Câmara, nem as votações deliberadas em Câmara, nem as 

deliberações da Assembleia Municipal, como é óbvio, ela, como, é ela, realmente. 

Agora, Meus Senhores, desculpem, não podemos misturar as coisas. Se a 

Senhora Dr.ª Isaura Pedro vai em sexto lugar, está a honrar, realmente, o Concelho de 

Nelas. Se a pessoa que vai em segundo lugar nas listas do PSD/PP é o Dr. Pedro Alves, 

que trabalhou nesta Câmara, bem, ou mal, bem, ou mal, Senhor Deputado. E, realmente, 

os resultados indicaram que foi mal, o PS ganhou por 13 votos. 

Mas, eles estão lá. São lugares de destaque. Segundo lugar das listas da 

Coligação no Distrito de Viseu, lugar garantido. O sexto lugar, provavelmente garantido 

também. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu agora digo o mesmo de há pouco ao Senhor Deputado Sousa. Reportem-se 

só ao documento e deixem o resto. É o que disse há pouco ao Senhor Deputado Sousa, é 

a mesma coisa, estão a usar a mesma terminologia. 

 

O Senhor Deputado Rui Costa: 

- Peço desculpa. Quem não se sente, não é filho de boa gente e, sabe muito 

bem que eu represento e sempre representei o PSD.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Uma vez que mais ninguém quer usar da 

palavra, passo ao ponto 2.4, que é um projeto de relatório e pedia, encarecidamente, que não 

tirassem conclusões, se cingissem ao que está no relatório. Pedir qualquer esclarecimento, ou 

dar qualquer esclarecimento e, só isso. 

Muito obrigado. 

Ponto 2.4 - Averiguações no Município de Nelas na sequência da sindicância 

requerida em 09/01/2014. Projeto de Relatório. 

Senhor Presidente, quer usar da palavra?  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só, rapidamente, Senhor Presidente da Assembleia, só para me cingir, de facto, ao 

relatório, contextualizá-lo. 

Quando chegámos à Câmara, em 28 de outubro de 2013, havia uma informação 

interna no sistema informático da Câmara com um conjunto de despesas irregulares, 
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violadoras, aparentemente, de algumas leis que eram aplicáveis na Câmara Municipal, 

particularmente a Lei dos Compromissos, mas também a lei dos atos de gestão em 

período de gestão, quer depois das eleições. E a Câmara deliberou, eu propus, nós 

propusemos, a Câmara, por unanimidade deliberou propor à Inspeção Geral de Finanças 

que sindicasse este conjunto de despesas que, relembre-se, foram realizadas em julho, 

agosto e setembro de 2013. 

Apesar do saneamento financeiro, apesar do PREDE em 2009, do saneamento 

financeiro em 2010, da reestruturação financeira em 2012, em 2013, julho, já não havia 

dinheiro para fazer cantar um cego, ou cantar um eleitor. Portanto, toca a fazer, outra 

vez, despesas irregulares, que iam ser regularizadas agora.  

O fundo da questão é esta. Não havendo compromisso, não havendo 

procedimento, elas iam ser regularizadas agora, entre aspas, com o devido respeito 

“com aldrabice”. Ou era obra que faz de contas que foi feita agora, ou era empolada 

uma obra que seria feita agora. Era assim porque não respeitava a lei.  

A Inspeção Geral de Finanças diz muito claro: da situação descrita no item 

anterior, ou seja, destes setecentos, que não fiquem dúvidas, está aqui escrito nestes 

anexos, destas despesas no valor que estão aqui identificados no total de 773.000,00 

euros, onde se incluem empresas com grande capacidade financeira como os Irmãos 

Almeida Cabral e até advogados, e, digo-vos também que, ao fim de 22 meses nenhum 

fornecedor demandou a Câmara, nenhum. Nenhum meteu nenhuma ação em Tribunal 

contra Câmara. 

Diz aqui o relatório que todas estas despesas são nulas. Os contratos, ainda que 

verbais, são nulos, subjacentes a todas as despesas que, por isso, estou a ler, “não 

podem ser pagas”. Não diz, não devem ser pagas, diz não podem. Eu não posso pagar 

estas despesas. É o que aqui diz. 

Depois diz, no entanto, também há uma norma na Lei dos Compromissos que 

diz que quando o fornecedor fornece à Câmara de acordo com as regras, com o 

princípio de boa-fé, “olhe, não sabia, pensava que havia compromisso”. 

O Presidente da Câmara de Santa Comba Dão mandou fazer um carimbo que 

punha nos papéis. É o Presidente da Câmara anterior que, por acaso, tinha muitos 

seguidores e até simpatizantes em termos de gestão aqui no Município, que era sempre, 

dizia-se na Câmara, no interior, não se pode fazer isso, em Santa Comba Dão faz-se. 

Ele mandou fazer um carimbo a dizer assim: Esta despesa tem compromisso. 

Era o Presidente que punha lá e numerava, com o carimbo e tudo. Certo? E o 

fornecedor, se recebeu uma despesa carimbada pelo Presidente da Câmara disse; ó pá, 

isto tem compromisso. Ele manda na Contabilidade da Câmara, ele é que manda lá 

dentro. 

Aí pode convencer o Tribunal a dizer, não, estava de boa-fé, o fornecimento foi 

feito, a Câmara tem que me pagar. É uma norma que está prevista e é o que é 

relacionado aqui. A Câmara de Nelas pode vir a ter que pagar a esses fornecedores e se 

eu vos ler os fornecedores, vamos ser claros também, se eu vos ler a maioria dos 

fornecedores foram os que fizeram a campanha eleitoral. 

Querem que eu vos leia quem foram os fornecedores? Não querem. Pronto. 

Mas foram os que fizeram a campanha eleitoral para a Coligação em 2009 sem haver 

dinheiro para lhes pagar, um tostão. E, agora diz aqui que, agora têm que ir para 

Tribunal com a Câmara, certo? Têm que ir com a Câmara para Tribunal. 
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E a Câmara o que é que pode fazer em Tribunal? E o que é que eu vou fazer 

enquanto for Presidente da Câmara? E prometo-vos e juro-vos isto, vou reunir com eles, 

em princípio já para a semana, e vou-lhes dizer que eles têm que ir para Tribunal para 

receber. 

E depois, no âmbito do processo, há-de- se fazer uma auditoria, se a obra está 

feita, que alcatrão é que foi colocado, que obra é que foi feita, porque eu não sei. 

Não havia contrato. O fornecedor forneceu o que quis, ou não forneceu. Não é? 

Que tipo de alcatrão? Que quantidade de alcatrão? Que camada de alcatrão? Que 

segurança do pavê? Que tipo de tinta? Nada disso. Não tenho contrato. Não há contrato. 

A gestão do dinheiro público foi feito assim, “faz, avança”. Foi assim que foi feito. 

Isso vai ser apurado no Tribunal e, vou fazer outra coisa e a Câmara pagará.  

Tem provisionado 800.000,00 euros para pagar aos fornecedores. E vou fazer outra 

coisa, porque é a Lei dos Compromissos e é aqui o relatório que o diz, a eventual 

responsabilidade financeira associada à violação do quadro legal relativo à realização 

destas despesas é da então Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, no valor de 

765.000,00 euros, e do então Vice-Presidente da Câmara, no que concerne ao valor das 

despesas, independentemente de terem sido, ou não, confirmadas, 386.000,00 euros. As 

do Vice-Presidente da Câmara que assinou despesas como se fosse Presidente da 

Câmara, assinou os compromissos depois de perder as eleições, como se fosse ele o 

Presidente da Câmara, 386.000,00 euros. É o que diz aqui o relatório.  

Deus nos livre de gestores destes. Deus nos livre. Por isso, é esse conhecimento 

e é isso que eu vos prometo. Quem meter a Câmara em Tribunal, depois o Senhor Juiz 

há de chamar, por iniciativa da Câmara, a Ex-Presidente da Câmara e o Ex-Vice-

Presidente da Câmara para responderem pelas dívidas. 

Isto que aqui está feito, não estou a dizer que é um crime de abuso de poder, eu não 

estou a dizer isso, podia dizer, mas não digo. 

Eu podia dizer que foram cometidos vários crimes de abuso de poder, mas não 

digo isso. Eu estou a dizer é que foram cometidos aqui, absolutamente, 

irresponsabilidades, abusos de poder manifesto da violação grosseira à custa dos 

fornecedores, é bom que se diga, que os fornecedores não recebem o dinheiro por culpa 

de quem mandou fazer a obra. E eu, que não tenho nada a ver com isto, quem mandou 

fazer a obra que a pague. Quem mandou fazer a obra para campanha eleitoral, que se 

diga também isto, e todos nós sabemos de que é que estamos a falar, que pague a obra. 

Portanto, se alguém prejudicou a economia local, violou a expetativa dos 

empresários, dos empreiteiros, dos fornecedores, não foi este Presidente da Câmara, foi 

quem mandou fazer, à custa dos outros, uma campanha eleitoral.  

Aqui é muito claro, os contratos são nulos por mais que se grite o contrário. 

Por isso é que eu mandei isto, porque isto é tão claro, os contratos são nulos e a Câmara 

não pode pagar, não pode pagar, não é não deve, não pode pagar. 

Portanto, têm que ir bater á porta da Senhora Ex-Presidente, ou do Senhor Ex-

Vice-Presidente para lhes pagar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto? Se mais ninguém quer usar da palavra, está dado conhecimento. 

Muito obrigado.  
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Passamos ao ponto 2.5 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de 

contas e relatório de gestão do ano de 2013. 

Isto foi uma Conta que foi chumbada na Câmara Municipal e que nós nos negámos a 

apreciar e que não foi, sequer apreciada na Assembleia.  

Neste momento estão reunidas as condições e pode-se votar.  

 Não mandei a Conta porque foi para todos na altura. É o dossiê que está aqui para 

quem quiser consultar. Senhor Presidente quer usar da palavra? 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia. 

Só um esclarecimento. É essencial para a boa gestão financeira da Câmara que não 

haja uma Conta que não tenha sido aprovada de 2013.   

As dúvidas que haviam, algumas delas são esclarecidas pela Inspeção Geral de 

Finanças nos relatórios que aqui estão e, portanto, achamos que, do ponto de vista formal, 

sancionámos isto na Câmara do ponto de vista da regularidade formal, contabilística, aceitamos 

isto, confiamos nos excelentes técnicos que a Câmara Municipal tem, na seriedade, 

particularmente da Chefe, a Senhora Dr.ª Célia. 

 Aprovámos em Câmara, aprovámos a Conta e, portanto, para que se possa regularizar 

a situação e as contas andarem todas aprovadas e com toda a transparência e sequência, pedimos 

também a aprovação por parte da Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Se não, vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado 

por unanimidade. Aprovar em minuta, faz favor.   

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas e 

relatório de gestão do ano de 2013, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos ao ponto 2.6 – Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis - 

Fixação de taxas.  

O Senhor Presidente quer introduzir este ponto?  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento, Senhor Presidente da Assembleia.  

Também, como acrescento, eu queria dizer que propõe-se a manutenção das 

receitas próprias no máximo por duas razões essenciais, duas: 

 Uma delas é que nós consideramos que estamos obrigados a ter as taxas e os 

impostos no máximo. Estamos obrigados porque a isso nos vinculámos.  

Nós temos o seguinte, de acordo com o Despacho n.º 14.763, que tenho aqui, 

do Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, do 

Secretário de Estado do Orçamento Morais Sarmento e da Secretária de Estado do 

Tesouro, Maria Luís Albuquerque, que homologaram, que refere o seguinte: “fica o 
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Município vinculado às medidas constantes do Plano de Ajustamento e Reequilíbrio 

Financeiro apresentado”  

Esse Plano de Reequilíbrio Financeiro apresentado é este, que refere, Receita 

de IMI, página 53, os Senhores Membros da Assembleia, particularmente os que 

estavam na Assembleia anterior, de outubro de 2012, conhecem. A página 53 diz: O 

Município respeitará também integralmente o previsto na alínea d), do n.º 2, e n.º 3, do 

artigo 6.º, da Lei n.º 43/2012.  

Ora a Lei n.º 43/2012, diz, que é o PAEL, a Lei n.º 43/2012, que é o diploma 

do PAEL, na alínea d), restantes medidas, portanto, o Plano, os Municípios para 

integrarem o Programa 1, as restantes medidas previstas no artigo 11.º, do Decreto-Lei 

n.º 38/2008, já vamos ver qual é, e o n.º 3 diz, para efeitos do disposto na alínea d), do 

número anterior, a taxa máxima de Imposto Municipal sobre Imóveis é a fixada para 

efeitos de liquidação e cobrança no ano da celebração do contrato.  

O artigo 11.º, da Lei n.º 38, que é a que regulamenta o artigo 48.º da Lei das 

Finanças Locais á época, diz também na alínea i) do n.º 1, que é a definição das taxas 

máximas sobre os impostos municipais, designadamente o Imposto Municipal sobre 

Imóveis. 

Portanto, primeira razão para nós propormos à Câmara e à Assembleia 

Municipal a taxa máxima de IMI é porque estamos vinculados contratual e legalmente. 

Em 2012 dissemos: para recuperarmos financeiramente a Câmara vamos ter as taxas 

máximas de IMI.  

Dentro desta razão pode haver uma sob razão, que é o PAEL. Este também 

previa uma revisão anual do Plano de Ajustamento Financeiro. Está lá previsto.  

Então, o que é que nós temos feito? Nós temos feito, por nossa iniciativa, uma 

revisão do nosso Plano de Ajustamento. 

Renegociámos 8,6 milhões de euros da dívida bancária. Pedimos autorização à 

DGAL e ao Tribunal de Contas para substituir os empréstimos da Caixa com 10% de 

spread da taxa de juro efetiva e quase 6% do empréstimo do BCP pelo Crédito Agrícola, 

poupámos mais de 2 milhões de euros de juros. 

Então, que outro tipo de renegociação é que se podia fazer? Se fosse a Câmara 

anterior já sei qual era. Era, íamos á DGAL dizer, arranje-nos um período de carência de 

dois anos ou três porque precisamos de fazer um investimento. Nós não estamos a fazer 

isso. Estamos a pagar a dívida. 

Como estão a ver, no final deste ano, a dívida e posso dizer-vos porque tenho 

aqui as previsões da dívida ao final deste ano. Vamos ter já neste momento, em agosto, 

já tivemos custos da dívida de 3.3 e no final do ano vamos ter 4.3. 

Este ano vamos ter que fazer uma amortização extraordinária dos empréstimos. 

Extraordinária, para além da amortização normal, acrescida da amortização constante de 

capital, que nós decidimos fazer com o Crédito Agrícola. Podíamos não o ter feito. 

Podia ser, prestação constante de capital e juros e era sempre a mesma prestação, cem, 

cem, cem. Nós, não, dissemos, prestação constante de capital, é sempre capital mais os 

juros. Portanto, estamos a amortizar mais aceleradamente o capital.  

Além disso, quando foi este Plano de Reestruturação Financeira negociado, há 

3 anos atrás, havia uma receita de IMI à volta de um milhão de euros. Agora há de dois 

milhões de euros, que foi em 2014 e que prevê-se em 2015 próximo dos 2 milhões de 

euros, próximo dos 2 milhões de euros. Há aqui um incremento do imposto. 
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Metade deste valor, 412.000,00 euros, são para amortização extraordinária até 

ao fim do ano. Portanto, ficam 400.000,00 euros para compensar, eu pedia-vos também 

que depois, se tiverem tempo, passarem os olhos no Plano de Reequilíbrio, para 

compensar as receitas próprias com que nós nos obrigámos e que foram, sempre ainda 

que o IMI fosse mais baixo, as outras receitas, o IMT, por exemplo, era muito superior 

áquilo que a Câmara recebe. 

Nós vinculámos, no Plano de Ajustamento Financeiro, em termos de receitas, 

sempre para valores de receitas próprias superior a 2 milhões de euros. Portanto, esta é 

outra razão.  

Podem dizer assim, tal como referiu o Senhor Vereador Artur Jorge Ferreira, a 

dizer, não sei se ele está cá? Está. Podiam já ter previsto uma revisão do Plano de 

Ajustamento. Então, mas para quê? Para amortizar mais aceleradamente o empréstimo? 

Não temos capacidade. Só se fosse para aligeirar a carga. Mas nós, então não estamos a 

fazer e ainda bem. Estamos a amortizar mais aceleradamente os empréstimos, com 

muito, não ficando com dinheiro para despesas correntes, não podendo contratar 

ninguém, como não contratámos nenhum trabalhador mais para a Câmara, somos muito 

parcos nos contratos de prestação de serviços e com alguma contenção nas obras, 

particularmente nas obras que falam de proximidade, das Juntas de Freguesia, de 

passeios, de pequenos arranjos, etc., mas estamos a amortizar, de forma acelerada a 

dívida da Câmara.  

Podemos chegar, como veem também no Plano de Ajustamento Financeiro, 

nós ainda temos 1.200.000,00 euros de excesso da dívida que nos é permitida e 

podemos chegar ao ano de 2016, face á existência da dívida de médio e longo prazo, do 

endividamento de médio e longo prazo do Município abaixo do limite máximo. Será 

então altura de nós decidirmos então, numa Assembleia Extraordinária, numa 

Assembleia, manter a taxa, ou baixar a taxa, porque manter a taxa pode ser uma opção 

que nós podemos tomar em setembro do ano que vem. E isto porquê? 

Porque se a Câmara tiver possibilidade de recuperar os Fornos Elétricos, os 3 

hectares, em Canas de Senhorim para fazer uma nova zona industrial, ou a CUF-

Quimigal para a Casa da Cultura de Canas de Senhorim, ou a CAE, em Santar, ou as 

ETAR,s que estão aqui mais 7 milhões de euros para fazer as ETAR,s, todas nas 

Freguesias todas, nós podemos chegar para o ano, eu próprio, com toda a 

responsabilidade, chegar aqui e dizer, não podemos prescindir de nenhum ponto do IMI 

porque um ponto percentual do IMI são 20% da receita, são 400.000,00 euros e com 

toda a responsabilidade chegar aqui e dizer, não há baixa do IMI, não proponho. 

Dizer o contrário é pura demagogia. É irresponsabilidade dizer o contrário. 

Quem quer gerir a Câmara, e eu hei-de fazer este esforço, quer eu seja o próximo 

Presidente da Câmara, ou não, eu hei-de deixar a Câmara em 2017 para mim, ou para 

outro, em condições absolutamente governáveis, que possa ir à banca, que a malta de 

Santar diga, eu quero lá um museu e a Câmara tenha capacidade de endividamento para 

ir contrair um empréstimo para o fazer. É assim que eu quero uma Câmara. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Senhor Deputado José António. Faça favor. 

  

O Senhor Deputado José António: 
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- Efetivamente, sobre este ponto as contas são feitas de uma maneira, ditas de 

outra e eu acabei por tirar os números e ficar até bastante admirado. 

Primeiro, o Senhor Presidente começa por nos dizer que tem um rendimento de 

IMI de cerca de dois milhões de euros. Depois, que cerca de 50% desses dois milhões 

de euros são para amortização.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Não, 50% do aumento do IMI. 

 

O Senhor Deputado José António: 

- Pronto, que reflete 400.000,00 euros. Mas isso, 400.000,00 euros, é algo que 

é uma amortização extraordinária a que o Senhor Presidente está obrigado. Sabemos 

disso.  

Portanto, dos 2 milhões de euros, 400.000,00 euros é para amortização. O 

restante, um milhão e tal, são para quê? Investimentos, obras de investimentos. Eu 

gostaria de ver isso depois retratado, onde é que vamos gastar esses valores. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- A despesa corrente não é para pagar? 

 

O Senhor Deputado José António: 

- Portanto, isso é um primeiro ponto. Depois também me apraz bastante e 

fiquei bastante e continuo um bocado incomodado é que, já hoje, é pela segunda vez, o 

Senhor Presidente fala muito em Canas de Senhorim, fala muito em Santar, eu não o 

vejo falar em Senhorim, não o vejo falar em Carvalhal Redondo, não o vejo falar na 

Lapa do Lobo, não o vejo falar em Nelas.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Falámos nas ETAR,s em todas as Freguesias. 

 

O Senhor Deputado José António: 

- Há qualquer coisa que me está a escapar, porque, realmente, falámos em três 

localidades, ou vamos a três localidades. Nelas, onde estamos presentes e as outras não 

ouvi, não há registo. 

Depois há ainda a terceira parte. Então, este ano não pôde pedir ao PAEL que 

lhe permitisse fazer uma renegociação. No próximo ano já temos essa possibilidade. 

Porquê? Liquidámos? Temos as contas já preparadas?  

É que, efetivamente, nos anos em que mais se precisa é no atual, é quando as 

pessoas ainda estão, vamos esperar que estejamos e eu tenho toda a esperança nisso, 

fazer a alavancagem da crise e que não haja um retrocesso, e, então, é neste momento 

que as Famílias precisam mais da redução, 2016 ainda será um ano desses. 

Então, é nesse sentido que eu gostaria de fazer uma proposta em nome do 

Grupo Parlamentar que represento, uma Proposta de Recomendação que diz o seguinte: 

“Face às condições de adesão ao programa do PAEL, os quais foram votados e 

aprovados por maioria nesta Assembleia Municipal, com os votos contra dos Deputados 

Municipais do PS e isso foi o que, efetivamente, aconteceu, verificando-se o facto de o 

Partido Socialista e o atual Presidente da Câmara sempre se mostrarem contra a adesão 
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ao programa devido às condições que foram impostas ao Município, designadamente no 

que concerne ao prazo de pagamento contratualizado, as medidas de aumento da receita 

e de redução da despesa previstas no programa de ajustamento, e, analisando as 

condições atuais da atividade financeira da Câmara Municipal, nomeadamente: 

a) As receitas das taxas e impostos tem vindo a aumentar, nomeadamente o 

IMI cujo aumento se cifra em quase dois milhões de euros; 

b) As despesas nos consumos próprios que têm vindo a diminuir já desde 2012; 

c) Diminuição dos encargos de juros, pela renegociação dos empréstimos do 

PAEL, feito por este Executivo;  

d) Considerando que as medidas de redução de despesas previstas no PAEL 

têm vindo a ser cumpridas;  

Vimos, ao abrigo das competências estabelecidas no artigo 24.º, do Decreto-

Lei n.º 75/2013, propor que a Assembleia Municipal aprove esta proposta de 

recomendação à Câmara Municipal, para que no interesse do Município e da sua 

população, promova a elaboração de um programa de ajustamento alternativo, que 

suporte uma proposta de renegociação do contrato celebrado entre a Câmara Municipal 

de Nelas e o Governo no âmbito da adesão ao PAEL.  

Este programa deverá contemplar a possibilidade do Município poder elaborar 

um orçamento e plano, rigoroso mas sem prévio parecer, bem como poder aplicar as 

taxas que se ajustem á sua necessária realidade financeira, nomeadamente o ajustamento 

do IMI, se assim o entender e respeitando a opinião que acabou de nos transmitir, pode 

não ter interesse em baixar o IMI. 

Tenho dito 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais alguém quer usar da palavra? Senhor Presidente, faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Eu, Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Eng.º José António, de facto, e, 

que não fique aí essa preocupação fundamental, limitei-me, durante o decurso da 

Assembleia a corresponder a uma intervenção inicial acalorada e apaixonada do Senhor 

Presidente da Junta de Santar, mas tenho preocupações, naturalmente, em todas as 

Freguesias. 

Já falámos de Senhorim, no cemitério, como obra, para além da compra do 

terreno, é um investimento de alguma monta. Falei nas ETAR,s em todas as Freguesias, 

que é um investimento próximo dos 7 milhões de euros. 

Têm sido feitas obras em Canas de Senhorim, quer em termos industriais, quer 

em termos de ETAR,s. Estou a fazer os estudos para obras, muitas delas estão aqui, 

estavam inscritas no Saneamento Financeiro de 2010 em todas as Freguesias, seja a Rua 

da Santa, na Lapa do Lobo, seja a Rua da Soma, em Santar, seja a Estrada Moreira – 

Nelas em Moreira, seja a Variante da Aguieira, seja a ampliação do cemitério de Vilar 

Seco, 

Como está a ver, eu sei bem, a ampliação do cemitério do Folhadal, a abertura 

de uma rua, eu sei bem, conheço bem todo o Município, a requalificação urbana do 

centro de Nelas, aqui a CVR, o Cineteatro, a Rua Gago Coutinho, as novas ruas e 

variantes que estão paradas desde o tempo do Senhor Dr. José Correia, eu conheço essa 

realidade toda muito bem. 
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Portanto, essa recomendação que o Senhor Eng.º está a fazer foi aquilo que eu 

disse. Essa recomendação é o que nós vamos fazer. Pois, vamos fazer quando tivermos 

condições para isso. 

É evidente que vamos fazer. Temos o desejo de fazer isso. De reorganizar tudo 

e de rasgar, já o disse várias vezes, o Plano de Ajustamento. 

Então? e agora tirar? eu não concordo com o PAEL, mas estou obrigado a 

respeitá-lo. Ninguém concorda, nem o Eng.º José António concorda, com uma restrição 

á autonomia administrativa e financeira da Câmara. Mas isso é uma coisa.  

Outra coisa, eu também não concordo com as taxas do banco, de juros, às 

vezes de algumas contas, de alguns empréstimos que faço, mas que remédio tenho 

senão pagar. 

Portanto, isso é uma coisa, eu não concordar, não concordo. Agora tenho que 

honrar e cumprir os compromissos do Município. Portanto, esta proposta de 

recomendação, salvo o devido respeito, é a nossa política, é o nosso compromisso para 

o mandato. 

Eu posso, desculpem, é o nosso compromisso. Eu tenho aqui e anda sempre 

comigo. Olhem, o António Costa também atirou com o programa dele para cima da 

mesa um dia destes, anda sempre comigo.  

Está aqui, primeira recomendação.  

Está aqui, primeira preocupação: Compromisso, Finanças, Impostos e Taxas – 

Ter como prioridade o equilíbrio das finanças municipais no sentido de retirar, o mais 

rapidamente possível a Câmara da falência, de modo a poder reduzir os impostos, taxas 

e licenças como, por exemplo, o IMI e a derrama sobre o lucro das empresas, que estão, 

atualmente no máximo, e recuperar o crédito junto dos fornecedores. 

É este compromisso que eu assumi. É isso que propõem agora, muito bem. Eu 

acho que é uma recomendação que eu aceito integralmente.  

Ó Senhor Eng.º, eu aceito integralmente isso porque isso é o compromisso 

assumido pelo Partido Socialista, por todos os Eleitos do Partido Socialista, incluindo 

por mim.       

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais alguém quer usar da palavra? Deputado Sousa, faça favor. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Eu, depois de falar, só pedia a seguir um pequeno intervalo, que é para nós 

discutirmos o documento. Eu ouvi-o mas é extenso. Tem alguns considerandos que é 

preciso ler. 

Mas só há aqui um pormenor que tem escapado sempre quando vêm falar sobre 

isso, que são os números, a situação financeira. Há um número que é o essencial nesta 

discussão, nesta e nas outras, que é o limite de dívida da Autarquia e, esse limite, neste 

momento, no dia 30/06/2015, ainda estava ultrapassado. 

Enquanto a dívida bruta do Executivo, da Câmara, não é do Executivo, da 

Câmara, ultrapassar o limite de dívida da Autarquia, autorizado pela Lei das Finanças 

Locais, enquanto isso não acontecer a situação financeira da Câmara é má. 

Quer dizer, isto é o mesmo que termos um doente que estava quase a morrer, 

estava em coma, tinha hemorragias interna e a primeira coisa que se teve que fazer foi 

estancar as hemorragias. 
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Mas ele não está bom para jogar futebol. Ainda está no hospital. Ainda está no 

hospital, a soro, só se lhe conseguiu estancar as hemorragias, não andamos a gastar mais 

do que aquilo que temos, que é o que andámos a fazer, andámos todos a fazer isso 

durante, pelo menos, os últimos quatro anos, que é o que está ali no relatório. 

Andámos a gastar mais do que aquilo que podíamos. Agora, estancámos essa 

hemorragia, mas o doente ainda não está bom, e, se lerem o Relatório de 

Acompanhamento de Execução, diz lá: Capacidade de endividamento limite da 

Autarquia, no dia 31/12, 12.196.000,00 euros. Montante da dívida no dia 30 de junho de 

2015, estamos a falar de dívida bruta, 13.635.000,00 euros. Excesso de dívida bruta, 

1.438.000,00 euros. Este é que é o facto. Por isso, ainda não podemos tirar o doente dos 

cuidados intensivos.               

 

O Senhor Presidente da Assembleia. 

- Muito obrigado. Então, 5 minutos de intervalo. São 23 horas e 39 minutos, 

aos 44 minutos agradecia que estivessem todos. 

Senhores Deputados, acabou o tempo. 

Senhores Deputados, aos seus lugares, rapidamente, para continuarmos os 

trabalhos. 

Muito obrigado. 

Quem é que quer usar da palavra? Senhor Deputado Sousa, faça favor. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Senhor Presidente, 

Senhores Deputados. 

É só para dizer que nós subscrevemos inteiramente esta Proposta de 

Recomendação e pretendemos que ela seja uma proposta conjunta, subscrita também 

pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que isto era aquilo que estava 

exatamente dentro do programa do PS e é aquilo que todos nós estamos a tentar fazer, 

que é baixar a taxa de IMI, criar as condições para que seja possível baixar a taxa de 

IMI.    

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Sendo assim, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se 

abstém? Aprovada por unanimidade a recomendação feita. 

Quer fazer declaração de voto? Faça favor. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- É só uma declaração de voto e é só para dizer uma coisa. É que me causou 

alguma estranheza vir do Grupo Parlamentar da Coligação uma recomendação onde se 

exige fazer um Orçamento e um Plano rigoroso, quando durante tantos anos não deram 

conta daquilo que estava a acontecer. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. 

Agora, passada a recomendação, se mais ninguém quer usar da palavra, 

passamos à votação das taxas de IMI sendo as taxas propostas de 0,8% para os prédios 

rústicos e 0,5% para os prédios urbanos. Quem vota contra? Nove. Quem se abstém? 
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Dois, Quem vota a favor? Treze. Nove contra, duas abstenções, treze votos a favor. 

Portanto, foi aprovado com 9 votos contra, 13 votos a favor e 2 abstenções. 

Declaração de voto? Faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António: 

- A declaração de voto prende-se com o facto do Senhor Presidente de Câmara, 

recentemente numa entrevista dizer que estava a pensar a redução de IMI em 2017 e nós 

acharmos que ela devia ser feita em 2016. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Deputado. Vamos aprovar em minuta.    

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 – Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação de taxas: 

a) Prédios rústicos – 0,8%; 

b) Prédios urbanos – 0,5%, referentes ao ano de 2015, a liquidar no próximo 

ano, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 13 votos a favor, 9 

votos contra e 2 abstenções.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos ao ponto 2.7 – Aprovação do lançamento de derrama para o ano de 

2016. É uma taxa de 1,5%. O Senhor Presidente quer dizer alguma coisa? 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento. De facto, a questão da derrama é, em tudo similar, 

mesmo a taxa dos direitos de passagem e a participação variável do Município no IRS, 

que ronda os 150.000,00 euros a 200.000,00 euros, era uma medida muito interessante 

se nós pudéssemos de facto dispor dela, e, não podemos, por exemplo, como muitos 

Municípios fazem, oferecer os livros a todos os alunos do Primeiro Ciclo.  

Eu só queria dizer que eu levei um nó cego relativamente á taxa do IMI. 

Compreendo que se apresente uma proposta de recomendação. Mas depois haviam de 

ser consequentes com essa proposta de recomendação, que era proporem uma taxa 

alternativa e dizer porquê, fundamentarem-na. 

Portanto, há aqui muita falta de coragem política. Para propor uma taxa, não 

propõem. Fazem uma recomendação e depois votam contra o máximo que vocês 

fixaram, que vocês é que fixaram há dois anos atrás, não foi esta Câmara. Foram vocês. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente, vamos a este ponto.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Portanto, há aqui muita, com o devido respeito, falta de coragem política, 

muita demagogia para puderem chegar lá fora e dizer que eram contra a taxa, mas 

recomendaram que a Câmara viesse rever. Mas são contra a taxa, porquê? Desculpem, a 

política faz-se com seriedade e com coragem. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 41 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente.  

Ponto 2.7, mais alguém quer dizer mais alguma coisa? Não?  

Então, alguém da plateia quer dizer alguma coisa sobre este ponto? Também 

não. 

Então, vou pôr à votação este ponto 2.7 – Aprovação do lançamento de derrama 

para o ano de 2016, quem vota contra? Quem se abstém? Nove abstenções. Portanto, são 15 

votos a favor. Aprovar em minuta.  

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7 – Aprovação do lançamento de derrama para o ano de 2016, no valor de 

1,5%, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 15 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 2.8 – Aprovação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem - 

Lei nº. 5/2004, de 10 de fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas, no valor de 0,25%. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Ninguém. Vou pôr à votação. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta. 
 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.8 – Aprovação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 

5/2004, de 10 de fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas, no valor de 0,25%, foi posto à 

votação, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos ao ponto 2.9 – Aprovação da participação variável do Município no IRS 

para 2015.  

O Senhor Presidente quer dizer alguma coisa neste ponto?  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Nada. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Não? Então, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 9 

abstenções e 15 votos a favor.  

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.9 – Aprovação da participação variável do Município no IRS para 2015, na 

taxa de 5%, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 15 votos a favor, 0 votos 

contra e 9 abstenções. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

E, passamos, então ao ponto 2.10 – Aprovação do Apoio à União de Freguesia de 

Santar e Moreira para construção de WC no cemitério de Santar (Art.º 25.º/1,j), da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  

Quem quer usar da palavra neste ponto? Ninguém? 

Um esclarecimento do Senhor Presidente. Faça o favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Depois da Câmara ter transferido algumas competências e meios no âmbito da 

limpeza urbana, que não é uma quantia negligenciável, são 20% a mais do que o Orçamento das 

Juntas neste ano, temos intenção, também, de começar a incrementar esta delegação de 

competências nas Freguesias, quer, particularmente, em obras próprias, como nos cemitérios. Já 

falei há pouco em Senhorim, agora a questão de Santar. 

Vai-se colocar também, em Santar, o Espaço do Cidadão. Já foram indicadas pessoas 

para formação. Vão ter que ser adaptadas as Juntas, quer de Santar, quer de Canas de Senhorim, 

para receber o Espaço do Cidadão e, portanto, terá também que ser contratualizada a delegação 

de competências, o próprio cemitério de Senhorim.  

É um caminho que pretendemos percorrer, a cobertura da parte associativa e Junta de 

Carvalhal Redondo, por exemplo. É um caminho que pretendemos, progressivamente, cada vez 

mais, percorrer, que é transferir verbas e meios para as Juntas de Freguesia, para que sejam as 

Juntas os donos de obra, a concretizar essas obras.  

Portanto, para nós delegarmos competências, como é o caso aqui e, foi aprovado na 

quarta-feira 20.000,00 euros para a Junta de Santar, para ver se a Junta de Santar faz os 

balneários e as casas de banho no cemitério e se isso está pronto, rapidamente. Portanto, será a 

Junta de Freguesia de Santar a dona da obra.  

Vamos continuar a prosseguir este caminho, assim tenhamos receitas e verbas para 

poder prosseguir esta política.  

Uma das verbas e das receitas, e quero que fiquem bem cientes disso, é as receitas 

próprias, é o IMI, que nos permite também, além das transferências do Fundo do Equilíbrio 

Financeiro, do Estado e de outras taxas, fazer mais ou menos obras. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então, vou pôr à votação o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovado por unanimidade. Minuta.            

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.10 – Aprovação do Apoio à União de Freguesia de Santar e Moreira para 

construção de WC no cemitério de Santar (Art.º 25.º/1,j), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos ao ponto 2.11 - Aprovação da abertura de procedimento concursal de 

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

contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial. São as chamadas AEC,s. 

O Senhor Presidente quer dizer alguma coisa neste ponto?  
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O Senhor Presidente da Câmara: 

- Não. Acho que é clara a proposta. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 

Minuta.   

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.11 - Aprovação da abertura de procedimento concursal de recrutamento 

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

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

com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ponto 2.12 - Apreciação do Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento 

Financeiro – 2.º trimestre de 2015. 

Senhor Presidente, quer usar da palavra? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só dizer, reafirmar, que isto é uma das consequências da existência de um Plano de 

Ajustamento Financeiro, que é apresentarmos relatórios trimestrais que são enviados à Direção 

Geral das Autarquias Locais para acompanharem a gestão financeira do Município. 

Esse acompanhamento tem permitido e está evidenciado, é claro, é muito claro, o 

Senhor Sousa já referenciou esses dados. 

Se virem na página 6, tem, Limite da dívida total da Autarquia, calculada em 

31/12/2014 – 12.196.000,00 euros.  

Montante da dívida total em 30 de junho de 2015, excluindo as operações 

extraorçamentais, que são cerca de 100.000,00 euros, que são as garantias bancárias dos 

fornecedores etc., dinheiro que está na conta da Câmara, mas que não é da Câmara. Portanto, 

poderá ter que ser devolvido como, em regra, acontece. 

Montante da dívida total da Câmara em 30 de junho -13.635.000,00 euros. Excesso da 

dívida -1.438.000,00 euros.  

Quero também dizer-vos que por este andar, a correrem as coisas como estão aqui a 

correr do ponto de vista financeiro, daqui a um ano estaremos, seguramente, a falar na 

possibilidade de pôr fim, independentemente das taxas e impostos, mas de pôr fim ao Plano de 

Ajustamento Financeiro. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia 

- Muito obrigado Senhor Presidente.  

Ponto 2.13 - 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? Se ninguém que usar da palavra, vou pôr o ponto à 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  

 

A Senhora Primeira: 

MINUTA DA ATA 
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O ponto 2.13 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção 

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

de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 0 

votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ponto 2.14 - Aprovação do projeto de regulamento de apoio à atividade 

editorial. Alguém quer usar da palavra?  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento. Posso? 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Este regulamento de apoio à atividade editorial, que vos foi distribuído 

também, já está a enquadrar, felizmente, algumas propostas de apoio da Câmara no 

sentido de dar um input decisivo para que alguns autores do Concelho de Nelas possam 

editar livros. 

Existem já duas propostas feitas à Câmara, uma da D.ª Carla, de Canas de 

Senhorim, e outra do Senhor Professor Jorge Branquinho. 

É um projeto de regulamento da atividade editorial, que permite, por exemplo, 

a Câmara dar apoio e também como aconteceu no caso de matéria de aquisição de 

livros, no caso do Senhor Professor Jorge Branquinho, que já foi assinado um protocolo, 

para o livro que se chama Aurelianos, para ser apresentado publicamente. 

Ele próprio fez questão de devolver o montante do apoio que, ao abrigo de um 

projeto que está em apreciação, mas que a Câmara decidiu também, em reunião de 

Câmara apresentar, que é, pela venda dos livros devolver o dinheiro á Câmara e ceder a 

parte dos direitos de autor até preencher o montante, que no caso do Senhor Professor 

Jorge Branquinho sã0 1.800,00 euros.  

Era esse esclarecimento. Dizer-vos ainda que, só uma nota. Se repararem nos 

compromissos plurianuais já assumidos por esta Câmara, estão, a aquisição de terrenos 

para instalações industriais. Em 2016 já estão assumidos 60.000,00 euros de 

compromissos e em 2017, 15.000,00 euros. 

Para o cemitério de Senhorim já está assumido 50.000,00 euros para 2016, é a 

última alínea e 45.000,00 euros para 2017. 

Era só, Senhor Presidente da assembleia. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

unanimidade.         

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 
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O ponto 2.14 - Aprovação do projeto de regulamento de apoio à atividade 

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

contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Então, passamos ao ponto 2.15 e último, ponto que foi introduzido, que é -

Aprovação da 3.ª Revisão ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano de 

2015. 

O Senhor Presidente quer usar da palavra? 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Só enfatizar, de facto, que pode ainda haver outra revisão até ao final do ano, 

eventualmente na Assembleia de novembro. Mas isto vai também resultando da 

definição dos quadros comunitários em que nos temos que ter inscrito, em Grandes 

Opções do Plano, pelo menos, ter aberta a rubrica, para podermos apresentar projetos a 

financiamento. 

E o caso aqui, do Espaço do Cidadão de Canas de Senhorim, o Espaço do 

Cidadão de Santar, o Espaço do Cidadão em Nelas, a possibilidade de abrirem avisos 

para Proteção Civil, para os Corpos de Bombeiros, mesmo para a Proteção Civil 

Municipal, ao nível, por exemplo, dos carros de combate a incêndios, se houver 

possibilidade já temos veículos operacionais de proteção e socorro que podemos apoiar. 

Deixámos uma rubrica genérica para apoio de candidaturas do PT 2020. Mas 

depois também, além da ARU – Área de Reabilitação Urbana, ao abrigo da qual as 

verbas de reabilitação urbana só são disponibilizadas se houver uma área de reabilitação 

urbana. 

Acrescentámos também aqui as Caldas da Felgueira, além da ARU de Nelas, 

de Canas de Senhorim e de Santar, em termos de reabilitação urbana. 

Acrescentámos uma obrigação, que já saiu um aviso, que agora para nós 

termos as ETAR,s em todas as Freguesias a funcionar e também incentivos no domínio 

da água, temos de ter um cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de 

saneamento. Portanto, onde passa o tubo, que dimensão tem o tubo, tudo isto tem que 

estar num cadastro a que nós temos que nos candidatar e temos que executar. Muitas 

Câmaras não têm e a Câmara de Nelas também, genericamente, relativamente á rede 

toda, também não tem. 

Temos indicação que vão abrir avisos para recuperação de áreas de passivos e 

de recuperação de instalações industriais abandonadas e temos já referenciado as que 

dizia há pouco, os Fornos Elétricos, a CUF, a CVR Dão. 

Temos também informação que até ao final do ano irá abrir a possibilidade de 

candidaturas para ampliação das áreas de acolhimento empresarial e nós inscrevemos 

aqui as três áreas de acolhimento empresarial que é a Zona Industrial 1, de Nelas, as 

Zonas Industriais do Chão do Pisco e da Ribeirinha em Canas de Senhorim. 

Além disso temos ainda aqui a introdução de duas rubricas que têm a ver com a 

CIM Viseu Dão Lafões. Está a decorrer neste momento um Plano Intermunicipal de 

Mobilidade e Transportes ao nível de toda a Região, dos 266.000 habitantes da Região 

Viseu Dão Lafões, um Plano de Transportes, que depois pode fomentar a existência de 
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empresas de transportes, de cobertura das carrinhas do cidadão, ou das carrinhas no 

âmbito do Programa Aproximar. 

E, vamos ainda também tentar concretizar um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Económico e Social do Concelho de Nelas, a que chamaremos Nelas 

2025, que enquadre todo o nosso desenvolvimento económico e social, as zonas 

industriais, o apoio, a rede de apoio social, a rede de apoio cultural, tudo isso seja 

enquadrado num plano que projete todas as nossas políticas desta Câmara e das 

próximas num plano que se reflita numa melhoria muito qualitativa no ano de 2025. 

É nesse horizonte que também mandámos inscrever e pedimos que os Senhores 

Membros da Assembleia Municipal nos aprovem esta revisão. Também a possibilidade 

de realizar um Plano Estratégico de Desenvolvimento Social para o Concelho de Nelas. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Se mais ninguém quer usar da 

palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 

unanimidade.  

  

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.15 – Aprovação da 3.ª Revisão ao Orçamento Municipal e Grandes 

Opções do Plano de 2015, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a 

favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Vou colocar à votação a minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovada por unanimidade.        

 Terminado o Período da Ordem do Dia, considero aberta a sessão ao Público e 

pergunto, se alguém quer usar da palavra? 

O Senhor Arlindo, faça favor.  

 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Senhores Presidentes da Junta, 

E restante Público. 

Muito boa noite a todos. 

Ora, sobre a Feira do Vinho já não vou dizer nada, já foi tudo dito e já tive 

também oportunidade de dizer na reunião de Câmara aquilo que, realmente, senti com 

este grande evento que nós temos aqui no nosso Concelho.  

Sobre o seguinte, a questão é o seguinte, acho que o Senhor Presidente da 

Câmara foi muito clarinho como a água quando expôs os problemas do relatório que 

recebeu do Tribunal de Contas. 

Portanto, a meu ver, não precisa que haja algum defensor do Senhor 

Presidente, não precisa. 
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Eu, se estivesse em Angola, dizia, trazia para cá os capangas. Mas não é 

verdade porque o Senhor Presidente não precisa dessas coisas. 

Sobre o IMI acho que foi também clarinho como a água. Não podemos baixar 

o IMI. Todos nós sofremos na pele com a taxa máxima, mas como todos nós sabemos 

também foi exposto aqui pelo Senhor Presidente da Câmara, não temos hipóteses, 

atualmente de podermos baixar o IMI. 

É certo que um ponto dá-nos a impressão que não é nada, mas um ponto são só 

400.000,00 euros. 

Boa noite a todos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo. 

Não havendo mais inscritos, declaro encerrada esta sessão quando são zero 

horas e doze minutos. 

Muito obrigado a todos e muito boa noite.       

 

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: 

 

 


