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SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

ATA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta 

Vila de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas e quinze minutos, a 

Assembleia Municipal de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 11 de setembro 

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 das Propostas de Orçamento Municipal e das Grandes Opções 

do Plano para o ano 2016;  

2.3 – Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2016; 

2.4 – Aprovação da alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança;  

2.5 - Aprovação do Apoio à União de Freguesias de Carvalhal Redondo e 

Aguieira para execução dos trabalhos de remoção de cobertura contendo amianto e 

aplicação de nova cobertura em edifício em Carvalhal Redondo; 

2.6 - Controlo do Endividamento Municipal – Município de Nelas – Relatório 

definitivo – Conhecimento;  

2.7 – Aprovação da Proposta de Contrato Interadiministrativo de delegação de 

competências entre o Município de Nelas e a Freguesia de Canas de Senhorim relativo 

ao Espaço do Cidadão;   

2.8 – Aprovação da Proposta de Contrato Interadiministrativo de delegação de 

competências entre o Município de Nelas e a União de Freguesias de Santar e Moreira 

relativo ao Espaço do Cidadão;  

2.9 - Aprovação da 4.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções 

do Plano de 2015;  

2.10 - Apreciação do Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento 

Financeiro – 3.º trimestre de 2015;  

2.11 - 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. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas Municipais, 

Exmo. Público. 
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Muito boa noite. 

Declaro aberta esta sessão quando são 21 horas e 15 minutos e vamos iniciar a 

sessão com a chamada dos Senhores Deputados Municipais. 

 

(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi feita pela Senhora 

Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves)  

 

A Senhora Segunda Secretária: 

- Estão a faltar os Senhores Deputados Municipais, Rui Manuel Simões Costa, 

Francisco Manuel Ferrão Mascarenhas Loureiro, Liliana Silva Pinto (veio mais tarde), 

Alexandra Sofia da Costa Pinto, Pedro António Figueiredo Moreira, Hernâni César 

Salvador Marques (veio mais tarde) e Mário Alberto Gomes Pires (veio mais tarde). 

Estão presentes 21 e estão a faltar 7. 

 

O Senhores Presidente da Assembleia: 

- Estamos presentes 21 elementos e faltam 7. A Senhora Deputada Liliana 

telefonou-me a dizer que estava de serviço, mas que vinha um bocadinho mais tarde, 

assim que saísse que vinha. A qualquer altura deve estar a chegar. Peço desculpa por 

esta reunião não ser, como habitualmente, à sexta-feira, mas este mês na última sexta-

feira é Dia de Natal e na anterior foi a Ceia de Natal da Câmara Municipal. Falando na 

Ceia de Natal da Câmara Municipal queria agradecer ao Senhor Presidente por ter 

convidado todos os Membros da Assembleia para essa Ceia. Nem todos puderam ir, ou 

poucos puderam ir, mas ficou o convite que, em meu nome e em nome da Assembleia, 

agradeço.  

Posto isto, passamos ao ponto 1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão 

ordinária de 11 de setembro 2015.  

Quem quer usar da palavra neste ponto? Deputado José António. Mais alguém? 

Senhor Deputado José António faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras Secretárias,  

Senhores Vereadores, 

Caros Colegas Deputados Municipais, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Estimado Público, 

Muito boa noite a todos. 

Sobre a ata é só um aspeto recorrente. Eu lia-a no computador, mas a leitura 

nunca é tão eficaz e acabei agora de a pedir a uma colega de bancada e ia pedir à 

Senhora Dr.ª Mafalda, não para alterar ou compor o texto mas, se for possível, corrigir 

um ou outro ponto, dá sempre bastante jeito. A nossa linguagem oral, sem preparação, 

nem sempre tem a linearidade que nós pretendemos.  

Não é uma crítica, volto a dizer, é apenas um pedido. Não venho a qui dar 

lições de Português a ninguém. É apenas uma questão de princípio. Era só, muito 

obrigado. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 3 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Nós vamos tentar ter mais em atenção as 

recomendações.  

Passando este reparo, vamos passar á votação da ata. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Três abstenções, são três elementos que 

não estiveram na última sessão e 18 votos a favor. Portanto, está aprovada.  

 Leitura do Expediente. Vou, como habitualmente, escusar-me a fazê-lo a não 

ser que alguém precise de algum esclarecimento, uma vez que foi endereçado a todos os 

presentes.  

 

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

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

ordinária de 12/08/2015; extraordinária de 25/08/2015; ordinárias de 26/08/2015; 

09/09/2015; 30/09/2015; 14/10/2015; 28/10/2015, extraordinária de 30/10/2015 e 

ordinárias de 11/11/2015 e 25/11/2015;   

- Ofício n.º 4426, datado de 09 de setembro de 2015, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de mais um assunto para a sessão ordinária desta 

Assembleia Municipal, de 11 de setembro de 2015; 

- Câmara Municipal de Tondela – Convite para estar presente na inauguração 

da FICTON – Feira Industrial e Comercial do Concelho de Tondela, dia 11 de setembro 

de 2015, pelas 19:30 horas;  

- Municipália – Convite para participar na 18.ª edição da Fira de Leida;    

- Fundação Lapa do Lobo – Convite para o 5.º aniversário da inauguração do 

edifício-sede e mostragem de obras de ampliação;  

- Ofício n.º 4478, datado de 16 de setembro de 2015, da Câmara Municipal de 

Nelas – Convocatória para uma reunião do Conselho Municipal de Segurança, dia 30 de 

setembro de 2015, pelas 17 horas;  

- Carta de Hélder Isac Marques da Silva e Cunha – Redução de taxa prevista no 

n.º 13.º, do artigo 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis;   

- Assembleia Municipal de Carregal do Sal – Comunicação de deliberação;  

- Ofício n.º 5310, datado de 30/10/2015, da Câmara Municipal de Nelas – 

Envio de documentos;  

- Exemplar do jornal Voz das Misericórdias; 

- Convite da Associação Cultural Canto e Encanto;   

- Cópia de um e-mail, enviado pelo Sport Lisboa e Nelas à Câmara Municipal 

de Nelas – Convite para jantar de Natal – 05 de dezembro – Restaurante Os Antónios;  

- Ofício n.º 6354, datado de 10 de dezembro de 2015, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
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- Ofício n.º 15/15, datado de 14 de setembro 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 11 

de setembro de 2015; 

- Ofício n.º 16/15, datado de 10 de dezembro de 2015, enviado aos Senhores 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

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

 Quem quer usar da palavra neste ponto? Deputada Isabel Matias, Deputado 

José António. Mais alguém? Mais ninguém. Então, Senhora Deputada Isabel Matias, 

faça favor de usar da palavra.   

 

A Senhora Deputada Isabel Matias: 

- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Venho aqui ler um Voto de Pesar que passo a citar:  

 

Voto de Pesar 

O Grupo Parlamentar PSD/CDS-PP, atendendo que esta é a primeira vez que 

nos encontramos reunidos após o triste acontecimento ocorrido no dia 13 de novembro 

próximo passado e, não sendo este Grupo Parlamentar alheio, tal como vós, á catástrofe 

que se abateu em Paris, não quer deixar de expressar o seu enorme pesar por todas as 

vítimas que perderam a vida nos atos terroristas levados a efeito na Cidade de Paris. 

Um ataque brutal contra a cidadania e os valores democráticos europeus. 

A Assembleia Municipal de Nelas manifesta o seu repúdio contra este tipo de 

manifestação de ódio mais primário, como este que teve o seu alvo focado numa nação 

histórica como é a França, baluarte dos valores universais da Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. 

A Assembleia Municipal de Nelas reforça, ainda, que o mundo não deve ter 

medo do terrorismo e de ações bárbaras contra a nossa civilização como aquelas a que 

assistimos, devendo, por isso, continuar a cultivar os valores da tolerância e da 

solidariedade, marcas distintas da União Europeia. 

Este voto de pesar, se aprovado, deve ser remetido ao Senhor Embaixador de 

França em Portugal e outras entidades competentes.  

Disse. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Não sei se alguém que usar da palavra relativamente a este 

Voto de Pesar? Se ninguém quer usar da palavra, vou pô-lo de imediato à votação e 

pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  

Senhor Deputado José António, faça favor. 
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O Senhor Deputado Eng.º José António: 

- Muito boa noite a todos mais uma vez. 

O assunto é a apresentação de uma moção que eu vou passar a ler.   

 

Moção 

Por um serviço TDT com qualidade 

- Considerando que a passagem da emissão analógica de televisão para a 

emissão digital poderia – e deveria – significar uma melhoria e um enorme aumento de 

oferta de canais gratuitos para toda a população;  

- Considerando que, em toda a Europa, a passagem para a TDT significou a 

multiplicação de canais nacionais, regionais e temáticos gratuitos a todos os cidadãos; 

- Considerando que, em Portugal, nada mais é oferecido além dos 

mesmíssimos quatro canais transmitidos pelo sistema analógico; 

- Considerando que no Concelho de Nelas se verifica em todas as Freguesias 

deficiente cobertura TDT, havendo mesmo casos em que os idosos são provados do 

acesso á única companhia que ainda poderiam ter;  

- Considerando que a falta de cobertura da fibra ótica e da TV por cabo a nível 

nacional obriga a que qualquer cidadão que viva no interior pague muito mais para obter 

esse serviço que outro que viva no litoral;  

- Considerando que a implantação da TDT tem sido um grande incentivo às 

TVs pagas e não um incentivo para um serviço público de qualidade.  

Os Deputados Municipais do PPD-PSD/CDS-PP propõem que a Assembleia 

Municipal de Nelas, na reunião ordinária de 22 de dezembro de 2015, repudie o serviço 

público prestado, exigindo que todos os cidadãos, nomeadamente os do Concelho de 

Nelas passem a ter acesso a um serviço público de qualidade solicitando ao Governo 

que tome as medidas corretivas necessárias para eliminar estes problemas. 

Esta moção, no caso de ser aprovada, deve ser enviada ao Senhor Primeiro-

Ministro, à tutela correspondente e dado conhecimento á ANACOM).  

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 

Se não, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por 

unanimidade.  

Informo que, entretanto, chegou o Senhor Deputado Mário Pires. Passamos a 

estar presentes 22 elementos. 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca quer ler as moções apresentadas à mesa, 

ou quer que a Senhora Secretária leia? Então, Senhora Secretária, faça favor.  

 

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

Moção 

Pela construção do IC 37 e a conclusão do IC 12 

Tendo em conta a instalação de importantes unidades empresariais no 

Concelho de Nelas e as evidentes possibilidades de expansão do setor económico; 

Considerando a necessidade de ligações rodoviárias modernas, rápidas e 

seguras do Concelho aos grandes centros urbanos regionais que estreitem distâncias 
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entre o interior e o litoral, associando-as ao desenvolvimento e ao direito á mobilidade 

das populações;  

Considerando o imperativo constitucional do Estado canalizar recursos para 

um desenvolvimento equilibrado e sustentável do todo nacional;  

Considerando ainda a postura anunciada do novo Governo relativamente ao 

incremento do investimento público em infraestruturas essenciais à modernização do 

País e ao desenvolvimento regional: 

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em sessão ordinária no dia 22 de 

dezembro de 2015, aprova a seguinte recomendação ao Governo:  

1 - Que seja de imediato lançado o concurso para a conclusão do IC 12 de 

ligação á A25 e à futura A24;  

2 – Que seja concretizado o projeto de construção do IC 37 de ligação a Viseu 

e a Seia, via estruturante essencial para estas regiões;  

3 – A Assembleia Municipal de Nelas defende o carater integralmente gratuito 

da utilização das autoestradas e vias-rápidas existentes ou a construir que sirvam o 

Concelho. 

Nelas, 22 de dezembro de 2015.  

O Eleito da CDU, Manuel José Fonseca.    

 

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

Moção 

Observatório Ambiental Permanente Concelhio 

Considerando:  

- O anúncio feito pelo Município de aposta na construção prioritária de 

ETAR´s para tratamento privilegiado dos efluentes domésticos; 

Considerando: 

- Que o anúncio de tal aposta decorre do reconhecimento de um défice 

ambiental no Concelho de Nelas, traduzido em número insuficiente de tratamento de 

efluentes domésticos, em descargas poluentes em cursos de água, em fossas a céu 

aberto, em ETAR´s inoperacionais a vazarem para ribeiras e solos sem qualquer  

tratamento, tudo isto com repercussão a jusante na contaminação dos lençóis freáticos, 

afetando ou podendo afetar aquíferos de uso doméstico ou agrícola, com o risco 

inerente, por essa via, para a saúde humana e a segurança alimentar das populações; 

Considerando: 

- Que tais descargas afetam cumulativamente a atividade económica do 

Concelho, nomeadamente no seu mais importante polo turístico, as Caldas da Felgueira, 

pela imagem negativa de cursos de água poluídos e pela ação devastadora que os ácidos 

contidos na água provocam, concretamente, na vegetação ripícola das margens da 

Pantanha; 

Considerando: 

- Que, infelizmente, os acima relatados não são os únicos problemas 

ambientais que existem no Concelho de Nelas, havendo instaladas empresas que 

laboram materiais altamente poluentes, que é necessário monitorizar por não se 

conhecerem com exatidão todas as consequências da sua utilização na saúde dos seus 

trabalhadores e na das populações; que exista uma lagoa alimentada com escorrências 

de materiais potencialmente radioativos, a descarregar na Ribeira da Pantanha; que 
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contamos no território com uma Mina de materiais radioativos desativada e inundada; 

que temos um Bairro no Couto Mineiro da Urgeiriça, com necessidade de avaliação 

urgente dos níveis de poluição com radão das casas; que proliferam as descargas ilegais 

de restos de obras, monos domésticos, plásticos e outros materiais poluentes nas nossas 

matas e declives ribeirinhos. 

A Assembleia Municipal de Nelas reunida em 22 de dezembro de 2015, 

delibera:  

1 – Que seja criado um Observatório Ambiental Permanente de âmbito 

Concelhio, que faça o levantamento, monitorize e equacione propostas de resolução 

integrada de todos os problemas ambientais referenciados ou referenciar no território 

concelhio.  

Nelas, 22 de dezembro de 2015.  

O Eleito da CDU, Manuel José Fonseca. 

 

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

Moção 

Assembleia Municipal de Nelas reclama aprovação do Projeto de Lei que contempla o 

direito de indemnização por morte ou doença a ex-trabalhadores da ENU 

A luta persistente dos trabalhadores mineiros e dos ex-trabalhadores da ENU 

levou a que conquistassem importantes direitos, nomeadamente o da antecipação da 

idade da reforma e o do acesso a cuidados e acompanhamento de saúde gratuitos e 

permanentes. Falta concretizar o direito á justa indemnização por morte ou doença, 

devida à exposição á radioatividade. 

A urgência na resolução desta questão aumenta na medida em que a 

degradação das condições de saúde de muitos destes ex-trabalhadores da ENU avança, 

como comprovam vários estudos, muitos deles desenvolvidos por institutos públicos 

(Instituto de Tecnologia Nuclear e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge), que 

salientam a especial perigosidade a que estão expostas as pessoas cuja atividade é 

levada a cabo em contacto com materiais radioativos, onde se insere a extração de 

urânio e o trabalho nas respetivas minas. 

É também conhecido o número de mais de uma centena de mortes de ex-

mineiros da ENU, por doenças do foro oncológico, cujos desaparecimentos prematuros 

deixaram sem qualquer apoio social as respetivas famílias.  

Com o objetivo de resolver esta grave situação o PCP e outros partidos 

apresentaram na Assembleia da República Projetos de Lei exigindo uma rápida 

adaptação do regime legal à realidade objetiva. 

Só a aprovação destes Projetos-Lei garante a assunção por parte do Estado, das 

suas responsabilidades face a estes trabalhadores, à sua saúde e ao bem-estar, bem como 

à proteção das suas famílias em caso de morte. 

O Projeto de Lei do PCP agora apresentado na AR, propõe no seu artigo 2.º, 

que à Lei n.º 10/2010, de 14 de junho, seja aditado um artigo 3.ºA, com a seguinte 

redação: 

“Aos trabalhadores abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 28/2005, a quem seja 

identificada doença profissional, designadamente aos ex-trabalhadores da Empresa 

Nacional de Urânio (ENU), é devida, a todo o tempo, independentemente da data do 
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diagnóstico, reparação e indemnização nos termos da Lei n.º 58/2009, de 4 de 

setembro.”  

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 22 de dezembro de 2015, 

delibera:  

Aprovar um voto de apoio e solidariedade á reclamação dos ex-trabalhadores 

da ENU, pelo direito às indemnizações por morte ou doença profissional, instando todos 

os partidos na Assembleia da República a votar favoravelmente os Projetos de Lei 

apresentados com esse objetivo. 

Depois de aprovada, esta Moção deve ser enviada a todos os Grupos 

Parlamentares na Assembleia da República.  

Nelas, 22 de dezembro de 2015.  

O Eleito da CDU na Assembleia Municipal de Nelas, Manuel José Fonseca. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Alguém quer usar da palavra nalgum destes pontos? São três documentos que 

eu considero distintos e que coloco à votação em separado. 

1ª Moção: - Pela construção do IC 37 e a conclusão do IC 12. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

2ª Moção: - Observatório Ambiental Permanente Concelhio. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

3ª Moção: - Projeto de Lei que contempla o direito de indemnização por morte 

ou doença a ex-trabalhadores da ENU. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada 

por unanimidade. 

Não tenho mais ninguém inscrito neste ponto. Se mais ninguém quer usar da 

palavra vou passar ao Período da Ordem do Dia. 

 

Ponto 2.1 – Informação do Senhor Presidente da Câmara. Foi enviada a todos 

os Elementos a informação escrita do Senhor Presidente, mas não sei se o Senhor 

Presidente da Câmara quer dizer alguma coisa neste ponto. Senhor Presidente, faça 

favor de usar da palavra. Entretanto, chegou também o Senhor Deputado Hernâni. 

Portanto, passamos a estar 23. Obrigado. Desculpe pela interrupção.  

  

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

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo.s 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 Setembro de 2015 até 

ao presente, bem como a sua situação financeira.  

 

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

Nomeadamente: 

I) Concluídas: 
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o Requalificação de telhado e pintura interior na Associação do Paço em 

colaboração com esta, em Canas de Senhorim; 

o Ligação da Iluminação de Natal pelas vilas e aldeias do Concelho; 

o Requalificação da rua da Corredoura em Carvalhal Redondo em colaboração 

com a União de Freguesias de Carvalhal Redondo/ Aguieira; 

o Ligação da rede de saneamento na rua das Fontainhas, em Moreira; 

o Arranjo urbanístico na Av. D. Duarte Pio de Bragança, (nivelamento e colocação 

de pavê de passeios) em colaboração com a União de freguesias de 

Santar/Moreira; 

o Abertura de caminho de apoio industrial, agrícola e florestal junto à unidade 

industrial “Movecho” na Zona Industrial 1 em Nelas; 

o Obras de requalificação de algumas habitações sociais no Bairro Dr. Augusto 

Rosado; 

o Continuação da requalificação de caminhos florestais, (em 2015 foram 

requalificados 100 Kms); 

o Intervenções várias nas Zonas Industriais resultantes do elevado movimento de 

veículos pesados; 

o Limpeza e arranjo de vários caminhos agrícolas e florestais e que posteriormente 

constituíram também os troços para o Rally Vinho do Dão; 

o Colocação de Pavê em passeios no Bairro da Feira de Nelas em colaboração 

com a Junta de Freguesia de Nelas; 

o Requalificação de novo espaço para a atividade do Veterinário Municipal; 

o Colocação de corrimão de acesso para alunos com deficiência na Escola 

Secundária de Nelas; 

o Limpeza e pintura de muros no cemitério de Moreira; 

 

 

o Construção de muro de suporte de terras junto ao Cemitério de Vilar Seco; 

o Requalificação e asfaltamento de arruamento na Quinta da Raposeira em Canas 

de Senhorim; 

o Montagem de estruturas e apoio material e logístico na Viagem Medieval, em 

Canas de Senhorim; 

o Pavimentação da rua junto da Fundação Lopes da Fonseca e outro arruamento da 

aldeia da Lapa do Lobo; 

o Conclusão da empreitada de correção do sistema de refrigeração- AVAC- no 

Centro Escolar de Nelas; 

o Pintura do Pavilhão Gimnodesportivo e muros em Canas de Senhorim em 

parceria com o Agrupamento de Escolas, tendo a Camara Municipal fornecido a 

mão-de-obra; 

o Acompanhamento da construção do novo balneário da Associação Desportiva e 

Cultural Lapense (obra própria com um subsídio atribuído pela Câmara 

Municipal); 

o Intervenção na rede de águas pluviais na zona do Rossio na Aguieira; 

o Distribuição de rádios da rede SIRESP às Corporações de Bombeiros de Nelas e 

Canas de Senhorim, bem como ao Serviço de Proteção Civil Municipal, em 

colaboração com a CIM Viseu Dão Lafões; 
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o Projeto e candidaturas da Loja do Cidadão em Nelas; 

o Projeto e candidatura dos Espaços do Cidadão em Canas de Senhorim e Santar; 

 

II) Em curso: 

Nomeadamente: 

 

o Transferência de verbas para todas as Juntas de freguesia no âmbito da 

delegação de competências para limpeza urbana; 

o Equipa SOS Buracos: Múltiplos arranjos de calçadas, passeios e 

estradas no Concelho; 

o Equipe SOS Escolas: Múltiplos arranjos e reparações dos 

edifícios da rede escolar do Concelho. 

o Continuação da construção da ETAR de Canas de Senhorim, com 

complemento de construção de novo e reforçado coletor, águas 

pluviais, ramais e pavimentação da rua da estação; 

o Continuação de alargamento/Beneficiação de caminhos agrícolas 

e florestais no Concelho. 

o Limpeza e arranjo das ruas, jardins e espaços verdes e zonas 

industriais do Concelho; 

 

o Reparação dos passeios na Quinta das Flores em Nelas; 

o  Continuação da construção do abrigo/ canil Municipal na Quinta 

da Cerca; 

o Reinício de trabalhos no Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Canas de Senhorim; 

o Alargamento de caminho e construção de muro junto ao antigo 

matadouro em Canas de Senhorim; 

o Requalificação das casas de banho da Universidade Sénior em 

Nelas; 

o Limpeza e desaterro na Zona Industrial da Ribeirinha em Canas 

de Senhorim. 

o Inicio da poda das árvores no Concelho Nelas; 

o Reparação da casa da caldeira, cobertura exterior e 

construção/reabilitação de duas casas de banho na escola de Vale 

de Madeiros; 

o Limpeza e terraplanagem de terrenos da Câmara Municipal na 

Zona Industrial de Nelas; 

o Requalificação do palco no Cine Teatro em Nelas; 

o Construção de passeios e lombas em Vila Ruiva e Carvalhas; 

o Aquisição de terrenos para ampliação de zonas industriais e 

cedência dos mesmos; 

o Aquisição de terrenos para ampliação dos cemitérios de Vilar 

Seco e Senhorim; 

o Aquisição de terreno para construção do novo cemitério em canas 

de Senhorim; 
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o Aquisição de terreno para requalificação do parque urbano sito ao 

“Castelão” em Canas de Senhorim; 

o Elaboração de estudo para requalificação da antiga Escola 

Primária (Masculina) da Aguieira; 

o Colocação de acesso a propriedades na rua da Soma, em Santar; 

o Construção de coletor de abastecimento de água não tratada na 

Zona Industrial do Chão do Pisco; 

o Colocação de 430 luminária LED em várias localidades do 

Concelho no âmbito do Programa de Eficiência Energética em 

colaboração com a CIM Viseu Dão Lafões; 

o Plantação de diversas árvores em várias freguesias; 

o Aquisição de imóveis degradados para integração numa praça 

publica em Vilar Seco; 

 

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

     Nomeadamente: 

o Colaboração com o movimento associativo no âmbito dos protocolos 

estabelecidos, nomeadamente na cedência de transportes, instalações e 

apoios materiais e financeiros; 

o Grande Prémio de Ciclismo do Dão; 

o 1º Edição do Rally Vinho do Dão com 42 participantes em prova; 

o Formação Empreendedorismo- Ideias e Oportunidades de Negócio; 

o Formação de Competências Básicas para desempregados; 

o Formação para Auxiliares de Ação Educativa e Animadoras; 

o Formação de quadros para a Loja e Espaços do Cidadão (3 trabalhadores); 

o Abertura do ano letivo da Escola de Musica com 60 alunos; 

o Co-organização com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e o 

Agrupamento de escolas da “Viagem Medieval”; 

o Comemoração do Dia Mundial da Diabetes no âmbito do Projeto Atividade 

Física em População com a Diabetes; 

o Celebração do Protocolo do Projeto Desportivo Atividade Física em 

População com a Diabetes com a Unidade de Saúde Familiar Estrela do 

Dão- Nelas e a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de 

Senhorim; 

o Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa nas IPSS’S do Concelho; 

o Continuação da entrega do Cartão Sénior Municipal (200 utentes); 

o Exposição fotográfica “Rostos da Igualdade” para assinalar o Dia Municipal 

para a Igualdade; 

o Início do ano letivo na Universidade Sénior com 121 alunos inscritos e 17 

disciplinas; 

o Celebração do S. Martinho na Universidade Sénior; 

o Contratação de onze professores para as atividades de enriquecimento 

curricular do Concelho nas áreas de Inglês, Atividade Física e Desportiva, 

Atividades Lúdico- Expressivas e Expressão Musical; 

o Distribuição de Flautas aos alunos do 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico do 

Concelho; 
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o Lançamento do Projeto “Música Maestro” para os alunos do Pré-escolar do 

Concelho; 

o Apoio à realização das atividades de animação termal nas Caldas da felgueira 

promovidas pela Associação local e financiadas pela autarquia; 

o Início do Circuito Municipal de Escolas de Natação; 

o Reinício do Projeto Desportivo “Crianças em Movimento” para alunos do 

ensino pré-escolar; 

o Co-organização do Torneio de Apuramento para o Campeonato da Europa 

sub 19, com a realização no estádio Municipal de 2 jogos; 

o Jornadas Europeias do Património; 

o Dia Europeu do Enoturismo; 

o Apoio às edições dos livros de escritores locais (Professor Jorge Branquinho, 

a apresentar oportunamente, e Carla Tavares); 

o Assinatura de 5 protocolos com a EDM relativos a imoveis sitos na Urgeiriça 

(Zona do poço de Sta. Barbara, Valinhos, cabine, casa do pessoal e 

Polivalente); 

o Co-Organização das Comemorações do centenário da concessão Mineira da 

Urgeiriça, 

o Cerimónias de abertura da iluminação de natal em Nelas e Canas de 

Senhorim (com a participação da Universidade Sénior de Nelas, e apoio 

Junta de Freguesia da canas de Senhorim e Associações da localidade); 

o Mercado de Natal, realização de atividades diversas, nomeadamente: 

-Distribuição e colocação de tapetes para dinamizar o comércio tradicional; 

-Espetáculo infantil para todos os alunos do pré-escolar e 1º CEB do concelho 

“Tangerina e Spirulina com a sua concertina” e distribuição de chocolates pelo Pai 

Natal; 

- Workshops diversos; 

- Christmas Night Run- Caminhada/Corrida Solidaria; 

-Tronco de Natal Gigante; 

o Colaboração com a FAJUVIS (4º EDAJ- Encontro Distrital de 

Associações Juvenis do Distrito de Viseu); 

o Férias em Ação Natal 2015 com 50 alunos inscritos; 

 

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

2 – Dados à data de 30 de novembro de 2015: 

a) A dívida de médio e longo prazo é de 12.084.035,10 €; 

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

540.971,92 €; 

c) Os fundos disponíveis para dezembro de 2015: 1.826.102,00 €. 

 

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

- Uma saudação a todos os presentes. 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Membros da Mesa,  

Senhores Vereadores, 

Membros da Assembleia Municipal, 
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Público. 

Só complementar algumas informações relativamente à informação escrita que 

foi distribuída aos Senhores Deputados Municipais. Neste período que mediou entre o 

final de setembro e esta data, há um conjunto de 25 ações concluídas e 27 em curso, 

ações que estão identificadas na área de obras municipais, ambiente, gestão urbanística 

e planeamento. Um conjunto identificado aí, a título exemplificativo, das 32 ações ao 

nível da informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social e a informação 

financeira, também disponível na parte final da informação.  

A dívida de médio e longo prazo do Município cifrava-se, em novembro 

passado, em 12.084.000,00 euros e a dívida de curto prazo em 540.000,00 euros.  

Comparativamente à divida existente em outubro de 2013 que era de 

16.195.000,00 euros, ainda sem a amortização extraordinária que é necessário fazer 

neste mês de dezembro, já houve um abaixamento de três milhões e meio de euros em 

termos da dívida total do Município. Além disso, temos mantido sempre os fundos 

disponíveis, ou seja, a diferença entre as dívidas que assumimos e os encargos que 

temos nos próximos 90 dias, a rondar os dois milhões de euros. Cifrava-se em 

novembro em 1.826.000,00 euros. Eu recordo que os fundos disponíveis, quando esta 

Câmara tomou posse em 28 de outubro de 2013, eram de 136,00 euros. 

Complementar também, destacar que continuou durante este período e neste 

ano também um grande esforço em requalificação de caminhos florestais sentidos 

genericamente em todas as Freguesias. A indicação que os Serviços me dão é que foram 

requalificados, arranjados com alguma qualidade, constatável nos próprios caminhos, 

mais de 100 km de caminhos.  

Destacar também o bom relacionamento institucional e apoio que tem havido 

por parte do Município relativamente à área da Proteção Civil. Dos Municípios da CIM 

Viseu Dão Lafões fomos aquele que mais apostou na rede de comunicações SIRESP. 

Foram distribuídas essas comunicações pelos Bombeiros de Nelas e de Canas de 

Senhorim e também pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. Foi o Município que 

mais apostou no âmbito dos 14 Municípios, salvo o erro, 24.000,00 euros. 

Dizer também que vai haver uma reunião extraordinária de Câmara amanhã, 

para discutir e desejamos que seja aprovado, o projeto da Loja do Cidadão a instalar em 

Nelas, aqui na Rua Gago Coutinho, naquele edifício onde funcionou a Conservatória. É 

um projeto que tem de ser candidatado até ao final do mês de dezembro e onde estarão, 

futuramente, os Serviços Públicos da Segurança Social e da Administração Tributária e 

mais uns Serviços do Balcão Multisserviços, aqueles que também estarão no Espaço do 

Cidadão de Canas de Senhorim e em Santar. Será um apoio candidatável de, pelo 

menos, 350.000,00 euros para executar durante o ano de 2016.  

A continuação dos trabalhos de construção da ETAR em Canas de Senhorim, 

que foi um financiamento de um milhão de euros, ainda conseguido no “overbooking” 

do POVT e que está a ser executado na quase totalidade. Tem que ficar concluído, física 

e financeiramente em final deste ano, 31 de dezembro executado. Isso permite uma 

ETAR nova, a funcionar para 3.500 habitantes.  

Fruto da libertação de meios que o concurso permite e dentro do projeto da 

ETAR, para além do reforço da construção de um novo coletor, é reforçado o coletor de 

180 para 315 de diâmetro. Também houve a possibilidade de instalar águas pluviais na 

Rua da Estação e nove ramais de água e ainda repavimentar toda a Rua da Estação. Vai 
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permitir ainda a construção da rotunda junto ao cemitério, na intersecção com a Avenida 

dos Bombeiros Voluntários. Ainda no âmbito dessas obras, a requalificação de toda 

aquela Avenida da Estação e também a construção de um parque de estacionamento de 

apoio, quer ao espaço da Raposeira, quer do cemitério. Hoje mesmo iniciou-se também 

o trabalho de construção de um eixo viário que está previsto num contrato de 

requalificação que foi assinado em 2007. Portanto, aproveitámos esse milhão de euros 

no sentido de potenciar ao máximo essa questão da ETAR de Canas de Senhorim.  

Destacar também que recuperámos e vai ficar executado física e 

financeiramente até ao final deste ano de 2015 a colocação de 430 luminárias led no 

Município de Nelas. Recordo que foi um projeto de eficiência energética da CIM Viseu 

Dão Lafões que dois, ou três dias antes das eleições autárquicas, a Câmara de Nelas 

tinha enviado uma comunicação a dizer que desistia do projeto de eficiência energética. 

Portanto, a candidatura estava com os 13 Municípios da CIM Viseu Dão Lafões. O atual 

Executivo insistiu para que Nelas fosse introduzido neste projeto. Houve uma 

reprogramação de fluxos para luminárias led e elas estão a ser colocadas. Já estão a ser 

colocadas na Rua do Mondego, na Rua Fonte da Eira, aqui em Nelas. Em Canas de 

Senhorim, na Rua da Tapada, na Rua 1.º de Maio e na Rua Laje de Abril. Vão seguir-se 

o centro de Vilar Seco, a zona da Junta de Freguesia de Santar. Um pouco por todo o 

Concelho vamos dar início à substituição das luminárias de sódio e mercúrio por 

luminárias led. Isto é o início de um procedimento que visa em 2016 e 2017, fazer a 

substituição de toda da iluminação pública por luminárias led. Em toda a iluminação 

pública prevê-se uma poupança na ordem dos 40%, 50%, que vai permitir fazer face ao 

financiamento inicial. Este tipo de iluminação é importante também em termos de 

condições de vida e bem-estar, segurança das populações de todas as localidades e 

alargar a rede conforme múltiplas solicitações de munícipes, que temos no Município.  

Do ponto de vista da educação, cultura, desporto e serviço social, destacar a 

participação e a excelência, quer em quantidade, quer em qualidade. Além da Feira do 

Vinho do Dão, destacar o Rally do Vinho do Dão. Destacar a nossa aposta decisiva, 

além das três Bandas do Concelhos que já são Escolas de Música por excelência, na 

Escola de Música Municipal que vai ter este ano 60 alunos em novas instalações, que é 

na Escola da Avenida. 

Destacar a continuação da aposta no Cartão Sénior Municipal, onde já há mais 

de 200 Séniores que têm a possibilidade de ter o Cartão Sénior que lhes permite ter 

descontos no comércio tradicional. Quer os beneficiários, quer os comerciantes que têm 

aderido em grande número, há centenas como se vê.  

O mesmo se verifica num aumento exponencial dos alunos inscritos na 

Universidade Sénior. Este ano já se matricularam 121 alunos. Naturalmente, estamos a 

tentar melhorar as condições da Escola da Serra da Estrela em termos de conforto para 

que, de facto, eles tenham um bom convívio e aprendizagem recíproca, a que recebem e 

a que dão. Têm também 17 disciplinas. 

Acrescentar também que a Câmara continua, já aprovou um regulamento de 

apoio à edição de livros dos escritores locais. Neste período de dois anos já foi possível, 

até antecipando o regulamento, apoiar a edição de dois livros. Um deles será “Os 

Aurelianos”, do Professor Jorge Branquinho que será apresentado proximamente, ainda 

não aconteceu por razões de saúde de um familiar e também apoio à Carla Tavares na 

edição do seu livro. 
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E também destacar o que aconteceu recentemente com a assinatura de cinco 

protocolos com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro. Relativamente ao 

Complexo Mineiro da Urgeiriça, contratos em regime de comodato, em que a Câmara 

aceitou ficar com um conjunto de 5 imóveis, que são os Valinhos, a zona ajardinada 

junto ao Poço de Santa Bárbara, o edifício da Cabine Elétrica, o Campo de Jogos 

Polivalente, que estava entregue à Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, mas que 

também passou em comodato para a Câmara Municipal, e a Casa do Pessoal. Estas duas 

estruturas com o compromisso de, assim que do ponto de vista associativo a Casa do 

Pessoal esteja legalmente constituída, haver um protocolo no sentido de que seja a 

Direção da Casa do Pessoal a ter a disponibilidade absoluta, aliás, como já tem hoje, 

embora não estando constituídos com essa formalidade, quer da Casa do Pessoal, quer 

do Campo de Jogos. 

Estes protocolos são importantes para que o Município esteja inteirado daquilo 

que se quer fazer nos próximos anos relativamente ao Complexo Mineiro da Urgeiriça. 

Acompanhar também o trabalho de recuperação ambiental para além dos trinta e tal 

milhões de euros que já foram gastos pela EDM na recuperação ambiental daquele 

Complexo Mineiro, mais os 14 milhões de euros, que foram candidatados até 

novembro, para recuperação do edifício de escritório e da Oficina de Tratamento 

Químico. Queremos acompanhar esses trabalhos e negociar com o Ministério do 

Ambiente, com o Governo, a constituição de um consórcio, ou de uma estrutura 

associativa, que permita desenvolver ali um Complexo de Rádio Natura, que permita, 

por exemplo, haver um polo museológico, um polo de investigação ligado às 

Universidades, aos Politécnicos, atividades culturais, desenvolvimento associativo local. 

Tudo isso está em aberto e em negociação. 

Nós reclamámos e não aceitámos o consórcio que a EDM nos propunha e que 

seria liderado pelo Município de Nelas. O que nós exigimos, reclamámos, isso foi 

discutido em reunião de Câmara, era que haja um plano estratégico relativamente ao que 

se quer fazer às instalações recuperadas da Urgeiriça e além disso, à parte imaterial, à 

história, ao conhecimento, que os 100 anos da exploração de urânio geraram. Que haja 

um plano estratégico que defina um conjunto de ações em que o Estado esteja 

envolvido, seja a EDM, seja outra entidade, a Secretaria de Estado, ou outra que venha a 

ser criada e que haja meios financeiros alocados a um projeto tão importante como 

aquele que constitui um centro de Rádio Natura. Portanto, estamos atentos a isso. 

Concordámos, em maioria, na Câmara. Não foi por unanimidade, foi em maioria na 

Câmara, que a Câmara tem que estar dentro destas atividades, tem que estar dentro até 

já como comodatário na manutenção e gestão de alguns espaços, para ter, de facto, este 

conhecimento próximo, este envolvimento progressivo naquilo que constitui e que é o 

território municipal, que é, de facto, o Complexo Mineiro da Urgeiriça. 

Destacar também, já pelo terceiro ano, e enquadrado também nisso, toda a 

iluminação de Natal, o Mercado de Natal. O sucesso que tem sido o Mercado de Natal, 

quer para as Escolas, quer para as pessoas e também, progressivamente, o envolvimento 

no apoio ao comércio e ao bem-estar. Também a alegria das pessoas com a iluminação 

de Natal, progressivamente mais reforçada em Nelas e em Canas de Senhorim porque é 

onde o comércio se centra com mais força, mas também já fizemos chegar a iluminação 

de Natal a todas as Freguesias e nalgumas Freguesias até em diversos pontos, o que 
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também implica, um reforço da atenção de proximidade relativamente a todos os 

Munícipes onde quer que eles residam. 

Dizer também que falta aqui a informação de que, neste momento, celebrámos 

um contrato de prestação de serviços com uma empresa, que é a Sociedade Portuguesa 

de Inovação para nos desenhar quatro áreas de reabilitação urbana. Essas áreas de 

reabilitação urbana são importantíssimas para definir os investimentos em termos de 

reabilitação urbana em quatro centros que consideramos estratégicos em termos de 

desenvolvimento económico e turístico do futuro próximo do Município, que são Nelas, 

Canas de Senhorim, Santar e as Caldas da Felgueira. Nas áreas de reabilitação urbana é 

fazer um estudo, fazer um plano relativamente a um conjunto de procedimentos que 

possam desenvolver, em particular, em Nelas e em Canas de Senhorim, os centros 

históricos de Nelas e de Canas de Senhorim, em termos de atratividade, 

desenvolvimento do comércio tradicional e de ocupação do território, particularmente, 

nos centros históricos mais despovoados. Também potenciar as duas grandes apostas do 

Plano Estratégico da CIM, Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que são o 

vinho e as termas de que nós temos que tirar partido. Estas ARU,s estão orientadas 

também neste sentido, tirar partido daquilo que num futuro próximo irá ser lançado 

como aviso pela CCDR em termos do Plano Regional neste PT 2020, que é, de facto, o 

PRODER, os produtos endógenos relativamente às termas e relativamente ao vinho. 

Portanto, acho que as Caldas da Felgueira e Santar têm um grande potencial a este nível. 

Estas áreas de reabilitação urbana vão definir um conjunto de investimentos ao abrigo 

dos quais nós podemos fazer candidaturas ao próximo Quadro Comunitário. Vou-vos 

dar o exemplo de Santar, a CAVE,  Centro de Artes do Vinho e do Espaço, poderá, 

eventualmente, ser candidatado no âmbito de um projeto de dinamização também do 

Santar Garden Village, ou da dinamização de Santar, se isto for incluído na área de 

reabilitação urbana como sendo essencial, como Multiusos para receber as pessoas que 

visitam Santar, para acolher as associações, etc. 

Portanto, nestes dois anos, estamos a criar os instrumentos essenciais de gestão 

territorial. Em Nelas falta a Rua Gago Coutinho, todo este centro histórico aqui dos 

balões, do Cineteatro. Em Canas de Senhorim falo do Rossio de Baixo, falo da zona da 

CUF Quimigal, da Rua Keil do Amaral, do Paço. Nas Caldas da Felgueira, falo de toda 

a Caldas da Felgueira. Estamos a criar os instrumentos urbanos essenciais para nos 

podermos candidatar a fundos comunitários ou, mesmo sem fundos comunitários, 

recuperando as finanças da Câmara, sabermos o que queremos fazer em cada um dos 

nossos territórios sem descurar, naturalmente, todo um conjunto de atividades e de 

obras que estão também refletidas nas Grandes Opções do Plano e do Orçamento que 

vamos discutir mais daqui a nada. 

Dizer-vos também que está em discussão pública o regulamento de apoio ao 

comércio tradicional. Sem prejuízo daquilo que vier depois a ser a discussão aqui na 

Assembleia Municipal, está em discussão pública e está disponível, publicado em 

Diário da República e no site da Câmara o regulamento de apoio ao comércio 

tradicional que nós queremos que tenha a alavancagem que teve o regulamento que foi 

aprovado aqui na Assembleia Municipal de apoio ao investimento e à criação de 

emprego. Ao abrigo desse regulamento, nós já celebrámos protocolos que preveem a 

cedência de terrenos, o apoio à contratação, a disponibilização de serviços no 

recrutamento, uma série de apoios.  Muitos deles, é justo dizê-lo, os vários Executivos, 
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quer depois do 25 de Abril, quer mesmo antes do 25 de Abril, concederam apoios que 

criaram a nossa cultura industrial dos últimos 100 anos. Mas, nestes dois anos, ao abrigo 

deste regulamento de apoio ao investimento e à criação de emprego, já foram celebrados 

protocolos com os Aquinos, a LusoFinsa, a Covercar, a Cidade das Abelhas, 

Unipessoal, Ld.ª, a Borgstena Textille Portugal, Unipessoal, Ld.ª, e a Movecho, S.A.. 

Foi celebrado também um acordo com a Azurmetal - Metalúrgica Azurara, Ld.ª, que era 

para fazer uma instalação ao lado da empresa Faurécia, mas que, fruto de diligências, 

particularmente lideradas pela PSA, foi solicitado que este protocolo fosse por acordo 

revogado uma vez que a PSA queria que a Azurmetal estivesse o mais próximo possível 

da Unidade PSA, de Mangualde, no que o Presidente da Câmara de Nelas acedeu, 

imediatamente. Não pode haver em Nelas, como em lado nenhum, investimento que se 

faça de forma contrariada e, portanto, fica a alegria também do Município de Nelas em 

ver em Mangualde investimentos como a Azurmetal e agora com o Grupo Antolini, e 

outros, sendo que tudo faremos em Nelas para reforçar a nossa vertente industrial e para 

isso ainda anteontem estivemos na comemoração dos 15 anos de permanência no 

Município de Nelas da Faurécia, EDA, que também tem projetos no sentido de 

incrementar o seu desenvolvimento industrial aqui.  

O regulamento de apoio ao comércio tradicional apresentar em reunião de 

Câmara, em princípio no dia 30, prevê um apoio por metro quadrado de área do 

estabelecimento, no máximo até 200,00 euros e no máximo até 12 meses, mais 2.500,00 

euros para adaptação e divulgação do espaço e ainda 1.000,00 euros para complementar 

apoios comunitários em que haja necessidade de entrar com capitais próprios. Queremos 

que este regulamento de apoio ao comércio tradicional renove outra vez a Rua Gago 

Coutinho, a Rua do Comércio, o comércio nas aldeias. Naturalmente, teremos a 

preocupação de, com isto, não estar a prejudicar os comerciantes que já estão instalados 

e haverá uma preocupação rigorosa e será decidido exclusivamente em reunião de 

Câmara. Até ao dia 30 irá também um regulamento de apoio à criação do próprio 

emprego. Posso dizer-vos que toda esta política de apoio ao investimento e 

desenvolvimento económico e criação de emprego tem sido e continuará a ser nossa 

prioridade absoluta. 

Ainda neste período até final de dezembro, portanto amanhã, vou a Lisboa 

celebrar uma série de escrituras e contratos-promessa de compra de terrenos. Posso 

dizer-vos que em sete anos, até ao final de 2012, a Câmara de Nelas havia comprado 

118.417 m
2
 de terreno pelo valor de 178.551,00 euros. Até esta altura a Câmara já 

comprou 260.000 m
2
 de terreno, sendo só para indústria 180.000 m

2
 e 80.000 m

2
 para 

outros fins. Deliberou em Câmara, ainda não estão feitas algumas destas escrituras. 

Com a Família Machadinho já foram feitas a maioria delas. Foi deliberado, 

recentemente, em reunião de Câmara, adquirir mais 7 hectares na zona da ETAR e na 

zona envolvente à ETAR, em Canas de Senhorim, terrenos para ampliação do cemitério 

de Vilar Seco, de Senhorim e de Canas de Senhorim. Portanto, continuamos a fazer uma 

grande aposta nas questões estruturais do Município. Temos também a garantia dada 

ontem por mensagem, estou à espera a todo momento, espero que ainda antes do Natal, 

que venha, de facto, a aprovação do financiamento, em termos definitivos, da ETAR III, 

dos 4,3 milhões de euros para os quais temos os concursos todos preparados para serem 

lançados no início de 2016. 
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E dizer-vos que o Município de Nelas, de acordo com os dados da ENFORMA, 

aquelas estatísticas que se costumam fazer para as empresas, em 2013, e só temos os 

dados de 2013 e 2014 como definitivos, Nelas em 2013, tinha 259 empresas, em 2014 

tinha 264. Em 2013 as empresas tinham um volume de negócios de 297 milhões de 

euros, em 2014 tinham um volume de negócios de 325 milhões de euros. Subimos da 

posição 115 dos Concelhos todos do País, dos 308 Concelhos, para a posição 108 em 

volume de negócios. 

Em termos de empregos subimos da posição 139 para a posição 137. Dos 2.140 

empregos para 2.322 empregos, em final de 2014. Isto não são dados de 2015. E em 

volume de exportação o Município de Nelas em 2013 estava na posição 63. Apesar de 

sermos um pequeniníssimo Concelho e que representamos 0,15% da população toda do 

País, estávamos no final de 2013 na posição 63 em termos de volume de exportações, 

159 milhões de euros de exportações e em 2014 estamos melhor com 175 milhões de 

euros de exportações e subimos para a posição 60. 

Eu quero dizer que isto, naturalmente, não é resultado milagroso da gestão 

autárquica deste Presidente de Câmara, deste Executivo. Há muito trabalho de 

Executivos anteriores, de muita gente, particularmente dos empresários, dos 

empreendedores, do importante corredor económico que a Linha da Beira Alta e a 

centralidade aqui de Nelas e Mangualde criou. Mas que nós estamos a fazer tudo para 

que em termos de indicadores, a todos os níveis, número de empresas, volume de 

negócios, empregos, valores de exportações, Nelas continue a ficar cada vez mais no 

mapa. Eram estes esclarecimentos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer fazer alguma pergunta ao 

Senhor Presidente, ou fazer algum comentário? Senhor Deputado Sousa faça favor. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Primeiro que tudo, boa noite a todos. 

Três perguntas ao Senhor Presidente da Câmara. Três perguntas, ou melhor, 

três tópicos. O primeiro é um problema que já se arrasta há muito tempo, não é deste 

Executivo, nem do anterior, é um problema de algumas zonas da Vila de Nelas que têm 

problemas de distribuição de água com pressão. Eu trago isto aqui, embora eu saiba que 

nos últimos 15 dias, três semanas, isto melhorou muito, pelo menos nalgumas das 

zonas, na zona da Quinta das Toiças. Isto tem, principalmente, a ver com a zona da 

Quinta das Toiças e com a zona da Rua das Flores, são as zonas mais altas e, 

principalmente, nos segundos e terceiros andares, onde a pressão é mais baixa.  

Não é todos os dias, às vezes não é todo o dia. Isto tem a ver com o próprio 

sistema em si, que foi ao longo dos tempos aumentado e, por isso, tem torneira aqui, 

torneira além. Isto tem muito a ver com a atividade mesmo. Isto não é automático. Têm 

que ser os funcionários a irem controlando isto e às vezes é difícil. Eu sei que é difícil. 

Não é falta de água em si, mas é o controlo do sistema.  

Eu penso que está na altura, até mesmo porque agora já há pouco 

desenvolvimento de construção, de conseguirmos estabilizar este sistema de 
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distribuição de água e de pensar numa maneira de minimizar o erro humano, de modo a 

que as pessoas tenham água em casa como deve ser.  

O segundo tópico é relativamente àquilo que se costuma chamar incubadora de 

empresas. Nós sabemos que a Câmara tem feito trabalho, criou a Unidade Empreende e, 

para além disso, tem estado a trabalhar bem, aliás, os resultados, parte deles, foram 

agora apresentados. Mas sempre foi falado, e o programa do Partido Socialista também 

trazia isso, na possibilidade da criação de uma incubadora de empresas, que é um sítio 

físico onde alguns pequenos empreendedores e possíveis empresários possam começar 

o seu negócio com o apoio da Câmara. Até por causa deste novo Quadro Comunitário 

de Apoio, queria saber se isto está nas possibilidades próximas de vir a ser efetuado. 

O terceiro, isto é só um desejo. Eu tive a possibilidade de ir ver o espetáculo do 

Contra Canto ao Carregal do Sal que, realmente, é uma coisa muito boa, é uma 

associação que está sedeada no Concelho de Nelas, na Lapa do Lobo. É pena, 

realmente, nós no Concelho não termos um espaço físico onde aqueles tipos de 

espetáculos se possam realizar. É pena também que o Cineteatro de Nelas esteja 

praticamente encerrado há alguns anos, não sei quantos, 6, 7 anos, não sei, mas está, 

praticamente encerrado. O que se lá passa não tem nada a ver com cultura. Sei que de 

vez em quando há uns espetáculos de Natal, ou de fim-de-ano, ou um teatro, ou outro, 

que pode lá ter ido, mas a sala de cinema encerrou completamente e aquilo, 

praticamente, em termos de estrutura física tem declinado.  

Vejo aqui requalificação do palco do Cineteatro, quer dizer que já está a ser 

feita alguma obra. Mas, realmente, eu penso que para algum tipo de espetáculos aquilo 

precisa de uma obra profunda. Eu peço ao Senhor Presidente da Câmara que veja se 

neste Quadro Comunitário de Apoio será possível integrar esta obra. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. O Senhor Presidente faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia.  

Pedia autorização ao Senhor Presidente da Assembleia, relativamente ao 

cadastro, que tem a ver também com água e saneamento, software e fotografia, desse a 

palavra ao Senhor Dr. Alexandre Borges, que liderou essa candidatura aos fundos 

comunitários, para que possa dar alguns esclarecimentos aos Senhores Membros da 

Assembleia Municipal. Relativamente à rede de empreendedorismo, pedia também a 

palavra para a Senhora Dr.ª Sofia Relvas, uma vez que ela também tem liderado os 

trabalhos, quer junto da CIM, quer junto da AIRV, que todos temos acompanhado 

relativamente à inclusão ainda do Município de Nelas nesta rede de empreendedorismo 

em termos de ações coletivas.  

Dizer ao Sousa que em matéria de água, de facto, o que é que nós temos? Nós 

temos Fagilde, de onde a água vem para Tabosa. Em Tabosa existem duas condutas que 

abastecem o Município de Nelas denominadas R1 e R2. A conduta R2 é mais recente e 

é de ferro, nunca rebenta, não tem tido problemas. A conduta R1, que abastece aqui o 

depósito de Nelas, é ainda de fibrocimento, ou de construção menos robusta e já 

tivemos dezenas de ruturas na conduta R1 que, além do depósito de Nelas, abastece 

ainda três, ou quatro localidades de Mangualde. Aquelas localidades onde houve um 
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erro de cálculo relativamente à questão da água e que o anterior Executivo ainda 

recuperou com a Câmara de Mangualde um crédito para a Câmara de Nelas 

relativamente a esse erro no cálculo da água que era abastecida a Nelas. Essa conduta 

R1 tem causado muitos problemas aos Serviços.  

Portanto, em matéria de água, o que é que nós estamos a pensar fazer? Já está o 

estudo feito e consensualizado com a Câmara de Mangualde para manter o nível estável 

de abastecimento ao Município de Nelas. Vamos, em primeiro lugar, anular a conduta 

R1 porque a conduta R2, fazendo umas ligações lá em Tabosa e em Moimenta do Dão, 

tem capacidade para abastecer Nelas e o resto do Concelho  

O que é que entretanto estamos a fazer? A Borgstena consome da água que nós 

compramos a Mangualde vinda de Fagilde. Consumiu em 2014 mais de 15% da água e 

este ano já vai em mais de 20% da água que compramos a Mangualde. Portanto, 

estamos a fazer também um investimento que está dependente apenas das 

Infraestruturas de Portugal para passar a conduta da água do lado direito, daqui para 

Canas de Senhorim, da Estrada Nacional n.º 234, para o lado esquerdo. A conduta já 

está feita, através de um concurso que foi feito, os Irmãos Almeida Cabral fizeram a 

conduta. Vamos fornecer à Zona Industrial do Chão do Pisco, a quem precisar, mas 

particularmente à Borgstena, água não tratada e eles depois criam os mecanismos 

internos para tratar a água. Vai ser fornecida a água a um preço que é o mesmo da água 

não tratada que foi estabelecido pelo Executivo anterior relativamente à LusoFinsa, 30 

cêntimos o metro cúbico, nem mais, nem menos. Pelas contas que nós fizemos o 

Município ainda ganha dinheiro com esta operação uma vez que nós cada metro cúbico 

de água que compramos a Mangualde custa 40 cêntimos, o que significa que ao preço 

atual poderíamos vender a água ainda mais barata, repercutindo os custos até uma 

quantia à volta dos 20 cêntimos para a água não tratada, mas estabelecemos que será o 

valor 30 cêntimos o metro cúbico.  

Este abastecimento vai permitir desanuviar a rede, o esforço da rede pública de 

água que existe em Nelas, que é permanentemente sugada em quantidades enormíssimas 

para abastecimento da empresa Borgstena. Além disso estabelecemos, já este ano de 

2015, com a ERSAR, as regras do tarifário da água, do saneamento e dos resíduos. Hoje 

há uma série de regras e de recomendações da ERSAR que é a entidade reguladora do 

setor. Existe um site em que estamos em permanente contínuo a controlar a qualidade 

da água que é fornecida no Município para testarmos a capacidade de água enquanto a 

Barragem de Girabolhos e a ideia que temos relativamente a uma ETA própria, que 

pode ser instalada no Complexo de Girabolhos, não avança. Temos também autorização 

da ERSAR, em monitorização permanente da ERSAR para, em caso de necessidade, de 

urgência extrema, de meter água da captação local do Areal na rede pública 

devidamente acompanhada pelo ERSAR e que muita utilidade nos deu este verão de 

estio, de muita seca, em que, de facto, não houve quebras no abastecimento público 

fruto desse acompanhamento.  

Além disso, temos a noção de que é preciso fazer muito investimento na rede 

de água, quer do armazenamento, quer na rede nas condutas. A maior parte das 

condutas têm 30, 40 anos, particularmente nestas zonas que o Sousa refere, ali na E.N. 

234, no interior da Vila. Portanto, para isso, nós candidatámos um cadastro já neste 

Quadro Comunitário, a realização do cadastro da rede porque não existe no Município 

um cadastro, como não existe na generalidade dos Municípios relativamente onde é que 
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passa a rede de água, onde é que passa a rede de saneamento, onde é que estão as 

torneiras que ligam e desligam e por isso apresentámos uma candidatura que o Senhor 

Dr. Alexandre depois já pode especificar melhor a bem do conhecimento de todos 

relativamente ao que estamos a fazer. 

Relativamente ao empreendedorismo havia um projeto pensado pela Câmara 

anterior para as instalações da EDP, atrás da Igreja Matriz. Foi pago até um projeto de 

cerca de 30 mil euros a um Engenheiro local que fez um projeto de recuperação daquele 

espaço. Eu sei isto porque desse projeto, 7.500,00 euros ainda fomos nós que pagámos 

ao Senhor Eng.º Frederico. Temos feito de tudo junto da CIM Viseu Dão Lafões para 

recuperar que Nelas com estes dados que vocês aqui veem, o sexagésimo Concelho com 

maior volume de exportações do País não esteja incluído numa rede de 

empreendedorismo como está Tondela, Viseu, Mangualde e São Pedro do Sul. Temos 

feito tudo para incluir lá. A Senhora Dr.ª Sofia já vai explicar, mas até tínhamos 

dinheiro para recuperar o edifício e para entrar na rede e muito dinheiro. Mas fruto das 

dificuldades financeiras que a Câmara, nos quatro anos anteriores a nós vivia, não lhes 

foi possível aproveitarem essa oportunidade da rede de empreendedorismo. 

Dizer que, de facto, é um encanto ver uma associação sedeada na Escola 

Primária da Lapa do Lobo como a Contra Canto. Com aquele espetáculo, Sousa, com o 

musical que está a decorrer no Carregal do Sal, o que mais me dói é que seja só no 

Carregal do Sal. Mas são os mesmos que fizeram aqui As Músicas que o Vinho Dão e 

têm lá, é uma escola que funciona na Escola Primária da Lapa do Lobo com 80 alunos. 

Já há o Contra Canto e o Contra Cantinho, que já tem cerca de 20 miúdos em Artes, em 

Música, em Teatro. É uma alegria ver no Município de Nelas uma associação como 

aquela que tem 80 alunos no domínio das Artes e que nos tem dado espetáculos de 

altíssima qualidade. 

O Executivo anterior, no Cineteatro, estás a ser injusto, fez uma obra que foi, 

uns meses antes das eleições, pintou o Cineteatro. O Cineteatro por fora foi pintado e 

nós agora andamos a tentar fazer alguma coisa por dentro, para ver se ele tem uma 

utilização mais reforçada. Neste momento estamos a fazer um investimento em som e 

luz. Vamos fazer um investimento entre os 40.000,00 e os 50.000,00 euros ainda este 

ano. Já estão cabimentados, já estão compromissados, os papéis estão todos feitos, 

incluindo cerca de 3 a 4 mil euros, não tenho o número presente, de uma limpeza do 

Cineteatro lá dentro. A indicação que nos deram foi que cortinados, aquelas coisas 

todas, nunca foram limpas nos últimos anos, não há memória de terem sido limpas, 

além do aspirador que corria a limpar o Cineteatro. Quem for ao Cineteatro no dia 3 de 

janeiro, assistir ao Cantar das Janeiras, ou no dia 10 assistir ao Concerto de Ano Novo, 

vai achar o Cineteatro por dentro irreconhecível do ponto de vista do som, imagem e 

também do conforto. Vamos tentar criar um programa para além disso, particularmente 

a Senhora Dr.ª Sofia está com os Serviços da Cultura, a tratar disso, fazer um programa 

de ocupação e de dinamização daquele espaço, com uma frequência semanal ou 

quinzenal, para acontecerem, de facto, ali espetáculos.  

Eu, o que digo é que só os Agrupamentos de Escolas, as Associações, as 

Escolas de Música, as instituições do Concelho, só esses ocupam, de certeza, o 

Cineteatro que vai ficar com cerca de 210 lugares e, portanto, muitos mais lugares que 

os 130 que temos aqui neste, em iguais, ou em melhores condições do que aquelas que 

temos aqui neste sítio. Esperando que no futuro, temos inscrito também no Pacto da 
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CIM Viseu Dão Lafões, ainda com financiamento zero, mas acho que à espera de uma 

reprogramação do Quadro Comunitário que desejamos, toda esta envolvente do 

Cineteatro, a zona da Comissão Vitivinícola, dos balões, a zona da Praça do Município, 

seja requalificado este espaço no sentido de termos um Auditório em Nelas como 

desejamos. Também ter um multiusos em Canas de Senhorim e em Santar, 

particularmente nestas três vilas. Requalificar também nas Freguesias vários espaços, 

como vamos falar hoje. Existem excelentes espaços na Lapa do Lobo, em que ajudámos 

a Associação a recuperar os balneários para a Segunda Divisão Nacional de Ténis de 

Mesa. Em Carvalhal Redondo onde funcionam o Jardim Infantil e a Junta de Freguesia 

em que se vai requalificar a cobertura. Na Aguieira, requalificar um espaço para a 

Associação da Aguieira, na Escola Primária Masculina e outros espaços. Vamos 

requalificar também o espaço do conjunto das associações. Mas não vamos prescindir 

de ter aqui na sede do Concelho um Auditório ou um Multiusos, que se justifica o 

dobro, pelo menos o dobro deste que temos aqui. Se tivermos oportunidade de o 

candidatar aos Fundos Comunitários fá-lo-emos nos próximos dois , ou nos próximos 

seis anos. Cremos estar a criar as condições todas para isso, seja com fundos 

comunitários, seja com fundos próprios. Tenho a esperança e o sonho de que, mesmo 

que com dinheiro da Câmara, nós havemos de ter condições para fazer obras que nos 

orgulhem a todos.  

Portanto, agora, se o Senhor Presidente o permite passava aqui ao Senhor Dr. 

Alexandre, para algum esclarecimento sobre o cadastro e depois à Senhora Dr.ª Sofia 

sobre a rede de empreendedorismo. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Só um segundo. Antes de dar a palavra ao Senhor Vice-Presidente, só para 

pôr uma questão à Assembleia. Chegou a Senhora Deputada Liliana, embora já tenha 

chegado ao fim do Período de Antes da Ordem do Dia, estamos no primeiro ponto do 

Período da Ordem do Dia, na Informação do Senhor Presidente. Pergunto, se alguém se 

opõe a que ela tome parte integrante desta sessão.  

Então, se ninguém se opõe, passamos a ser 24 elementos. Obrigado. Senhor 

Vice-Presidente, faça favor. 

 

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

- Obrigado Senhor Presidente. 

Aproveitava para cumprimentar todos os presentes. 

Relativamente à esta questão da falta de água principalmente nas zonas mais 

altas do Concelho, ela, efetivamente, existe há bastante tempo e verifica-se, 

essencialmente, quando os consumos, como disse o Senhor Presidente da Câmara, são 

mais elevados e relativamente à empresa que foi referida isso às vezes acontece com a 

agravante dela estar também na parte final da linha e numa parte mais baixa. Muitas 

vezes é fruto também da secção das tubagens essas situações se verificarem. 

Há já um estudo, até devidamente orçamentado, para tentar minimizar isso ali 

no bairro das Finanças, nessa zona, que passa por construir uma nova conduta, uma 

pequena conduta ali na zona da Biblioteca mas sem uma garantia efetiva de que isso 

poderá resultar. Daí a necessidade de nós termos que conhecer devidamente a rede. 

Nesse sentido, no dia 30/10/2015 foi efetuado um pedido de apoio ao novo Quadro 
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Comunitário de Apoio, ao POSEUR, que tem como data prevista para conclusão, 

embora esta data seja indicativa, 30 de abril de 2017 e que contempla um investimento 

para lançar e para conhecer e para fazer um cadastro das infraestruturas de água, de 

abastecimento de água e também do saneamento e também a implementação de um 

sistema de informação geográfica já naquele que estamos a implementar na Câmara 

Municipal e aquisição de software também para melhor gerir todo este processo das 

águas de forma até com telegestão, tirando partido das inovações tecnológicas que, 

entretanto, foram surgindo ao longo do tempo. Só para terem uma ideia o investimento 

total previsto são 221.397,00 euros que corresponderá, caso isto seja aprovado na 

totalidade, a um financiamento por parte da Câmara Municipal a rondar um bocadinho 

superior os 32.000,00 euros e tem duas componentes que têm a ver com os tais estudos, 

inventariação do cadastro, estudos, pareceres, projetos e consultadoria, num valor de 

184.000,00 euros e também a aquisição de software informático, estimamos que possam 

custar 36.900,00 euros.  

Esta candidatura, como referi, já foi submetida no final do mês de outubro. 

Agora estamos a aguardar que ela seja analisada e caso seja aprovada iremos, de 

imediato, lançar o competente procedimento concursal para ver quem é que o vai 

executar para, depois de termos o conhecimento, podermos intervir com maior 

segurança nessa questão que referiu e também naquelas que o Senhor Presidente referiu, 

nomeadamente a necessidade de reforçar o abastecimento de água, ou a qualidade do 

abastecimento e depois fazer as devidas intervenções e também o financiamento dessas 

intervenções, por exemplo, os depósitos elevados, que nalguns casos poderá ser esse,  

terão que ser, com certeza, construídos e que nós esperamos que possam também vir a 

ser financiados. 

Também só uma nota. Nós também estávamos quase que obrigados a fazer esta 

candidatura por uma outra razão. O facto de termos candidatado a grande ETAR de 

Nelas, que se estima em mais de 4 milhões de euros, também teríamos obrigatoriamente 

de ter depois o cadastro devidamente feito e também foi nesse sentido que a lançámos, 

que vai servir para depois saber como é que temos que intervir na questão do tratamento 

dos efluentes que o Concelho produz.    

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vice-presidente. Senhora Vereadora Dr.ª Sofia 

Relvas, faça favor. 

 

A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques: 

- Boa noite a todos. 

Eu julgo que o Senhor Presidente já explicou de uma forma bastante completa. 

Vou tentar ser sintética nas respostas às questões que colocaram. 

Relativamente à não existência em Nelas de um espaço indicado como 

incubadora de empresas, incubadora de negócios, de facto, nós no nosso contrato social 

tínhamos colocado na estratégia de empreendedorismo, promoção e criação de emprego, 

a criação de uma incubadora de emprego jovem. Era assim que estava no nosso contrato 

social.  

De facto, nós não nos desviámos dessa intenção. O que temos feito foi perceber 

quais são os contextos de hoje para podermos formalizar um projeto desses e enquadrá-
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lo nas várias medidas de apoio ativo à criação de emprego por via do IEFP, por via do 

IAPMEI, ou no âmbito do Pacto para a Coesão e Desenvolvimento do Território, que 

está negociado e que estamos á espera que comece a ser, de facto, operacionalizado.  

Aquando de todo este processo destes dois anos de aprendizagem e de trabalho, 

o que nós verificámos e infelizmente para surpresa nossa, foi que a Câmara de Nelas 

tinha sido enquadrada naquilo que foi chamada a rede de cidades inteligentes num 

projeto interessantíssimo da Comunidade Intermunicipal no final do Quadro 

Comunitário de Apoio anterior, fomos integrados numa rede que era Nelas, a única vila 

que não era cidade, mas que, de tal forma que Nelas tem capacidade de crescimento que 

foi introduzida nessa rede, Nelas, Mangualde, Viseu e Tondela.  

Foi, de facto, idealizado um projeto muito interessante que contemplava a 

recuperação de todos aqueles edifícios antigos da EDP, para a constituição de uma 

incubadora de produtos endógenos. Incluía um Auditório, incluía um Centro de 

Exposições e de Negócios e de facto, permitia-nos hoje estar numa posição de 

argumento estratégico para a Região a par de todos os outros três Municípios dessa 

mesma rede. 

Foi um projeto totalmente aprovado, financiado, de mais de 600.000,00 euros e 

que, infelizmente, segundo o que o dossier demonstra, não houve uma última resposta, 

há um pedido de informação em ofício da CIM e, portanto, o projeto foi encerrado.  

Não o conseguimos recuperar, assim como não conseguimos recuperar, esse 

estava completamente fechado, já não conseguimos, o que não nos permite, neste 

momento, fazer parte da dinamização da rede de incubadoras da Região Viseu Dão 

Lafões porque, simplesmente, não a temos.  

Aquilo que nós fizemos foi indicar possibilidade de afetação de algum edifício 

público para essa mesma rede. Está em análise e não vamos desistir para esse efeito. 

Como eu dizia, não desistimos da missão, de facto, do apoio ao empreendedorismo 

jovem sobretudo. 

Dizer-vos que não só os temos recebido na Unidade Empreende, aproveitando 

o protocolo estabelecido com a AIRV, mas vamos ter a partir do próximo ano, de facto, 

um apoio de consultoria estratégica para os micro negócios para os desempregados que 

querem criar o seu próprio posto de trabalho e, particularmente, para os jovens. Não 

sentimos necessidade de autonomizar esse projeto mas sim reforçar na Unidade 

Empreende porque é um Serviço que neste momento já ganhou essa confiança. Os 

promotores procuram a Unidade Empreende para este tipo de respostas. Portanto, vai 

seguir nesse sentido.  

Dizer-vos que no diz respeito à incubadora de empresas, ou à aceleradora, há 

quem lhe chame assim, estamos efetivamente a enquadrar numa candidatura que pode 

até nem ser uma candidatura a projetos comunitários geridos no País, seja num 

Programa Regional, seja num Programa Operacional Nacional, mas sim uma 

candidatura diretamente a fundos comunitários da União Europeia a Bruxelas. 

Vai no sentido de uma reunião que hoje tive toda a tarde porque, de facto, as 

candidaturas hoje são diferentes do que foi no Quadro Comunitário anterior. E, de facto, 

nós temos muita dificuldade e eu gostava mesmo que entendessem isso, temos muita 

dificuldade em recuperar o tempo perdido, porque o tempo perdido foi o tempo em que 

houve candidaturas muito imediatas para obras físicas, que tanto precisamos desse 

investimento público. 
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Hoje, nos fundos comunitários, o que se pretende financiar é investimento 

imaterial e não material que nós tanto precisamos. Eu tenho que, se o Senhor Presidente 

da Assembleia me permite, dizer-vos que na semana passada foi inaugurada aqui no 

espaço da Sala Orgânica, que nós chamamos Sala Orgânica, que era um arquivo, uma 

exposição da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que se intitulava 

Exposição Crescer. Ela já saiu hoje mesmo, foi do dia 16 ao dia 22, vai rodando os 14 

Municípios, e é uma exposição que evidencia o volume de investimento que no âmbito 

da CIM foi aprovado, candidatado e executado nos 14 Municípios no Quadro 

Comunitário de Apoio de 2007 a 2013.  

Eu digo-vos a vocês, Assembleia Municipal, que eu disse nesse dia da 

inauguração, disse-o na presença do Senhor Presidente da CIM e do Secretário 

Executivo, honestamente, que me custava muito inaugurar esta exposição em Nelas 

quando Nelas estava tão mal representada no volume de financiamento que esteve 

disponível e que foi, efetivamente, aplicado. 

Essa exposição demonstra um volume de investimento realizado nestes 14 

Municípios de 90 milhões de euros, divididos em 3 eixos, desculpem maçar-vos com 

isto, mas é importante que se perceba que hoje o Quadro Comunitário é diferente, não 

tem estes valores disponíveis para obra.  

No eixo da competitividade, inovação e conhecimento foram aplicados 10 

milhões de euros nos 14 Municípios. No eixo da valorização do espaço regional foram 

aplicados 6 milhões de euros e no eixo da coesão local e urbana foram aplicados 73 

milhões de euros, o que perfaz os tal 90 milhões de euros.  

O Município de Nelas tinha apenas nessa exposição três projetos que perfazem 

um valor total de 4 milhões de euros. Isto representa 5% do valor que esteve disponível 

e que foi aplicado na Região. Este valor foi aplicado no Centro Educativo, como vocês 

conhecem, na requalificação da Variante, não é um projeto, é uma requalificação e na 

ligação da Rotunda das Eiras à Estrada Nacional n.º 234. 

Portanto, isto tudo foi candidatado e desenvolvido no eixo da coesão local e 

urbana. Nós não tivemos um único projeto no da competitividade, inovação e 

conhecimento, ou no da valorização do espaço regional e, de facto, recuperarmos este 

tempo é muito, muito difícil porque nós nem sequer temos condições financeiras para o 

fazer de uma forma rápida.  

Se o Senhor Presidente me permite, de facto, esta recuperação do Cineteatro, 

sobretudo do palco, é para nós termos alguma dignidade quando convidamos alguém 

que venha fazer alguma apresentação artística naquilo a que chamamos Cineteatro, 

quando permitimos e autorizamos que as Escolas, que as Associações, que os Grupos 

possam atuar num palco que eu posso-vos dizer que o chão foi todo levantado e 

desculpem-me a expressão mas ele estava podre por baixo. Não havia condições de 

segurança, nem de saúde a quem atuava em cima do palco do Cineteatro. As cortinas, 

para além de velhas e rotas, infelizmente, aquelas barras que puxam os vários cenários 

ainda eram puxados a cordas com uma grande pedra. Isto é mesmo dinossaurico quase, 

que a pedra puxa e a parede está toda destruída por a pedra bater. Isto é verdade. Isto era 

o que se passava no Cineteatro Municipal de Nelas.  

E eu disse, frontalmente, ao Senhor Presidente, não me peça para subir mais 

aquelas escadas para agradecer a alguém porque eu, de facto, tenho alguma vergonha 

nesse momento. Aquilo que nós fizemos foi, de facto, requalificar o palco, dotá-lo de 
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condições de luz e de som, mínimas, dignas, limpar o Cineteatro. Nós estamos a falar de 

alcatifas, de cadeiras de veludo, de toalhas, de cortinas de veludo, tudo isto acumula 

tudo aquilo que vocês podem imaginar.  

De facto, Sousa, não é possível nós no Cineteatro, mesmo que requalificado, 

termos capacidade para desenvolver em Nelas um espetáculo da dimensão que temos 

oportunidade de ver no Carregal do Sal. Vamos tendo oportunidade de o ter na Feira do 

Vinho do Dão, o espetáculo original que é criado e que muito nos tem ajudado a 

catapultar o nome de Nelas e a nossa capacidade de promoção da Feira. 

Mas, como dizia o Senhor Presidente, se nos derem o merecimento de cá 

continuar, acreditem que havemos de o conseguir.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigada Senhora Vereadora. Mais alguém quer usar da palavra neste 

ponto? Se não, dou por encerrado o ponto 2.1 e passamos ao ponto 2.2 – Aprovação das 

Propostas de Orçamento Municipal e das Grandes Opções do Plano para o ano 2016. 

Senhor Presidente da Câmara, quer introduzir este ponto de uma forma sucinta, 

uma vez que todos os Elementos já têm estes documentos? Quer? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

De facto, estão os documentos e está um relatório com uma síntese daquilo que 

constituem os documentos essenciais e as Opções do Plano para 2016. Depois tem 

aquilo, a que ainda este ano tivemos que nos sujeitar, que é um parecer favorável do 

Orçamento por parte da Direção Geral das Autarquias Locais, em que num primeiro 

parecer nos obrigou a reformular o Orçamento no sentido do cumprimento do Programa 

de Ajustamento Financeiro a que estamos obrigados desde final de 2012. 

Portanto, o relatório da DGAL também está. Diz que nós cumprimos o Plano 

de Ajustamento Financeiro, que a Câmara está a cumprir. Realçar, de facto, que as 

grandes apostas em termos de rubricas são nas funções sociais que agora vêm todas 

englobadas e nas funções económicas. Há aí um mapa, mas queria realçar, em termos de 

investimento, uma previsão de investimento de 3,5 milhões de euros já a contemplar a 

ETAR III de Nelas e Sistema Intercetor e a possibilidade de candidatura de ETAR,s de 

Freguesias. Isto representa 30% do Orçamento. 30% do Orçamento está direcionado 

para saneamento e também indústria e energia 8,5% nas funções económicas. Portanto, 

os compromissos estão expressos, as nossas prioridades estão expressas neste 

Orçamento Municipal que é equilíbrio das contas do Município. No equilíbrio das 

contas do Município tem o mapa de endividamento que é, absolutamente claro e os 16 

milhões de euros que existiam de dívida total do Município em outubro de 2013 vamos 

chegar, temos uma previsão de final deste ano de 11,5 milhões de euros e não vai ser 

mais porque a dívida de curto prazo no dia 31 de dezembro vai ficar reduzida ao 

mínimo. Vamos passar sem, praticamente, dívida nenhuma. No dia 31 de dezembro 

vamos ter um pagamento a fornecedores praticamente a zero, vamos pagar dívida de 

curto prazo. Temos aqui uma previsão de que,  no final do Orçamento, no final da 

execução orçamental do ano de 2016 a dívida do Município, que há de ser também a 

dívida de médio e longo prazo, há de estar próxima dos 10 milhões de euros. 
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Temos que convir que, fruto muito do esforço dos Munícipes, porque estão 

onerados com uma taxa máxima de IMI, mas também dos elementos de gestão do 

Município, que foram adotados, particularmente a renegociação do empréstimo com 

spreads e taxas próximas dos 10%, que se concretizaram em julho deste ano. Alguém já 

me disse até que eu devia ir para Ministro das Finanças, de facto, baixar o 

endividamento total do Município de 16 milhões de euros em 3 anos para 10 milhões de 

euros, baixar o endividamento 38% é obra que não se deve só ao Presidente da Câmara, 

deve-se ao Presidente da Câmara, deve-se ao nível das compras e do rigor nas compras 

e dos stocks por parte da estrutura de compras que se fez no Município. 

Eu reafirmo, hoje temos 30%, 40% de desconto nas compras. Não temos stock 

praticamente nenhum. Este ano esteve aplicado financeiramente na Caixa de Crédito 

Agrícola um milhão e duzentos mil euros durante 8 meses. Um milhão e duzentos mil 

euros que estiveram aplicados numa aplicação financeira que vai render 8 mil euros de 

juros ao Município, porque nós durante um ano não precisávamos deste dinheiro para a 

Tesouraria. Se não precisávamos deste dinheiro para a Tesouraria aplicámo-lo e agora, 

no final do ano, levanta-se o dinheiro para fazer face aos compromissos dos pagamentos 

da ETAR de Canas de Senhorim, da eficiência energética e dos fornecedores todos. Os 

400 mil euros em dezembro vão ser todos pagos até final do dia 31.  

Dizer-vos que também têm expresso aí que nós pensamos passar este ano com 

este Orçamento e isto é um ponto muito importante que eu queria chamar à atenção 

também à Assembleia para isso, aos Senhores Membros da Assembleia Municipal, nós 

vamos passar nos próximos meses o ponto abaixo do nível máximo de endividamento 

municipal. 

Por isso, vamos fazer um esforço para passar com a dívida total do Município 

que é a médio e a curto prazo, a mínima possível no final do ano, para nos permitir no 

ano de 2016 decidir se pomos, ou não, fim ao Plano de Ajustamento Financeiro, ou se o 

revimos. Se baixamos, ou não, o IMI, isso é uma decisão da Câmara e da Assembleia 

Municipal e há de ser uma decisão responsável em função dos investimentos que 

estiverem em curso. Se abrirem os Quadros Comunitários que nos permitam fazer estas 

obras todas, que todos desejamos nas Freguesias, vamos ter que optar entre fazer as 

obras, ou prescindir de receita do IMI.  

Cada ponto do IMI são 400.000,00 euros. Toda a gente pode dizer, baixa para 

ponto quatro, para ponto quatro e meio, para três e meio, mas tem que dizer de que é 

que prescinde com estes 400.000,00 euros, de que obras é que prescinde. De que 

investimentos é que prescinde. 

Portanto, vamos ter a liberdade, em 2016, de recuperar a nossa autonomia 

administrativa e financeira e vamos ter até a possibilidade, durante o ano, de identificar 

essas necessidades de obras estruturais e está para abrir o Quadro Comunitário 

relativamente à ampliação de zonas industriais. O Município de Nelas vai fazer a pré-

candidatura a ampliação de zonas industriais e de melhoramento das zonas industriais e 

todas elas precisam de melhoramento e de ampliação. A 1, o Chão do Pisco e a 

Ribeirinha, onde já está a ser começado a construir um pavilhão de 4.000 m
2
, vai ser 

necessário e, portanto, vamos ver que necessidade é que temos de financiamento para 

essas obras. 

Mas uma coisa que é muito importante, no ano de 2016 vamos ficar e vamos 

ter que decidir em Câmara e em Assembleia Municipal, de facto, estas opções 
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estratégicas, se baixamos o IMI, em que medida em que baixamos o IMI, e/ou se 

fazemos estas obras e em que medida é que fazemos estes investimentos, sendo certo 

também, acho que já todos têm a informação, mercê da negociação que se estabeleceu 

entre o Município de Nelas e a Autoridade Tributária, que resulta da aplicação do 

Código do IMI, do CIMI, houve uma atualização dos fatores de localização em baixa, 

em cerca de 10 pontos em todo o território, o que implica um abaixamento do valor 

tributário dos imoveis que vai ter reflexos numa reavaliação dos imóveis em cerca de 

11% no valor efetivo do IMI a pagar. Portanto, em termos efetivos, em vez de ponto 

cinco, com o atual valor dos imóveis, seria quatro e meio por causa dessa correção do 

valor do fator de localização, mas que não é de aplicação automática, terá que ser 

requerido por cada um dos Munícipes. 

Coisa diferente é a Assembleia Municipal decidir no ano que vem se mantem a 

taxa dos 0,5%, dos 0,45%, dos 0,4%, dos 0,35%. Mais importante ainda, vamos tentar 

criar as condições para que haja investimento efetivo no Município, além de todo o 

investimento que tem havido. Nós também já demos nota de que se nos derem dinheiro, 

se nós tivermos meios financeiros ao nosso alcance como um milhão de euros da ETAR 

de Canas de Senhorim, nós potenciarmos o dinheiro ao máximo. Convido qualquer um 

dos Membros da Assembleia Municipal, porque nós tínhamos que executar esta obra até 

ao dia 31 de dezembro, a ir a Canas de Senhorim ver o que é que se passa do Mini Preço 

para baixo. Está tudo em reboliço, desde a ETAR, a zona da Raposeira, a Avenida da 

Estação, trabalhos que havendo financiamento para isso, vão suceder. 

Portanto, em 2016, com este Orçamento e com o rigor que está previsto aqui 

em termos orçamentais, em que está também identificado aí, particularmente, ao nível 

de investimentos, as prioridades de investimento, saneamento, ajustamento financeiro, 

ambiente, desenvolvimento económico, criação de emprego e também apoio social. Não 

descurando, começamos a criar margem também, para corresponder a algumas obras 

que são reclamadas em termos de melhorias nas Freguesias, em termos de rede elétrica, 

em termos de infraestruturas coletivas e que vai ser possível também, de facto, retomar. 

Queria dizer-vos e preparar os Senhores Deputados Municipais que, havendo 

capacidade, recuperando a capacidade de endividamento do Município em 2016, esta 

Câmara, assumindo as suas responsabilidades, não deixará de propor que ela seja 

utilizada para fazer obras concretas no Concelho, sempre dentro dos limites máximos da 

capacidade de endividamento do Município. Havendo folga, havendo margem para isso 

a Câmara não deixará de propor que a rede viária precisa de ser mantida, a Rua da Soma 

precisa de ser concluída, a Variante da Aguieira precisa de ser concluída, a continuação 

da Estrada Municipal Moreira – Nelas precisa de avançar, a Rua do Castelão, na Lapa 

do Lobo, precisa de avançar e uma série de outras obras, o Edifício Social, em Carvalhal 

Redondo, precisa de avançar, os cemitérios de Vilar Seco, de Senhorim, uma série de 

obras por todo o Concelho precisam de avançar. Havendo capacidade de endividamento 

do Município eu acho que é um disparate nós, tendo necessidade, tendo possibilidade de 

melhorar a qualidade de vida, as condições de vida e do progresso das nossas 

populações não podermos utilizar essa capacidade de endividamento. 

Portanto, estou a dizer-vos que este Orçamento que aqui está nos prepara para 

pôr fim ao Plano de Ajustamento Financeiro e nos liberta para decidir o nosso futuro 

coletivo com toda a liberdade, incluindo contrair um empréstimo de médio e longo 

prazo para fazer obras estruturantes durante o ano de 2016.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto? Deputado Hernâni, Deputado Manuel Fonseca. Mais alguém? Senhor Deputado 

Hernâni, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Estimado Público, 

Caros Colegas. 

Estamos na discussão das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016. 

Com certeza este Orçamento Municipal foi elaborado e pensado com compromissos e 

objetivos estratégicos definidos e sufragado nas eleições autárquicas em 2013.  

Também sendo o Orçamento uma previsão, na totalidade das receitas correntes 

e de capital a liquidar e a cobrar no total de despesas correntes e de capital a realizar. 

Também questionar o Senhor Presidente, quanto às Freguesias, já deu a sua 

explicação. É claro que tem, como disse, três grandes vetores, as três grandes Vilas do 

Concelho, Santar, Nelas e Canas de Senhorim, como investimento. Mas o Concelho é 

constituído por nove Freguesias, que também têm no Plano e Orçamento valores 

inscritos. Eu queria questionar se os valores são só para estarem no papel ou se 

efetivamente alguns desses investimentos, está a pensar fazê-los. 

Daí, o Grupo Parlamentar do PPD/CDS tem uma declaração de voto na qual se 

vai abster neste Orçamento e eu passarei a ler a declaração de voto do Grupo 

Parlamentar do PPD/CDS em relação ao Orçamento Municipal de 2016 e Grandes 

Opções do Plano.          

O Grupo Parlamentar do PPD-PSD/CDS-PP fundamenta a sua abstenção no 

Orçamento Municipal de 2016 (OM)/Grandes Opções do Plano (GOP), tendo presente a 

responsabilidade que cabe à oposição a defesa dos interesses do Concelho, e suas 

freguesias, não obstaculizando o Governo do mesmo por quem de direito o exerce. 

- Após análise do documento e verificando que nele estão expressas as 

principais necessidades e anseios das Freguesias, contemplando obras e ações 

importantes para todo o Concelho e integram propostas que as freguesias apresentaram, 

nomeadamente as obras e necessidades mais prementes, indo mesmo ao encontro de 

algumas das medidas propostas no programa apresentado pela Coligação na última 

campanha eleitoral. 

- Defendemos também a manutenção da política de redução do endividamento 

o que dará a possibilidade do Município de liquidar ou renegociar o PAEL, de estar em 

condições de se candidatar a programas financiados, de poder ter a liberdade de decidir 

a diminuição, ou não, dos impostos municipais e de poder regularizar a situação laboral 

de vários trabalhadores que há anos trabalham na Câmara. 

- Defendemos também o apoio á economia, ao emprego, e às associações 

culturais e desportivas, em todas as suas vertentes.  

- Também no tocante á solidariedade e inclusão social e apoio social, não 

poderíamos estar mais de acordo, tendo inclusive o Senhor Vereador Artur Jorge, em 
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nome do PSD, apresentado uma proposta para que a Freguesia de Senhorim, muito 

deficitária nesta área, recebesse semanalmente a visita de técnicos que promovessem 

atividades com os mais idosos. 

- A bancada do PPD-PSD/CDS-PP tem mantido uma oposição coerente, 

responsável e construtiva, mas também critica quando exista fundamento para criticar, 

pelo que não podia votar contra documentos que apresentam medidas propostas pela 

Coligação na última campanha eleitoral, que contemplam obras importantes para o 

Concelho e que, acima de tudo, contêm as obras e as necessidades mais prementes que 

as freguesias apresentaram pelos Senhores Presidentes de Junta e, como responsáveis 

das suas gentes, temos o dever de estar sempre ao seu lado.  

A abstenção no Orçamento Municipal 2016 (OM)/Grandes Opções do Plano 

(GOP), fundamenta-se no facto de ser um documento político, em que apesar de nele 

estarem elencadas todas as medidas supracitadas, a ordem das prioridades e as 

respetivas dotações orçamentais não seriam as mesmas e a forma também não.  

No entanto, este sentido de voto não impede que na votação do relatório de 

gestão e conta de gerência do ano de 2016, o voto seja diferente. Dependendo para isso 

a execução que vier a ser feita no Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano.    

O Grupo Parlamentar do PPD-PSD/CDS-PP. 

Tenho dito.  

Obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado Hernâni. Senhor Deputado Manuel Fonseca 

faça favor. 

 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Deputados, 

Senhores Vereadores, 

Exmo. Público.  

Orçamento e Grandes Opções do Plano 

Em face dos documentos previsionais da receita e da despesa e das grandes 

opções do Plano que nos são apresentadas para vigorar em 2016, não temos dúvidas em 

afirmar que globalmente são documentos que contêm algumas medidas e obras com que 

concordamos, e que especificamente não teríamos qualquer problema político em 

subscrever. 

O acautelar de rubricas e procedimentos orçamentais que permitam ao 

Município lançar candidaturas ao próximo quadro comunitário de apoio em 2016, 

também nos parece avisado e elementar tratando-se de um correto procedimento de 

gestão da despesa municipal. 

Nas Grandes Opções do Plano verificamos que de 11 milhões e seiscentos mil 

euros no total das despesas de investimento só estão definidos valores de 3 milhões e 

quinhentos mil euros, representando apenas 30% do planeado, dando ideia de que 

muitas obras inscritas poderão ficar no papel. 
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Também verificamos que obras previstas em 2015 com verbas definidas neste 

Orçamento deixaram de ter verba alguma inscrita ou passou a uma verba só de abertura. 

O que motivou esta alteração? Caíram pura e simplesmente estas obras?  

Apesar de algumas das opções deste Orçamento não coincidirem com as 

prioridades definidas pela CDU, promete a realização de algumas obras importantes 

para a melhoria da qualidade de vida da população do nosso Concelho, que tão mal 

tratada tem sido ao longo dos últimos anos. Daremos, por isso, o benefício da dúvida ao 

Executivo, votando favoravelmente os documentos apresentados.     

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Jorge Abreu 

faça favor. 

 

O Senhor Deputado Jorge Abreu: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Caros Colegas Deputados, 

Caros Colegas Presidentes de Junta, 

Caríssimo Público, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Sobre a questão das Grandes Opções do Plano e depois da intervenção do 

Deputado Hernâni e na qualidade de Presidente da União de Freguesias de Santar e 

Moreira, deveria vir aqui esclarecer algo. 

Fala-se num triângulo de três Vilas e convido todos os Senhores Deputados 

para que nenhum mal-entendido exista, que olhem para as Grandes Opções do Plano e 

que verifiquem onde é que existe esse triângulo e onde é que está situada a realidade da 

Freguesia e da Vila de Santar em alguns termos de desigualdade com outras Freguesias 

como Lapa do Lobo, Carvalhal Redondo, Senhorim, Vilar seco, ou qualquer uma das 

outras. 

Permito-me só tocar em dois, ou três pontos. Dizer que este é o resumo 

orçamental das Grandes Opções do Plano para 2016 na qual me baseio. Tive o cuidado 

de ver e rever, várias e várias vezes, a quantidade de rubricas, projetos, obras, ou o que 

queiramos chamar que se referem à Freguesia que presido.  

Vou ter uma Assembleia de Freguesia que propositadamente fazemos sempre 

depois da Assembleia Municipal e terei que responder perante as pessoas que me 

elegem e defender um Plano e Orçamento para a Freguesia. 

Como poderá ser percetível, no conjunto das várias páginas que temos aqui 

elencadas, verificam-se, na Freguesia que presido, um conjunto de obras que há largos 

anos têm a rubrica aberta com um euro e assim se mantêm, estamos em 2016. 

O Senhor Presidente falou, na sua intervenção, que em muito compreendo, mas 

há momentos para tomarmos decisões. Houve reuniões com as Juntas de Freguesia onde 

estive presente e defendi aquilo que entendi ser necessidades urgentes e que, 

infelizmente, não as revejo neste Orçamento.  
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Percebo todas as condicionantes existentes, mas há momentos para pormos pés 

ao caminho e não podemos, de maneira nenhuma, estar à espera de algo que é 

impossível. 

Fala-se de uma possível redução de IMI. Queremos, ou não, baixar o IMI. Eu 

questiono que é um desejo de todos. Mas eu questiono também e no seguimento até da 

intervenção da Assembleia anterior em que me bati sobre este ponto, se é a melhor 

opção. Tenho uma clara decisão sobre este ponto.  

Se residisse em alguns locais onde não existem as condições mínimas para se 

ter uma habitação e onde se paga cerca de mil euros de IMI, eu exigiria, de facto, junto 

do Poder Local para que essas soluções fossem resolvidas. 

Temos uma questão em Santar que se chama Rua, ou Avenida da Soma. Esta é 

uma palavra, é um termo que nos dá, por vezes, muitas formas de pensar, primeiro no 

seu traçado e depois no seu desenvolvimento, tendo sempre que pensar que seria soma 

de somar e não soma de sumir. Mas, infelizmente, aquilo que tem acontecido é que a 

soma tem sido de sumir e não de somar.  

É algo que tem que ser resolvido a curtíssimo prazo. Vejo que o arrastamento 

das verbas se mantém e para 2016 os valores são muito reduzidos para que consigam ser 

realizadas. Se verificarem também os Senhores Deputados, para que não fique nenhuma 

dúvida sobre esse aspeto, existem muitas rubricas abertas com o valor de um euro de 

obras onde já há investimento público e que não estão concluídos, alguns deles locais, 

onde existe risco como, por exemplo, a Avenida da Viscondessa de Taveiro, com os 

alargamentos feitos e que necessitam de conclusão. 

Com tudo isto, não ficava bem comigo próprio se não viesse, mais uma vez, 

em local público, como o faço na presença do Senhor Presidente da Câmara, ou das 

Senhoras e Senhores Vereadores, chamar à atenção que há pontos nas Grandes Opções 

do Plano para 2016 que, mesmo com as dificuldades existentes, merecem um cuidado e 

uma obrigatoriedade de reunirmos condições para salvaguardar aquilo que, pelo menos, 

são as condições mínimas. 

Posso dizer que ainda hoje tive o cuidado, antes de vir para esta Assembleia, de 

percorrer as ruas da minha Freguesia que têm piso térreo e, de facto, não estão inseridas 

nos 100 kms que o Senhor Presidente falou de caminhos que foram arranjados e neste 

caso são ruas. Este é um pedido, é uma solicitação, ou aquilo que entenda o Senhor 

Presidente encarar de que são necessidades objetivas com que me confronto, eu e os 

meus colegas diariamente e que na próxima Assembleia será, com certeza, mais um 

motivo de grande discussão. 

Muito obrigado. Uma boa noite e desejo, se não vier intervir mais alguma vez, 

um Feliz Natal e um excelente Ano Novo de 2016. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Ora, se mais ninguém quer usar da palavra, 

dou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para completar e concluir.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia.   

Queria deixar uma nota de gratidão para com as pessoas que se dispuseram a 

participar na feitura deste Orçamento, à cabeça todos os Senhores Vereadores, 
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naturalmente incluindo os Senhores Vereadores do PSD e do CDS, que deixaram os 

seus contributos em termos de preocupações para o Orçamento, incluindo a Comissão 

Política Local do PSD, que também reuniu comigo para manifestar algumas 

preocupações, todas as Freguesias, em particular os Senhores Presidentes de Junta de 

Freguesia e também muitos elementos dos Grupos Parlamentares, particularmente, o 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que ouvi também, relativamente a estas 

preocupações. 

Naturalmente, o que está inscrito nas Grandes Opções do Plano são obras que 

são necessárias levar a efeito, que são necessárias concretizar. Existem prioridades 

definidas em termos estratégicos e se houver investimento, situações prioritárias, que eu 

nem preciso ler, sei-as de cor, o problema do saneamento, das ETAR,s, de que falou o 

Senhor Manuel Fonseca e o Observatório era certamente decisivo. Essa é que para mim 

é uma obra destes 4 anos. Queria chegar aos quatro anos com 100% do tratamento dos 

esgotos domésticos e industriais pré-tratados resolvido. 

Em dois anos temos quase um financiamento de 5 milhões de euros garantidos 

para tratar desse problema. Em Canas de Senhorim está a ETAR a ser concluída. Estou 

mesmo à espera que me enviem um e-mail a dizer que o financiamento para a ETAR III 

de Nelas está aprovado para lançar o concurso. Fica a Zona Industrial 1 de Nelas, a 

Zona Industrial do Chão do Pisco e a Freguesia de Nelas toda com os efluentes tratados, 

o que permite que eles não vão lá abaixo parar ao Rio Mondego. 

Portanto, isso é um bem que nós queríamos concretizar e que está inscrito em 

Grandes Opções do Plano, em todas as Freguesias e isso para nós é absolutamente 

prioritário. Haja financiamento e vemos na programação do Portugal 2020 que o 

problema das ETAR,s para os territórios de baixa densidade foi adiado lá para os finais 

do ano de 2016, setembro a dezembro de 2016, mas nós, no início de janeiro temos já 

uma reunião pedida com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, no sentido de ver 

se antecipamos esta questão da construção das ETAR,s em todas as Freguesias.  

Está inscrito em todas as Freguesia e é uma obra absolutamente prioritária 

porque não pode haver desenvolvimento do território, qualidade de vida e 

desenvolvimento turístico com esgotos a correr para os cursos de água. 

Depois há investimentos em todas as Freguesias que eu também apelava a que 

medissem isso, investimentos gerais, os investimentos nas zonas industriais, os 

investimentos na promoção do emprego, na promoção do investimento, são 

investimentos que aproveitam todas as Freguesias, de Santar, de Senhorim, de Vilar 

Seco, da Lapa do Lobo. Trabalham pessoas na Borgstena, nos Aquinos, na LusoFinsa, 

nas empresas todas. Portanto, todo o apoio que se dá na aquisição de terrenos, no apoio 

às indústrias, ao investimento, são apoios que se dão às Freguesias. 

Quando se medem as Grandes Opções do Plano e se excluem das Grandes 

Opções do Plano compra de terrenos para indústria, não se podem excluir de 

investimentos nas Freguesias. Tem que se incluir nos investimentos em todas as 

Freguesias porque, felizmente, temos três boas zonas industriais que servem todas as 

Freguesias do Concelho, portanto, essas contas são difíceis de realizar. 

Também a questão da nossa autonomia administrativa e financeira permite que 

a Câmara volte a dispor de um instrumento de gestão que são os recursos humanos, que 

estão absolutamente bloqueados pelo Plano de Ajustamento Financeiro. 
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Vem no ponto a seguir. Tivemos que fazer um ajustamento financeiro nos 

últimos anos em que passámos de um Quadro de Pessoal de duzentas e sessenta e tal 

pessoas do Quadro para 189 nesta Proposta de Orçamento que vos é feita para 2016, 

sendo que 16 são AEC,s. São Professores contratados para as atividades de 

enriquecimento curricular. O que quer dizer que o Quadro do Pessoal para 2016 é 189 

menos os 16 que dá á volta de 170 trabalhadores. O que, do ponto de vista estrutural das 

contas do Município é absolutamente decisivo. 

A despesa estruturalizada do Município baixa muito pelo facto de dispor de um 

Quadro do Pessoal, ou dispor da possibilidade de contratar serviços para suprir as 

necessidades do Município. Eu já vos disse mais do que uma vez e continuo a dizer, que 

se tivermos a possibilidade de ter o Quadro de Pessoal ajustado às necessidades básicas 

do Município e contratar o máximo possível de serviços a todos os níveis e gerar, por 

essa via emprego com mais eficiência no mercado local, acho que o devemos fazer. Não 

sou nada apologista de que numa época de dificuldade, ou de abundância a Câmara, ou 

qualquer Câmara, deva ser um instrumento de criação de emprego só para dizer que é 

uma almofada relativamente à iniciativa privada.  

Não sou nada a favor disso. Eu acho que deve haver o ponto de equilíbrio certo 

do Município de Nelas que tem a ver com um Quadro do Pessoal que tem Resende, ou 

que têm Câmaras como o Sátão e etc., semelhantes ao Município de Nelas e andará um 

Quadro do Pessoal entre os 140 e os 160 trabalhadores. Não mais que isso.  

Mas a recuperação da autonomia administrativa e financeira permite também à 

Câmara contratar pessoas, que estamos impedidos de o fazer, ou requalificar 

trabalhadores, que estamos impedidos de o fazer. 

Estamos, por via do Plano de Ajustamento Financeiro obrigados a reduzir as 

despesas com Pessoal e não podemos, quer por via do Plano de Ajustamento Financeiro, 

quer por via também das políticas públicas dos Orçamentos de Estado que têm 

impedido que as Câmaras e a Administração Pública em geral façam contratação. 

Posso dizer ao Hernâni que temos já a segurança que vamos executar a receita, 

tudo acima dos 90%, a execução orçamental de 2015 e a receita vai ser superior a 100% 

do previsto. Temos essa indicação. As contas não estão fechadas, mas estamos 

absolutamente tranquilos que o nível de execução mínimo que está estabelecido no 

Orçamento de Estado que é 85% já passámos os 90% e estamos absolutamente 

tranquilos do ponto de vista da execução orçamental daquilo que previmos para 2015. 

O que está previsto para 2016 está previsto com este rigor. Não há aqui nada 

empolado. Nós, para 2016, podem absolutamente confiar. Ainda hoje recebi o relatório 

dos Auditores, o relatório de acompanhamento do ano de 2015, que está aqui, dos 

Auditores Financeiros, dos ROC,s na Câmara, do ano de 2015 e não têm aqui reserva 

nenhuma. 

Além do controlo interno da seriedade dos Serviços, em particular da Dr.ª 

Célia, e de quem está nas compras e da nossa vontade em que isso aconteça, é bom 

dizer também e também das Auditorias Externas que temos no Município como os 

relatórios de acompanhamento regulares, tenho aqui, veio, chegou hoje de manhã, só o 

li hoje. Temos uma execução orçamental em linha com aquilo que é o Orçamento. 

Acreditem que o Orçamento que está submetido à vossa apreciação para aprovação, 

merece mesmo a declaração que o Hernâni fez, que as opções são corretas. 
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Naturalmente, se o Hernâni tivesse possibilidade de condicionar o Orçamento 

ao PSD, ou ao CDS, poderia tomar outras opções em termos estratégicos de pormenor. 

Mas, de certeza, que estão de acordo connosco com rigor das contas da Câmara, 

diminuição do endividamento, apoio à industrialização e aos setores económicos em 

geral, resolver o problema ambiental, estão todos de acordo e aumentar o apoio social e, 

progressivamente, também dar corpo àquilo que constitui a dignidade da gestão das 

próprias Freguesias. 

E aqui entro na questão do Jorge Abreu. Eu lembro ao Jorge Abreu que não se 

sinta assim tão injustiçado relativamente à Freguesia de Santar e tem todo o á vontade 

para discutir na Assembleia Freguesia, até com orgulho, o relacionamento e que eu 

tenho orgulho em o ter também com o Presidente da Junta de Freguesia de Santar e com 

os Membros da Junta de Freguesia de Santar e, genericamente com todos, naturalmente, 

de transparência, de explicar estas questões porque, particularmente para Santar, dou-

lhe os parabéns, a delegação de competências para limpeza urbana permitiu-lhe ter um 

instrumento de trabalho que era reclamado pela Freguesia há anos, que é um trator e 

mais uma série de apetrechos, que muito bem a Junta de Freguesia de Santar fez um 

contrato de financiamento que, com a delegação de competências da Câmara, lhe 

permite pagar o trator, o atrelado, a pá frontal e etc., que excelente trabalho e elogioso 

trabalho tem feito, que já me têm feito chegar essa indicação.  

Eu acho que uma Freguesia tão importante como Santar, que teve até 

Presidentes de Junta com uma importância acrescida na gestão da Câmara e próxima 

dos gestores da Câmara, que não tinha sequer um trator, eu acho que é uma evolução 

que merece todo o elogio da parte do Jorge Abreu como Presidente da Junta e da Junta 

de Freguesia de Santar. Só por isso acho que já merecem todos os elogios e orgulho.  

Depois dizer ao Jorge que, entretanto, já foi delegada uma competência de 

20.000,00 euros para a Junta de Freguesia de Santar para instalação de sanitários e 

balneários de apoio ao cemitério. E que já foi decidido em reunião de Câmara e vai hoje 

aqui na Assembleia Municipal, mais uma delegação de competências para o Espaço 

Cidadão no edifício da Junta de Freguesia, de 29.729,00 euros. 

Portanto, pode chegar à Assembleia de Freguesia e dizer que tem garantido 

20.000,00 euros, mais os 10.009,00 euros da delegação de competências para limpeza e 

para pagar o investimento no trator e nos apetrechos e mais 29.729,00 euros para 

adaptar o espaço da Junta de Freguesia para instalar um bem que não está nas Grandes 

Opções do Plano mensurado, que é o Espaço do Cidadão em Santar. Um Freguês de 

Santar e de Moreira pode ir à Junta de Freguesia renovar a carta de condução quando 

estiver instalado o Espaço do Cidadão. Pode ir marcar consultas no Centro de Saúde. 

Pode ir dar entrada de contadores de água na Câmara Municipal. Todos os atos que 

pratica no Balcão Multisserviços da Câmara podem passar a praticá-los na Junta de 

Freguesia de Santar requalificava com 29.729,00 euros. Depois, está a ser constituída 

em Santar, particularmente, para Santar, pela importância estratégica de Santar, não é o 

menosprezo pelas outras Freguesias. É que nas outras Freguesias não há, com a 

intensidade que há em Santar, os vinhedos à volta de Santar, as casas ajardinadas à volta 

de Santar, o conjunto riquíssimo de associações que existe em Santar e que mereceram 

da nossa parte e o Jorge já participou numa reunião nesse sentido, de estabelecimento de 

uma ARU, de uma área de reabilitação urbana para Santar. 
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Jorge Abreu, não há dinheiro para museus do vinho. O Jorge já ouviu esta 

conversa e nós também e, portanto, vamos ver se há financiamento no âmbito de um 

PROVER, que também já falámos e já estamos a negociar com a CCDR no âmbito 

daquilo que eu também já falei que é o produto estratégico do vinho. Para os que estão a 

ouvir e não sabem o que é um PROVER, eu também tenho dificuldade na 

especificidade, às vezes, destas coisas, mas um PROVER é uma sigla que significa que 

estamos a valorizar um produto específico. Existe um PROVER das aldeias históricas. 

Existe um PROVER das termas. A CCDR, que é quem gere o PO Regional onde tem 

dois mil milhões de euros, de dinheiro para gastar, vai lançar no primeiro trimestre de 

2016 a reformulação dos PROVER,s, dos programas para os produtos endógenos, um 

deles é o vinho.  

Sendo um deles o vinho, Santar pode, no âmbito de um PROVER e de uns 

milhões de euros de investimento que estejam associados ao vinho, beneficiar de 

investimentos que se possam fazer, particularmente na Vila de Santar como Vila 

Vinhateira da Região do Dão. E o Jorge sabe que tendo nós financiamento para isso, de 

certeza que aquilo que o Jorge costuma dizer, o futuro adiado, um dia há de acontecer, 

haja dinheiro que, de certeza, que vai acontecer. 

Eu queria dizer-vos que as Escolas também, havendo financiamento, estão 

nalgumas Freguesias, Santar, Vilar Seco, Carvalhal Redondo, a possibilidade da 

requalificação das Escolas Primárias, haja os avisos no âmbito do Pacto da CIM Viseu 

Dão Lafões. 

E pedia-vos também a compreensão e desculpa, em nome da Câmara, por não 

ter realizado mais obras. Se a Câmara não tivesse que ter entregado aos bancos 4,5 

milhões de euros neste período até agora, seguramente muitas obras que desejam teriam 

sido realizadas nas Freguesias.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Ora, mais ninguém está inscrito. Vou 

passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?  Sete abstenções e 17 votos a 

favor. Aprovado por maioria. Minuta, faz favor. 

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Aprovar as Propostas de Orçamento Municipal e das Grandes 

Opções do Plano para o ano 2016, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 17 

votos a favor, 0 votos contra e 7 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ponto 2.3 – Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2016.  

O Senhor Presidente quer dizer alguma coisa neste ponto?  

Alguém quer usar da palavra neste ponto? 

Não havendo intervenções, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se 

abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta, faz favor.  

 

A Senhora Primeira Secretária: 
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MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 – Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2016, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ponto 2.4 – Aprovação da alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança.  

Foi publicada a Lei n.º 106/2015, que altera a Lei n.º 33/98, que regula o 

Conselho Municipal de Segurança. 

Embora já tenha enviado estes documentos, para facilitar um pouco a análise, 

foi impresso e distribuído a todos, um regulamento já com as alterações propostas, de 

acordo com a nova lei. 

Como podemos ver, os novos objetivos assim como as novas competências do 

Conselho Municipal de Segurança, são recorrentes das alterações introduzidas pela Lei 

n.º 106/2015, pelo que se trata duma transcrição.  

No que diz respeito à nova composição, temos que introduzir aqui mais duas 

alíneas que são as correspondentes a entidades e organizações que intervenham no 

âmbito da violência doméstica e entidades e organizações que intervenham no âmbito 

da segurança rodoviária. 

Na primeira alínea propomos: - O(A) Conselheiro(a) Municipal para a 

Igualdade; um representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas; 

um representante da Saúde no Concelho de Nelas. 

Na segunda alínea propomos: - Os Comandantes dos Postos Territoriais da 

GNR de Nelas e de Canas de Senhorim. 

Agora perguntava aos Senhores Deputados e à Câmara, se haverá mais alguém 

que se possa integrar nestes pontos. Não havendo novas propostas, por imposição da Lei 

n.º 106/2015, vou pôr à votação as alterações propostas ao Regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por 

unanimidade. É preciso aprovar em minuta. A minuta faz favor. 

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 – Aprovação da alteração ao Regulamento do Conselho Municipal 

de Segurança, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, por 

unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE NELAS 
Regulamento Definitivo - alterado por força da Lei n.º 106/2015  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Definição  
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O Conselho Municipal de Segurança de Nelas, adiante designado por Conselho, é uma 

entidade de âmbito municipal com funções de natureza consultiva, de articulação, 

informação e cooperação.  

Artigo 2.º 

Objetivos 

Constituem objetivos deste conselho:  

a)  Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na 

área do município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem;  

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança 

dos cidadãos e participar em ações de prevenção;  

c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão 

social;  

d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue 

oportunos e diretamente relacionados com as questões de segurança e inserção 

social. 

e) Proceder à avaliação dos dados relativos ao crime de violência doméstica e, tendo em 

conta os diversos instrumentos nacionais para o seu combate, nomeadamente os Planos 

Nacionais de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género — 2014-2017, 

apresentar propostas de ações que contribuam para a prevenção e diminuição deste 

crime;  

f) Avaliar os números da sinistralidade rodoviária e, tendo em conta a estratégia 

nacional de segurança rodoviária, formular propostas para a realização de ações que 

possam contribuir para a redução dos números de acidentes rodoviários no município 

Artigo 3.º 

Competências 

Compete ao Conselho emitir parecer sobre:  

a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do município;  

b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança 

no município;  

c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do município;  

d) Os resultados da atividade municipal de proteção civil e de combate aos incêndios;  

e) As condições materiais e os meios humanos empregues nas atividades sociais de 

apoio aos tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar;  

f) A situação socioeconómica municipal;  

g) O acompanhamento e apoio das ações dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico de droga;  

h) O levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se 

revelem de maior potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.  

i) Os dados relativos a violência doméstica;  

j) Os resultados da sinistralidade rodoviária municipal;  

k) As propostas de Plano Municipal de Segurança Rodoviária. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

SECÇÃO I 
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DA COMPOSIÇÃO E PRESIDÊNCIA 

Artigo 4.º  

Composição 

Integram o Conselho:  

a) O Presidente da Câmara Municipal;  

b) O Presidente da Assembleia Municipal;  

c)O Vereador do Pelouro de Segurança, quando este não seja assegurado pelo 

Presidente da Câmara;  

d)   Os sete Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Nelas;  

e) Um representante do Ministério Público da Comarca de Nelas;  

f) O comandante da força de segurança presente no território do Município de Nelas; 

os comandantes dos Bombeiros Voluntários de Nelas e Canas de Senhorim; o 

responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e o responsável pelo Núcleo 

da Cruz Vermelha Portuguesa de Santar; 

g) Um representante do Projeto VIDA; 

h) Um representante dos organismos de assistência social existentes no Concelho de 

Nelas; 

i)  Um representante das associações económicas; um representante das associações 

patronais e um representante das associações sindicais existentes na área do 

município;  

j) Cinco cidadãos de reconhecida idoneidade, residentes na área do Município, 

designados pela Assembleia Municipal; 

k) O(A) Conselheiro(a) Municipal para a Igualdade; Um represente da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Nelas – CPCJ; Um representante da Saúde no 

Concelho de Nelas; 

l)  Os Comandantes dos Postos Territoriais da GNR de Nelas e de Canas de Senhorim.   

Artigo 5.° 

Presidência 

1. O Conselho é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal;  

2. Compete ao Presidente abrir e encerrar as reuniões e dirigir os respetivos trabalhos;  

3. O Presidente é coadjuvado no exercício das suas funções por um secretário, 

designado de entre os membros do Conselho;  

4. O Presidente é substituído nas suas faltas ou impedimentos por um dos membros do 

Conselho por ele designado. 

SECÇÃO II 

Das Reuniões 

Artigo 6.º 

Periodicidade e local das Reuniões 

1. O conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre.  

2. As reuniões realizam-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho ou, por decisão do 

Presidente, em qualquer outro local do território municipal. 

Artigo 7.º 

Convocação das reuniões 

\  
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1. As reuniões são convocadas pelo Presidente, com a antecedência mínima de dez 

dias, constando da respetiva convocatória o dia e a hora em que esta se realizará.  

2. Em caso de alteração do local da reunião, deverá ser indicado o novo local. 

Artigo 8°  

Reuniões extraordinárias 

1. As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação expressa do Presidente, 

por sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros, 

devendo neste caso o respetivo requerimento conter a indicação do assunto que se 

deseja ver tratado.  

2. As reuniões extraordinárias poderão ainda ser convocadas a requerimento da 

Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal.  

3. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos quinze dias seguintes à 

apresentação do pedido, mas sempre com a antecedência mínima de 48 horas sobre 

a data da reunião extraordinária.  

4. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a 

tratar na reunião.  

Artigo 9.º 

Ordem do dia 

1. Cada reunião terá uma "Ordem do Dia" estabelecida pelo Presidente.  

2. O Presidente deve incluir na ordem do dia os assuntos que para esse fim lhe forem 

indicados por qualquer membro do Conselho, desde que se incluam na respetiva 

competência e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de 

cinco dias sobre a data de convocação da reunião.  

3. A ordem do dia deve ser entregue a todos os membros do Conselho com a 

antecedência de, pelo menos, oito dias sobre a data da reunião.  

4. Em cada reunião ordinária haverá um período de "Antes da Ordem do Dia", que não 

poderá exceder sessenta minutos, para discussão e análise de quaisquer assuntos 

não incluídos na ordem do dia. 

Artigo 10.º  

Quórum 

1. O Conselho funciona com a presença da maioria dos seus membros.  

2. Passados trinta minutos sem que haja quórum de funcionamento, o Presidente dará 

a reunião por encerrada, fixando desde logo dia, hora e local para nova reunião.  

3. No caso previsto na parte final do número anterior, o Conselho funciona desde que 

estejam presentes, um terço dos seus membros.  

Artigo 11.º 

Uso da palavra 

A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem de inscrição, não 

podendo cada intervenção exceder cinco minutos. 

SECÇÃO III 

DOS PARECERES 

Artigo 12.º 

Elaboração dos pareceres 

1. Para o exercício das suas competências, os pareceres são elaborados por um 

membro do Conselho, designado pelo Presidente.  

2. Sempre que a matéria em causa o justifique, poderão ser constituídos grupos de 
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trabalho, que terão por objetivo a apresentação de um projeto de parecer. 

Artigo 13.º 

Aprovação de pareceres 

1. Os projetos de parecer são apresentados aos membros do Conselho com, pelo 

menos, oito dias de antecedência da data agendada para o seu debate e aprovação.  

2. Os pareceres são votados globalmente, considerando-se aprovados quando reúnam 

o voto favorável da maioria dos membros presentes na reunião.  

3. Quando um voto for aprovado com votos contra, os membros discordantes podem 

requerer que conste do respetivo parecer a sua declaração de voto.  

Artigo 14.º 

Periodicidade e conhecimento dos pareceres 

1. Os pareceres a emitir pelo Conselho têm a periodicidade de meio ano.  

2. Os pareceres aprovados pelo Conselho são remetidos pelo Presidente, para a Câmara  

Municipal e Assembleia Municipal, com conhecimento das autoridades de segurança 

com competência no território do Município. 

3. Os pareceres remetidos devem ser apreciados pelos órgãos referidos no número 

anterior, nas suas reuniões ordinárias dos meses de Fevereiro e Setembro.  

SECÇÃO IV 

DAS ATAS 

Artigo 15.º 

Atas das reuniões 
1. De cada reunião será lavrada ata na qual se registará o que de essencial se tiver passado, 

nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o 

resultado das votações e as declarações de voto.  

2. As atas são postas à aprovação de todos os membros no final da respetiva reunião ou no 

início da seguinte.  

3. As atas serão elaboradas sob a responsabilidade do Secretário, o qual, após a sua 

aprovação, as assinará conjuntamente com o Presidente.  

4. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma ata donde constem ou se 

omitam tomadas de posição suas pode posteriormente juntar à mesma uma declaração 

sobre o assunto. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 16.º  

Instalação e Apoio Logístico 
1. Compete ao Presidente da Câmara Municipal assegurar a instalação do Conselho.  

2. Compete à Câmara Municipal dar o apoio logístico necessário ao funcionamento do 

Conselho.  

Art.º 17.º 

Posse 

Os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal 

Art.º 18.º 

Alteração 

O presente regulamento poderá ser modificado ou alterado, por força de lei, por proposta do 

Conselho ou da Assembleia Municipal, tendo obrigatoriamente a sua redação final de ser 

aprovada pela Assembleia Municipal.  
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Artigo 19.º 

Casos omissos 

Quaisquer dúvidas que surjam na interpretação deste regulamento, ou perante casos 

omissos, as dúvidas ou omissões serão resolvidas por deliberação da Assembleia 

Municipal.  

Artigo 20.º 

Produção de efeitos 

O presente regulamento produz efeitos logo após a sua aprovação definitiva pela 

Assembleia Municipal. 

NOTA TRANSITÓRIA 

Este regulamento alterado por força da Lei n.º 106/2015, de 25 de agosto, tornou-se 

definitivo depois de aprovado pela Assembleia Municipal, em sessão ordinária 

realizada em 22 de dezembro de 2015.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ponto 2.5 - Aprovação do Apoio à União de Freguesias de Carvalhal 

Redondo e Aguieira para execução dos trabalhos de remoção de cobertura contendo 

amianto e aplicação de nova cobertura em edifício em Carvalhal Redondo. 

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

alguma coisa? Obrigado. Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento.  

Então, Senhor Presidente, o objeto da deliberação fala por si, mas, 

naturalmente, isto é o início da requalificação de um espaço que já existe e que tem 

também, um salão com excelentes condições para atividades associativas e de todas as 

instituições da Freguesia e, portanto, vamos fazer isto, naturalmente, transferindo os 

meios para a Junta de Freguesia e reforçando, progressivamente, na execução da obra, 

os meios.  

Estas delegações de competências que estão a ser aprovadas hoje aqui ainda 

vão merecer a transferência dos meios financeiros para as Freguesias no corrente ano.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Então, vou pôr à votação. 

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

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 - Aprovação do Apoio à União de Freguesias de Carvalhal 

Redondo e Aguieira para execução dos trabalhos de remoção de cobertura contendo 

amianto e aplicação de nova cobertura em edifício em Carvalhal Redondo, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, ou seja, por unanimidade. 

 

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

Ponto 2.6 - Controlo do Endividamento Municipal – Município de Nelas – 

Relatório definitivo – Conhecimento. 

É um documento que já veio como provisório e vem agora definitivo. Não sei 

se alguém quer usar da palavra. Sim? Senhor Presidente? Agradecia era que quem 

interviesse aqui fosse sucinto e referisse só o essencial. Faça favor Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Mais sucinto, quer porque o relatório está presente em todos os Senhores 

Membros da Assembleia Municipal, mas temos público também e é para que conheçam 

só as conclusões do relatório da gestão financeira do Município do ano de 2010 a 2013. 

E o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento disse que concordava com 

estas conclusões da gestão da Câmara de Nelas nestes anos. Falta de fiabilidade da 

informação relativa ao passivo exigível e aos compromissos nos exercícios futuros. 

Empolamento elevado e sistemático entre 2010 e 2013, não obstante alguma melhoria 

no último exercício de 2013, das receitas orçamentais, empolamento elevado e 

sistemático das receitas orçamentais com taxas de execução de 74% e 92%, o que 

possibilitava e potenciava, de forma artificial, a realização e/ou a existência de elevados 

montantes de despesas, para o pagamento das quais não havia disponibilidades 

financeiras, respetivamente, de 3,9 milhões de euros que a Câmara gastou acima daquilo 

que tinha capacidade de pagar e 1,2 milhões de euros. Foi violado entre 2010 e 2013, o 

princípio do equilíbrio orçamental em sentido substancial que espelha uma gestão 

orçamental desequilibrada. 

A dívida do Município aumentou, entre 2010 e 2013, cerca de 1,7 milhões de 

euros, evidenciando, no final do último ano, um nível materialmente relevante, 14,8 

milhões de euros e desadequado face ao seu quadro financeiro. 

Não obstante o recurso anterior ao PREDE, que era um programa de 

regularização de dívidas de curto prazo a fornecedores e a um plano de saneamento 

financeiro, o Município de Nelas manteve, entre 2010 e 2013, uma situação financeira 

de capitais próprios negativa e desequilibrada.  

Incumprimento, no final de 2012, dos objetivos do Plano de Recuperação e 

Consolidação Financeira de 2009 e de 2010, do PREDE, e do Plano de Saneamento 

Financeiro. 

O Município de Nelas violou o limite especial de endividamento líquido de 

2012, mas cumpriu durante esse exercício, em 2012, a obrigação de redução de 10% do 

excesso inicial, situação que é suscetível de gerar responsabilidade financeira 

sancionatória. 

Estas conclusões mereceram a concordância, como disse, no dia 21 de 

setembro de 2015 do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. 

Eu acho que isto é uma medalha, de facto, estas conclusões são uma medalha 

de péssimo comportamento para os gestores pelo menos no mandato anterior. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto? Senhor Deputado Sousa faça favor. 
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O Senhor Deputado António Sousa: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Relativamente a isto, eu queria fechar o ciclo porque ao longo deste tempo 

temos visto alguns responsáveis pela gestão anterior a dizer e a continuar a afirmar e até 

a tentar demonstrar às vezes com uns números assim um bocado esquisitos, ali um 

bocado martelados de que tinham feito uma boa gestão e tinham deixado ficar isto, o 

Município, numa excelente situação financeira, com muito dinheiro.  

Ora, este embuste que nos foi tentado vender e que nós temos alertado aqui na 

Assembleia e na Câmara, algumas pessoas, mesmo assim, ficavam em dúvida porque, 

como é lógico, visto em termos de política local isto podia ser politiquice do PSD contra 

o PS, ou do PS contra o PSD, as pessoas e tal. Agora, este relatório, estas conclusões 

tiraram todas as dúvidas deste embuste da boa gestão e da ótima situação económica. 

Aquilo que o Senhor Presidente acabou de ler é exatamente aquilo que diz 

aqui, porque eu também vinha aqui para ler o parecer, já não o vou ler, como é lógico, o 

parecer e o resumo disto e eu, quando há bocado estava a ouvir o Senhor Deputado 

Hernâni, com muita atenção na declaração de voto, que eu achei uma boa declaração de 

voto e a sua preocupação na execução depois dos orçamentos, porque os orçamentos 

não são mais que previsões, mas são previsões com base nas receitas do ano anterior 

projetadas no ano seguinte. 

Pode haver erros, como é lógico e principalmente há erros quando há coisas 

anormais que acontecem durante um ano, durante um ano de gestão. Agora, 

sistematicamente, sistematicamente, diz aqui, sistematicamente o empolamento das 

receitas, para quê? Para encaixar despesas que depois faziam as despesas e não tinham 

dinheiro para as pagar. Mas isto foi sistemático.  

Por isso, agora já não há dúvidas nenhumas. Duas entidades, uma a entidade 

técnica, que são os Inspetores que vieram fazer a inspeção aqui. Técnicos, que não têm 

nada a ver com a política local, não têm nada a ver com tricas pessoais, não têm nada a 

ver com nada, nem conheciam ninguém, nem a Câmara de Nelas quando vieram para 

aqui. Chegaram a esta conclusão. Péssima gestão.  

E depois uma outra conclusão que é feita pela parte política, que também, por 

acaso até era um Secretário de Estado do PSD, ou do CDS, ou pelo menos de um 

Governo PSD/CDS, que diz, concordo com isto tudo. 

Isto é, no fundo, e resumindo isto numa frase. Aquilo que aqui aconteceu 

durante estes três anos é aquilo que se pode chamar uma gestão ruinosa, ou como o 

Povo diz, foi gastar à tripa forra. E agora cá andamos todos a pagar. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto?  

Ora, se mais ninguém quer usar da palavra neste ponto vou passar ao ponto 2.7 

– Aprovação da Proposta de Contrato Interadiministrativo de delegação de 

competências entre o Município de Nelas e a Freguesia de Canas de Senhorim relativo 

ao Espaço do Cidadão. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente faça favor. 
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O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento. 

É só acrescentar que faltam, de facto, estas obras de adaptação do espaço na 

Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e na Junta de Freguesia de Santar.  

A formação das pessoas para depois operarem e estarem ao serviço desses 

espaços já foi feita. No caso de Canas de Senhorim com as Técnicas que trabalham lá na 

Junta e no caso de Santar será também, está previsto aqui no contrato, que acho que é 

esse que está em causa. Não, é o de Canas de Senhorim. Mas acrescento já que no caso 

de Santar haverá também naturalmente os recursos humanos necessários para prestar 

este serviço, que já estão até formados e, portanto, faltam só as obras nas Juntas.  

Acho que até já há mobiliário, só dar também essa informação. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Se não, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção e 23 

votos a favor. Minuta.         

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7 – Aprovação da Proposta de Contrato Interadiministrativo de 

delegação de competências entre o Município de Nelas e a Freguesia de Canas de 

Senhorim relativo ao Espaço do Cidadão, 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. 

Ponto 2.8 – Aprovação da Proposta de Contrato Interadiministrativo de 

delegação de competências entre o Município de Nelas e a União de Freguesias de 

Santar e Moreira relativo ao Espaço do Cidadão. 

Quem quer usar da palavra? Já foi dito pelo Senhor Presidente o mesmo para o 

outro. Ninguém?  

Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção 

e 23 votos a favor, aprovado.  

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.8 – Aprovação da Proposta de Contrato Interadiministrativo de 

delegação de competências entre o Município de Nelas e a União de Freguesias de 

Santar e Moreira relativo ao Espaço do Cidadão, 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. 

Passamos ao ponto 2.9 - Aprovação da 4.ª Revisão ao Orçamento Municipal e 

às Grandes Opções do Plano de 2015. 

Já foi aprovada na reunião de Câmara e também já veio aprovada pela DGAL.  
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Senhor Presidente, não sei se quer usar da palavra. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento. 

Relativamente a esta questão, que vai acontecer também durante o ano de 

2016. Vai haver necessidade de revisões orçamentais cada vez que haja um novo projeto 

que nós necessitemos de inscrever nas Grandes Opções do Plano. 

Portanto, aqui foi necessário inscrever o Espaço do Cidadão de Canas de 

Senhorim, o Espaço do Cidadão de Santar e a subscrição do Fundo de Apoio Municipal.  

Como sabem, há hoje um Fundo de Apoio ao Endividamento sucessivo dos 

Municípios em que o Município de Nelas tem cerca de 450 mil euros para pagar à razão 

de um sétimo por ano. 

E também projetos da Comunidade Intermunicipal a que nós aderimos sempre, 

um deles é este o conhecimento, gestão e conhecimento do território para a tomada de 

decisão, que em rigor é a atualização da cartografia 1/10.000 para o território, que 

caducou no ano de 2012. 

Portanto, há próximo de um milhão de euros de um projeto da Comunidade 

Intermunicipal para atualização da cartografia de todos os 14 Municípios, e o Município 

de Nelas também teve que inscrever, pelo menos, a parte que lhe caberá neste programa. 

Resulta ainda também esta revisão orçamental da necessidade de fazer uma 

amortização extraordinária que vamos fazer dos empréstimos de médio e longo prazo 

porque, para além da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo que o 

Município tem que pagar por ano e que o valor médio é um 1.115.000,00 euros, todos 

os anos o aumento da receita liquida do IMI que resultou da reavaliação dos imóveis, 

que no caso de Nelas para este ano foi calculada em 412.000,00 euros, nós não o 

podemos gastar, temos que amortizar os empréstimos de médio e longo prazo e é isso 

também que vai acontecer. 

Portanto, ninguém pode fazer a conta de que houve um aumento do IMI que 

pode gerar mais despesa por parte do Município. Isso não é verdade. É falso porque o 

aumento liquido do IMI está a servir para fazer amortizações extraordinárias dos 

empréstimos das obras que foram feitas sem haver dinheiro para as fazer e que nós hoje 

estamos a pagar. 

Portanto, as obras que foram feitas no mandato anterior, os empréstimos de 

médio e longo prazo serviram para as pagar e estamos a pagá-las nós hoje. Portanto, 

fizeram obras, mas não as pagaram. E estas revisões tornam-se também necessárias para 

concretizar esse objetivo.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto?  

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

por unanimidade. Minuta, faz favor.            

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 
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O ponto 2.9 - Aprovação da 4.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes 

Opções do Plano de 2015, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a 

favor, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Vamos passar ao 2.10 - Apreciação do Relatório de acompanhamento do Plano 

de Ajustamento Financeiro – 3.º trimestre de 2015., 

Quem quer usar da palavra? Senhor Presidente faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- É só um esclarecimento. 

Eu, por comparação também com aquilo que temos discutido e temos agendado 

nesta reunião da Assembleia Municipal, só dizer-vos que, para além dos Técnicos do 

Município e do rigor orçamental que colocam por vontade do Executivo, para além dos 

Auditores Externos que temos, temos trimestralmente obrigação de apresentar um 

relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro à Direção Geral das 

Autarquias Locais. 

Portanto, esse relatório de acompanhamento, que já é o oitavo, eu acho que é, 

comparativamente aos quatro anos anteriores ao atual mandato autárquico, é o dia da 

noite. É verem os números que vão sendo executados no Plano de Ajustamento e as 

contas, o rigor da execução orçamental no 3.º trimestre, que é o que está aqui em causa, 

deixam adivinhar já, de facto, um grau de execução elevadíssimo daquilo que foi 

previsto em termos orçamentais, o que já deixa antever que no ano de 2016 podemos 

proceder à revisão, ou mesmo pôr fim ao Plano de Ajustamento Financeiro.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Não sei se mais alguém quer fazer alguma 

apreciação ou pergunta ao Senhor Presidente.  

Ora, se mais ninguém quer fazer nenhuma apreciação, vamos passar ao ponto 

2.11 e último da Ordem de Trabalhos, que é - Autorização prévia da Assembleia 

Municipal de Nelas, para assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea 

c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

Quem quer usar da palavra neste ponto?  

Senhor Presidente, quer usar da palavra? Não?  

Alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Ora, se ninguém quer usar da palavra neste ponto, vou pôr à votação. Quem 

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

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.11 - 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, ou seja, por unanimidade. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

- Chegamos assim ao fim do Período da Ordem do Dia. Alguém quer ainda 

usar da palavra? 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- É só aproveitar antes do Público, uma última intervenção para desejar a todos 

em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um Bom Natal e um Ano Novo 

Bom, com boas entradas e que 2016 seja melhor do que o ano de 2015.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente, é só para me associar aos Votos de Bom Natal, Boas 

Festas para todos os Membros da Assembleia e para quem nos está a ouvir. Que seja um 

ano de 2016 excelente. 

 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Eu também não podia deixar de me associar às palavras do Senhor Deputado 

porque, efetivamente, estamos numa Quadra Natalícia, uma Quadra em que a partilha é 

a que está em cima da mesa. Devemos partilhar a amizade, uma realidade factual, não é 

para risos. 

Portanto, um Bom Natal, Feliz Ano Novo e que 2016 seja para todos, melhor 

do que 2015. Assim esperamos.  

São os Votos do Grupo Parlamentar do PPD/PSD-CDS/PP. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Então, agora sim, chegámos ao fim do Período da Ordem do 

Dia e declaro a sessão aberta ao Público. Senhor Arlindo faça favor. 

 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

E restante Público, 

Boa noite a todos. 

Ora, eu não vou demorar muito tempo. São simples pequenas questões que é o 

seguinte. Sobre os prazos da construção da ETAR de Canas de Senhorim, pela 

informação que tive hoje, desloquei-me ao local.  

Fui informado por pessoas responsáveis pela obra que a mesma, em princípio, 

não está pronta no final do ano. E acho que alguém aqui da mesa me viu passar cerca da 

uma hora para o local. 

Portanto, fui informado por um Técnico da obra que iam fazer os possíveis, 

mas, em princípio, não iria estar pronta porque ainda faltava esfolar o rabo. 
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Outra questão, esta é virada para o Senhor Presidente da Assembleia e para os 

Senhores Deputados todos, o seguinte. As pessoas que estão aqui nesta Assembleia são 

pagas com o dinheiro dos nossos impostos, ou seja, do contribuinte.  

Todas as pessoas, todos os Deputados que estão aqui presentes têm uma senha, 

como queiram chamar. Portanto, eu acho que as pessoas, ao receberem o dinheiro dos 

contribuintes devem estar nesta Assembleia desde o princípio. 

Não é virem aqui só para assinar o ponto. Portanto, eu acho que, no futuro, as 

pessoas devem estar presentes, terão uma tolerância de um quarto de hora. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Desculpe, isto não é questão para aqui. O Senhor está a interferir no trabalho 

da Assembleia e não pode. Trate de assuntos de interesse para o Município, não da 

organização da Assembleia. Isso é comigo.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Pronto. Mas era só para informar.  

Sobre outra questão, que isto é para benefício de toda a gente também. No dia 

4 deste mês foi celebrado e isto diz respeito aos protocolos que a Câmara assinou com a 

EDM onde o Senhor Presidente esteve presente. Foram convidados todos os partidos a 

estar presentes e só os partidos de esquerda e a Câmara esteve presente. Os partidos de 

direita desprezaram, simplesmente, os trabalhadores. 

Também para dar conhecimento ao Senhor Presidente, porque é a respeito do 

protocolo que assinaram, há casas na Urgeiriça que contêm radão, radão que é motivado 

do urânio e da pedra em si e está já um projeto que a empresa se comprometeu a 

descontaminar essas mesmas casas que estão hoje em dia habitadas pelos ex-

trabalhadores da empresa 

Também tinha pedido à Câmara e gostava que todos os presentes soubessem, 

para que a Câmara facultasse um curso de formação para os pesticidas. Nada fez.  

Acho que primeiro estão as festas e depois é que está o seguinte. 

Sobre o jantar da Câmara também quero informar o Senhor Presidente da 

Câmara que as pessoas que vão ao jantar, muitas delas vão, eu não digo por obrigação, 

mas pouco menos, é para que não sejam apontadas. 

Segundo, só quero dizer o seguinte. E aí tenho a elogiar o bom trabalho que a 

Câmara tem feito a muitos níveis. 

É certo que há muitas coisas que não fizeram, ou porque não querem, ou 

porque não têm possibilidades económicas ou financeiras.  

Eu acho que teria aqui mais questões, mas eu acho que estamos no final do 

ano. Não vamos entrar em polémicas.  

Fiquei contente que o Orçamento fosse aprovado porque só com o Orçamento 

aprovado é que a Câmara e o Executivo da Câmara, nomeadamente, o Senhor 

Presidente, poderá fazer as obras no nosso Concelho para melhor qualidade de vida de 

todos os habitantes do nosso Concelho. 

Também queria deixar aqui o seguinte. Ali com o amigo Sousa, o José 

António, o Senhor Presidente da Câmara, apoiar as palavras deles e desejar o mesmo. 

Um Bom Ano e Feliz Passagem de Ano. Boa noite a todos. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo. Senhor Carlos Cabral faça favor.  

 

O Senhor Carlos Cabral: 

- Carlos Cabral. 

Então, boa noite a todos.  

Meus Senhores e Minhas Senhoras. 

É só uma dúvida que eu tenho, que gostava de ver esclarecida. Em Vila Ruiva 

andaram a fazer, na entrada quando se vai de Nelas, umas lombas e uns passeios e 

chegaram ali ao meio da Escola, pararam.  

Eu queria saber se é para continuar, se fica assim. A minha dúvida é só essa.  

Não sei se me podem responder. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Senhor Presidente, quer responder ao Senhor? 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Sim, senhor. Com todo o gosto. 

Eu não percebi bem a dúvida do Senhor. 

Então, relativamente a essa questão, foram executadas na Freguesia de 

Senhorim, naquela estrada que percorre as Carvalhas e Vila Ruiva, quatro lombas 

correspondendo, particularmente aquela na entrada de Vila Ruiva, quem vai aqui de 

Nelas, até a um abaixo-assinado por parte de pessoas de Vila Ruiva, entre 50 a 60 

pessoas, não tenho presente. 

  Portanto, os Serviços Técnicos fizeram um estudo. Aconselharam que fossem 

feitas três lombas em Vila Ruiva, de facto, onde foram colocadas, uma com passadeira, 

logo no início, outra ali mais ou menos ao pé da Igreja, um bocadinho antes e outra 

junto à Escola Primária e uma a quebrar ali nas Carvalhas. 

Existem muitas solicitações dos Munícipes relativamente a lombas e é uma 

grande preocupação que nós temos também e queríamos incrementar relativamente à 

segurança rodoviária. 

Temos uma população, cada vez mais fragilizada, com menos mobilidade e 

flexibilidade e, de facto, acho que elementos que convidem os condutores, a respeitar 

isso é importante. 

Relativamente às obras, ainda os passeios e à pavimentação dos passeios, vai 

continuar a obra e estão em estudo, não só na Freguesia de Senhorim, como também 

aqui mesmo na Freguesia de Nelas, em Canas de Senhorim, a aplicação de outras 

lombas lá. 

Por exemplo, é reclamado quem vem da Póvoa de Cima para Vila Ruiva, 

também ali junto á Associação, a colocação de algumas lombas. Estamos a ver se é 

necessário fazer lombas de intervenção tão profunda, ou retomamos outra vez lombas 

mais aligeiradas, de borracha, ou outras soluções. 

Dizer ao Senhor Arlindo que a execução física e financeira da ETAR vai ficar 

fechada. Anda lá uma grande frente de obra, este ano de 2015. Existem uma série de 

melhorias que foram introduzidas já no decorrer da obra como processos de diferente 
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automação, como reforço dos taludes na Rua da Estação e outros, que obrigam a que 

haja depois reforço do investimento no início de janeiro do ano que vem, mas que, no 

essencial, a ETAR de Canas de Senhorim vai estar pronta. Depois vai ser o período de 

ensaios, entrada em funcionamento e, portanto, temos essa garantia. 

Dizer-lhe que eu estive na sexta-feira nas comemorações da Santa Bárbara, em 

Canas de Senhorim e estava na minha mesa sentada uma Deputada, ou Ex-Deputada do 

Bloco de Esquerda, e uma Deputada, ou um Deputado da CDU, do PCP e no sábado 

estiveram, de facto, os Senhores Deputados do PSD, Deputados do PS, acho que o Dr. 

Hélder Amaral também esteve presente. Esteve na assinatura do protocolo da Casa do 

Pessoal a Casa do Pessoal, a ATMU. No almoço estiveram múltiplos trabalhadores. 

Portanto, não vi que tivesse havido qualquer exclusão. 

Relativamente ao jantar que referenciou aí da Câmara de Nelas, eu vou dizer 

aqui a todos o que disse no jantar.  

Quando eu cheguei à Câmara os trabalhadores faziam um jantar e pagavam-no. 

No ano passado os trabalhadores fizeram um jantar e só pagaram 5 euros. Este ano, a 

Câmara pagou o jantar e pedi aos trabalhadores para compararem estes três anos da 

gestão do Partido Socialista com os três anos anteriores em que nem jantares havia. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Uma vez que não está mais ninguém inscrito, declaro encerrada esta sessão 

desejando a todos um Bom Natal e um ótimo Ano Novo.  

Muito obrigado. 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: 

 


