
 

 

                                                                                                                           
 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 
 

 
Aos vinte dias do mês de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas 
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 extraordinária de 25 de abril de 

2014;    
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 da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. Nunes 

Simões & Associados 
externo responsável pela ce

2.3 � Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal de 
Juventude e da respetiva proposta de Regulamento

2.4 � Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal de 
Educação; 

2.5 � Aprovação da participação do Município de Nelas na Associação de 
Municípios de Fins Específicos 
aprovação dos estatutos; 

2.6 � Aprovação do 2.º Relatório de acompanhamento da execução do Plano de 
Ajustamento Financeiro relativo ao primeiro trimestre de 2014;

2.7 � Aprovação da alteração de designação de projetos do Plano Plurianual de 
Investimentos do ano de 2014. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia

chamada dos Senhores Deputados Municipais
Isabel Cristina dos Santos Gonçalves
 

A Senhora Segunda Secretária:
- Está a faltar

Ferrão Mascarenhas Loureiro (veio mais t
Almeida Pereira Francisco
(veio mais tarde); João Miguel Guerra Cabral Neves (veio mais tarde); Manuel da 
Conceição Luzio (veio mais tarde).

 
O Senhor Presidente da Assembleia;
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JUNHO

ATA 

dias do mês de junho do ano de dois mil e 
Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 
Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

PERÍODO DE �ANTES DA ORDEM DO DIA� 
Discussão e aprovação da ata da sessão extraordinária de 25 de abril de 

Leitura do Expediente; 
Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município.

(Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.)
PERÍODO DE �ORDEM DO DIA� 

Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 
s termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09;

Aprovação da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. Nunes 
Simões & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.� para auditor 
externo responsável pela certificação legal de contas do Município de Nelas;

Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal de 
e da respetiva proposta de Regulamento;  

Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal de 

provação da participação do Município de Nelas na Associação de 
Municípios de Fins Específicos � ARVP � Associação das Rotas Vinhos de Portugal e 
aprovação dos estatutos;  

Aprovação do 2.º Relatório de acompanhamento da execução do Plano de 
to Financeiro relativo ao primeiro trimestre de 2014; 

Aprovação da alteração de designação de projetos do Plano Plurianual de 
Investimentos do ano de 2014.  

O Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão e procedeu
Senhores Deputados Municipais, pela Senhora Segunda Secretária Dr.ª 

Isabel Cristina dos Santos Gonçalves. 

A Senhora Segunda Secretária: 
Está a faltar José António Neves Pereira (veio mais tarde); 

Ferrão Mascarenhas Loureiro (veio mais tarde); Dirceu Costa Graça;
Almeida Pereira Francisco; Mário Alberto Gomes Pires; Jorge Manuel Tavares Abreu 
(veio mais tarde); João Miguel Guerra Cabral Neves (veio mais tarde); Manuel da 
Conceição Luzio (veio mais tarde). 

Presidente da Assembleia; 
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DE JUNHO DE 2014 

do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de 
horas, a Assembleia Municipal de 

Discussão e aprovação da ata da sessão extraordinária de 25 de abril de 

Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município. 
(Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 

Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 
s termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09; 

Aprovação da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. Nunes 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.� para auditor 

rtificação legal de contas do Município de Nelas; 
Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal de 

Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal de 

provação da participação do Município de Nelas na Associação de 
Associação das Rotas Vinhos de Portugal e 

Aprovação do 2.º Relatório de acompanhamento da execução do Plano de 

Aprovação da alteração de designação de projetos do Plano Plurianual de 

declarou aberta a sessão e procedeu-se à 
Senhora Segunda Secretária Dr.ª 

José António Neves Pereira (veio mais tarde); Francisco Manuel 
arde); Dirceu Costa Graça; Carla Maria de 

; Jorge Manuel Tavares Abreu 
(veio mais tarde); João Miguel Guerra Cabral Neves (veio mais tarde); Manuel da 
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- Estão a falta
Vamos dar continuidade aos trabalhos. 

 
- Período de Antes da Ordem do Dia.
Ponto 1.1 - Discussão e aprovação da ata 
Só foi enviada um

numa semana, a pedido da Câmara Municipal, não houve oportunidade 
revisão da outra ata em tempo útil.
devidamente revista. 

Quem quer usar da 
ponto, coloco à votação

Então, quem vota contra? Quem se abstém?
votos a favor e 1 abstenção

(Já estava presente o 
 
Passamos ao pon
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)
 

 
- Câmara Municipal de Nelas 

ordinárias de 09/04/2014; 30/04/2014; 14/05/2014; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses 

conferência �25 de Abril: 40 anos de democracia� 
- Senhora Deputada Municipal Alexandra Sofia da Costa Pinto 

justificação da falta dada à reunião marcada para o dia 09 de maio de 2014;
- Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Nacional de Municípios Portugueses 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Nacional de Municípios Portugueses 
- Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato 
- Grupo Parlamentar do 

receção da moção aprovada por esta Assembleia Municipal; 
- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 

República � Acusa receção da moção aprovada por esta Assembleia Municipal;
- Académico Bask

Divisão do Campeonato Nacional de Futsal/Encerramento; 
- Chefe de Gabinete de Sua Ex.ª a Senhora Presidente da Assembleia da 

República � Informa que recebeu a moção enviada por esta Assembleia Municipal; 
- Chefe de Gabinete de Sua Ex.ª o Senhor Primeiro Ministro 

recebeu a moção enviada por esta
- Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

de todos!�; 
- Cruz Vermelha Portuguesa 

presente na cerimónia do Compromisso de Honra dos seus novos voluntários; 
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Estão a faltar oito Senhores Deputados. Estão presentes vinte. Temos quórum. 
Vamos dar continuidade aos trabalhos.  

Período de Antes da Ordem do Dia. 
Discussão e aprovação da ata de 25 de abril.  

foi enviada uma ata, a de 25 de abril. Devido à antecipação desta sessão
a pedido da Câmara Municipal, não houve oportunidade 

revisão da outra ata em tempo útil. Portanto, na próxima sessão virá já essa 
 
usar da palavra neste ponto? Se ninguém quer usar da palavra neste 

, coloco à votação.  
Então, quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção.

votos a favor e 1 abstenção do Deputado Sousa, por não ter estado presente
(Já estava presente o Deputado José António Pereira) 

Passamos ao ponto 1.2 � Leitura do Expediente. 
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

Câmara Municipal de Nelas � Envio de fotocópia d
09/04/2014; 30/04/2014; 14/05/2014;   

Associação Nacional de Municípios Portugueses 
conferência �25 de Abril: 40 anos de democracia� � 24 de abril de 2014 

Senhora Deputada Municipal Alexandra Sofia da Costa Pinto 
justificação da falta dada à reunião marcada para o dia 09 de maio de 2014;

Associação Nacional de Municípios Portugueses � 30 anos da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses � Convite;  

Associação Nacional de Municípios Portugueses � 30 anos da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses � Envio de publicação; 

Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato � Convite;
Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Assembleia da República 

receção da moção aprovada por esta Assembleia Municipal;   
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
Acusa receção da moção aprovada por esta Assembleia Municipal;

Académico Basket Club, de Nelas � Convite para Festa de subida á 2.ª 
Divisão do Campeonato Nacional de Futsal/Encerramento;      

Chefe de Gabinete de Sua Ex.ª a Senhora Presidente da Assembleia da 
Informa que recebeu a moção enviada por esta Assembleia Municipal; 

Chefe de Gabinete de Sua Ex.ª o Senhor Primeiro Ministro 
recebeu a moção enviada por esta Assembleia Municipal;   

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões � Envio de moção: �A água é 

rmelha Portuguesa � Delegação de Santar 
presente na cerimónia do Compromisso de Honra dos seus novos voluntários; 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

                                                                                                                           2 

oito Senhores Deputados. Estão presentes vinte. Temos quórum. 

 
a ata, a de 25 de abril. Devido à antecipação desta sessão 

a pedido da Câmara Municipal, não houve oportunidade de fazer a 
na próxima sessão virá já essa ata 

palavra neste ponto? Se ninguém quer usar da palavra neste 

Uma abstenção. Aprovada, com 20 
Sousa, por não ter estado presente. 

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

Envio de fotocópia das atas das reuniões 

Associação Nacional de Municípios Portugueses � Convite para a 
24 de abril de 2014 � 18 horas;  

Senhora Deputada Municipal Alexandra Sofia da Costa Pinto � Solicita 
justificação da falta dada à reunião marcada para o dia 09 de maio de 2014; 

30 anos da Associação 

0 anos da Associação 

Convite; 
, da Assembleia da República � Acusa 

Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
Acusa receção da moção aprovada por esta Assembleia Municipal; 

Convite para Festa de subida á 2.ª 

Chefe de Gabinete de Sua Ex.ª a Senhora Presidente da Assembleia da 
Informa que recebeu a moção enviada por esta Assembleia Municipal;   

Chefe de Gabinete de Sua Ex.ª o Senhor Primeiro Ministro � Informa que 

Envio de moção: �A água é 

Delegação de Santar � Convite para estar 
presente na cerimónia do Compromisso de Honra dos seus novos voluntários;        



 

 

                                                                                                                           
 

- Ofício n.º 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.  

 

 
- Ofício n.º 

Presidente da Câmara Municipal 
tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 
2014, que teve duas reuniões, uma nesse dia e outra 

- Ofício n.º 12/
Presidente da Assembleia da República, Primeiro
Parlamentares, da Assembleia da República, do Partido Socialista, Partido Social 
Democrata, CDS-PP, Bloco de Esquerd
Ecologista �Os Verdes� e Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 
enviando uma moção aprovada na sessão ordinária de 29 de abril de 2014;

- Ofício n.º
Membros da Assembleia, convocando

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Mandei a todos a correspondência recebida e expedida, 

duas reuniões. Portanto, não v
alguém queira. Não? 

 
Ponto 1.3. - Assuntos diversos dos da Ordem do Dia. 
Quem quer usar da palavra neste ponto? Ninguém quer usar da palavra neste 

ponto?  
Então, o Período de Antes da Ordem do Dia está termina

pontos da Ordem do Dia, com a informação do Senhor Presidente da Câmara.  
 
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Exm.ºs Senhores Membros da Assemble
 
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 até hoje. 

 
A) Informação sobr

planeamento 
 
Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais e ainda de estradas municipais 

em diversas freguesias;
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Ofício n.º 2395, datado de 11 de junho de 2014, da Câmara Municipal de 
Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.  

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

Ofício n.º 11/14, datado de 12 de maio de 2014, enviado 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da

na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 
, que teve duas reuniões, uma nesse dia e outra em 09 de maio de 2014

Ofício n.º 12/14, datado de 12 de maio de 2014, enviado aos Ex.m.ºs Srs. 
Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidentes dos Grupos 
Parlamentares, da Assembleia da República, do Partido Socialista, Partido Social 

PP, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, Partido 
Ecologista �Os Verdes� e Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 
enviando uma moção aprovada na sessão ordinária de 29 de abril de 2014;

.º 13/14, datado de 12 de junho de 2014, enviado aos
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
Mandei a todos a correspondência recebida e expedida, 

duas reuniões. Portanto, não vale a pena estarmos aqui agora a relê
 Obrigado. 

Assuntos diversos dos da Ordem do Dia.  
Quem quer usar da palavra neste ponto? Ninguém quer usar da palavra neste 

Então, o Período de Antes da Ordem do Dia está termina
pontos da Ordem do Dia, com a informação do Senhor Presidente da Câmara.  

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

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Exm.ºs Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, tenho a honra de apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da 
atividade do Município desde a última Assembleia Municipal até hoje. 

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

Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais e ainda de estradas municipais 
em diversas freguesias; 
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de 2014, da Câmara Municipal de 
Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.   

enviado ao Ex.m.º Sr. 
de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 29 de abril de 
em 09 de maio de 2014; 

14, datado de 12 de maio de 2014, enviado aos Ex.m.ºs Srs. 
Ministro, Presidentes dos Grupos 

Parlamentares, da Assembleia da República, do Partido Socialista, Partido Social 
a, Partido Comunista Português, Partido 

Ecologista �Os Verdes� e Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 
enviando uma moção aprovada na sessão ordinária de 29 de abril de 2014; 

, enviado aos Senhores 
sessão da Assembleia Municipal;  

Mandei a todos a correspondência recebida e expedida, no período entre as 
aqui agora a relê-la, a não ser que 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Ninguém quer usar da palavra neste 

Então, o Período de Antes da Ordem do Dia está terminado. Vamos passar aos 
pontos da Ordem do Dia, com a informação do Senhor Presidente da Câmara.     

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

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 até hoje.  

e obras municipais, ambiente, gestão urbanística e 

Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais e ainda de estradas municipais 



 

 

                                                                                                                           
 

Continuação da construção do coletor público de esgotos para encaminhamento 
dos efluentes industriais da Zona Industrial do Chão do Pisco para a ETAR n.º 2 de 
Nelas; 

Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial n.º 1;
Ampliação de rede de águas;
Continuação das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Senhorim de acordo com o protocolo aprovado;
Finalização da limpeza da Quinta da Cerca;
Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua;
Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para 

aprovação do Plano Operacional Muni
Inicio da última fase da construção das rotundas na EN234 em Canas de 

Senhorim; 
Reboco do Cemitério da Freguesia da Lapa do Lobo;
Reabilitação do Jardim de Infância da Lapa do Lobo;
Colaboração na reabilitação da Escola Primária de Vale de Madei
Negociação e elaboração de protocolos com vista à ampliação do Cemitério da 

Freguesia de Vilar Seco;
Aquisição de diversos terrenos para industria na Zona Industrial n.º1 de Nelas e 

Ribeirinha em Canas de Senhorim;
Inicio de trabalhos com vista ao ala

Carvalhal Redondo; 
Limpezas urbanas em diversas freguesias.
 
B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social:
 
Assinados os protocolos de colaboração com a AHBV Canas de Senhorim e 

AHBV de Nelas, para
Florestal Armada;  

Assinado protocolo com Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 
Intelectual � Portugal;

Realização da conferência "O Turismo no território da ADD: oportunidades de 
desenvolvimento"; 

Realização de Acções de Sensibilização para a prevenção de riscos, 
nomeadamente o de incêndio florestal, nos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas 
de Senhorim; 

Co-organização do Festival Viseu A, com a realização das peças �Romeu e 
Julieta�; �A Voz do Rock� e �Histórias Incendiárias�;

Realização de actividades para assinalar o Dia Mundial da Criança;
Presença na Feira Nacional de Agricultura em Santarém;
Apresentação da Universidade Sénior;
Constituição do Conselho Municipal da Juventude;
Organização de prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação;
Organização de diversas actividades no âmbito do Mês do Turismo, Turismo, 

Termalismo e Bem Estar;
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Continuação da construção do coletor público de esgotos para encaminhamento 
industriais da Zona Industrial do Chão do Pisco para a ETAR n.º 2 de 

Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial n.º 1;
Ampliação de rede de águas; 
Continuação das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

nhorim de acordo com o protocolo aprovado; 
Finalização da limpeza da Quinta da Cerca; 
Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua;
Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para 

aprovação do Plano Operacional Municipal 2014 
Inicio da última fase da construção das rotundas na EN234 em Canas de 

Reboco do Cemitério da Freguesia da Lapa do Lobo; 
Reabilitação do Jardim de Infância da Lapa do Lobo; 
Colaboração na reabilitação da Escola Primária de Vale de Madei
Negociação e elaboração de protocolos com vista à ampliação do Cemitério da 

Freguesia de Vilar Seco; 
Aquisição de diversos terrenos para industria na Zona Industrial n.º1 de Nelas e 

Ribeirinha em Canas de Senhorim; 
Inicio de trabalhos com vista ao alargamento futuro de troço da EN231

Limpezas urbanas em diversas freguesias. 

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

Assinados os protocolos de colaboração com a AHBV Canas de Senhorim e 
AHBV de Nelas, para constituição de Equipas de Intervenção Rápida e Vigilância 

Assinado protocolo com Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 
Portugal; 

Realização da conferência "O Turismo no território da ADD: oportunidades de 

Realização de Acções de Sensibilização para a prevenção de riscos, 
nomeadamente o de incêndio florestal, nos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas 

organização do Festival Viseu A, com a realização das peças �Romeu e 
a�; �A Voz do Rock� e �Histórias Incendiárias�; 

Realização de actividades para assinalar o Dia Mundial da Criança;
Presença na Feira Nacional de Agricultura em Santarém; 
Apresentação da Universidade Sénior; 
Constituição do Conselho Municipal da Juventude; 
Organização de prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação;
Organização de diversas actividades no âmbito do Mês do Turismo, Turismo, 

Termalismo e Bem Estar; 
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Continuação da construção do coletor público de esgotos para encaminhamento 
industriais da Zona Industrial do Chão do Pisco para a ETAR n.º 2 de 

Continuação dos trabalhos de limpeza e beneficiação da Zona Industrial n.º 1; 

Continuação das obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Intervenções variadas no âmbito do SOS Buraco e a Minha Rua; 
Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para 

Inicio da última fase da construção das rotundas na EN234 em Canas de 

Colaboração na reabilitação da Escola Primária de Vale de Madeiros; 
Negociação e elaboração de protocolos com vista à ampliação do Cemitério da 

Aquisição de diversos terrenos para industria na Zona Industrial n.º1 de Nelas e 

rgamento futuro de troço da EN231-2 em 

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

Assinados os protocolos de colaboração com a AHBV Canas de Senhorim e 
constituição de Equipas de Intervenção Rápida e Vigilância 

Assinado protocolo com Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Realização da conferência "O Turismo no território da ADD: oportunidades de 

Realização de Acções de Sensibilização para a prevenção de riscos, 
nomeadamente o de incêndio florestal, nos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas 

organização do Festival Viseu A, com a realização das peças �Romeu e 

Realização de actividades para assinalar o Dia Mundial da Criança; 
 

Organização de prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação; 
Organização de diversas actividades no âmbito do Mês do Turismo, Turismo, 



 

 

                                                                                                                           
 

Colaboração e apoio na realização do �Santar 1110�;
Apoio e colaboração na realização dos tr

Populares; 
Recepção à Comunidade Imigrante no Concelho de Nelas;
Co-organização na �Viagem do Elefante� em Canas de Senhorim;
Apoios diversos, em resposta a todas as solicitações da Junta de Freguesia de 

Canas de Senhorim, na
 
C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde:
 
Reunião com o Senhor  Dire

Lafões para informação e acompanhamento da situação da saúde no c
A informação financeira é a constante do 2º Relatório de Acompanhamento da 

Execução do Plano de Ajustamento Financeiro.
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Presidente da Câmara, quer usar da palavra?
 
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. J
- Saudação ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e à Mesa, 

Senhores Vereadores 
Uma vez que a informação foi distribuída, ponho

Assembleia para prestar
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Quem quer pedir algum esclarecimento ao Senhor Presidente, de acordo com 

a informação que foi endereçada?
 
 Não se tendo inscrito nenhum deputado, o

a palavra, que lhe foi concedida. 
 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Só deixar consignado. Realçar a questão que está referenciada aqui na 

informação relativamente à atividade da Câmara Municipal no que respeita aos Serviços 
Médicos que são prestados no Município de Nelas.

Têm havido, desde fevereiro, alguns 
médicos em Canas de Senhorim, que resultaram da reforma do Dr. Beirão e, mais 
recentemente, em maio, resultaram da desvinculação do Posto Méd
Senhorim, do Dr. Paulo.

A Câmara tem feito o que está ao seu alcance. No Município de Nelas, já uma 
vez referenciei aqui 
Saúde é o Presidente da ACES Dão Lafões. Em Nelas está constituída uma Unidade de 
Saúde Familiar que tem um quadro de cinco médicos. Continua a funcionar o Posto 
Médico de Carvalhal e de Santar com um médico que é pago, simultaneamente, pela 
ACES, uma parte e ou
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Colaboração e apoio na realização do �Santar 1110�; 
Apoio e colaboração na realização dos tradicionais festejos dos Santos 

Recepção à Comunidade Imigrante no Concelho de Nelas;
organização na �Viagem do Elefante� em Canas de Senhorim;

Apoios diversos, em resposta a todas as solicitações da Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim, nas comemorações dos 500 anos do seu Foral Manuelino.

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

Reunião com o Senhor  Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Dão 
Lafões para informação e acompanhamento da situação da saúde no c

A informação financeira é a constante do 2º Relatório de Acompanhamento da 
Execução do Plano de Ajustamento Financeiro. 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
Senhor Presidente da Câmara, quer usar da palavra? 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:
Saudação ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e à Mesa, 

 e aos Senhores Membros da Assembleia Municipal.
Uma vez que a informação foi distribuída, ponho-

Assembleia para prestar os esclarecimentos que forem considerados necessários. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem quer pedir algum esclarecimento ao Senhor Presidente, de acordo com 

a informação que foi endereçada? 

Não se tendo inscrito nenhum deputado, o Senhor Presidente da Câmara pediu 
a palavra, que lhe foi concedida.  

O Senhor Presidente da Câmara: 
deixar consignado. Realçar a questão que está referenciada aqui na 

informação relativamente à atividade da Câmara Municipal no que respeita aos Serviços 
ue são prestados no Município de Nelas. 
m havido, desde fevereiro, alguns percalços relativamente à

médicos em Canas de Senhorim, que resultaram da reforma do Dr. Beirão e, mais 
recentemente, em maio, resultaram da desvinculação do Posto Méd

do Dr. Paulo. 
A Câmara tem feito o que está ao seu alcance. No Município de Nelas, já uma 

aqui também na Assembleia Municipal, o interlocutor para a área da 
é o Presidente da ACES Dão Lafões. Em Nelas está constituída uma Unidade de 

Saúde Familiar que tem um quadro de cinco médicos. Continua a funcionar o Posto 
Médico de Carvalhal e de Santar com um médico que é pago, simultaneamente, pela 
ACES, uma parte e outra parte paga a uma empresa, de que o médico faz parte
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adicionais festejos dos Santos 

Recepção à Comunidade Imigrante no Concelho de Nelas; 
organização na �Viagem do Elefante� em Canas de Senhorim; 

Apoios diversos, em resposta a todas as solicitações da Junta de Freguesia de 
s comemorações dos 500 anos do seu Foral Manuelino. 

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

tor do Agrupamento de Centros de Saúde Dão 
Lafões para informação e acompanhamento da situação da saúde no concelho; 

A informação financeira é a constante do 2º Relatório de Acompanhamento da 

osé Manuel Borges da Silva: 
Saudação ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e à Mesa, aos 

e aos Senhores Membros da Assembleia Municipal. 
-me à disposição da 

os esclarecimentos que forem considerados necessários.  

Quem quer pedir algum esclarecimento ao Senhor Presidente, de acordo com 

dente da Câmara pediu 

deixar consignado. Realçar a questão que está referenciada aqui na 
informação relativamente à atividade da Câmara Municipal no que respeita aos Serviços 

percalços relativamente à situação dos 
médicos em Canas de Senhorim, que resultaram da reforma do Dr. Beirão e, mais 
recentemente, em maio, resultaram da desvinculação do Posto Médico de Canas de 

A Câmara tem feito o que está ao seu alcance. No Município de Nelas, já uma 
na Assembleia Municipal, o interlocutor para a área da 

é o Presidente da ACES Dão Lafões. Em Nelas está constituída uma Unidade de 
Saúde Familiar que tem um quadro de cinco médicos. Continua a funcionar o Posto 
Médico de Carvalhal e de Santar com um médico que é pago, simultaneamente, pela 

de que o médico faz parte, pela 



 

 

                                                                                                                           
 

Câmara Municipal, o que se mantém e o Posto Médico de Canas de Senhorim tem tido 
nos últimos anos, pelo menos, dois médicos.

Tivemos uma reunião, já várias reuniões, uma delas lá na ACES e mais 
recentemente aqui na Câmara Municipal, em que estiverem presentes os Senhores 
Presidentes da Junta da Lapa do Lobo, de Santar, de Carvalhal não esteve mais creio 
que esteve alguém em representação, esteve o Senhor Loio, 
esteve. Não esteve porque comunicou, ape
anterior, através de um comunicado que a Junta fez distribuir à população, que estava 
também a tentar resolver o problema e acho muito bem, o que nós consideramos 
também muito bem. 

E, portanto, dessa informação com a AC
que, entretanto, temos a indicação que está de saída da 
as questões, claramente, no sentido de, e disse que tinha transmitido isto no dia anterior 
em reunião que tinha tido com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, claramente 
nestes termos, a Unidade de Saúde Familiar já prevê a integração dos utentes da 
Freguesia de Carvalhal e de Santar desde o início e que, portanto, era intenção da ACES 
acabar o contrato com o Dr. Fernando 
e de Santar passarem a vir todas para a Unidade de Saúde Familiar em Nelas
Médico de Canas de Senhorim passaria a estar integrado na Unidade de Saúde Familiar 
de Nelas e que seria uma Extensão dessa Unidade de Saúde Familiar, situação que o Dr. 
Marques Neves disse que
de Canas de Senhorim.

A Câmara, desde sempre, como não podia deixar de ser e quaisquer que sejam
os gestores da Câmara, o que queria era que não houvesse nenhum problema 
relativamente à saúde, disponibilizou
transitoriamente, os serviços médicos que fossem necessários
que nem que a Câmar

Temos, terça
o Dr. Tereso, e temos solicitada também uma reunião ao Senhor Secretário de Estado da 
Saúde porque temos como
para fazer política. A
médicos é do Governo, não é da Câmara, como todos sabemos, e o que nos têm dito é 
que há cerca de um milhão de portugueses sem médico de famíl
Câmara pagando não há médicos.

E, portanto, nós temos que junto 
do que a ACES, tentar que os aspetos de saúde não 
Portanto, tudo faremos, com a descrição e tra
questões, para que a Unidade de Saúde Familiar, ou o Centro de Saúde de Nelas com a 
Extensão de Canas de Senhorim funcione da melhor maneira, dotada dos médicos que 
são necessários, que o Posto Médico, a Extensão de Saúde
continuem a funcionar. Portanto, tudo faremos no sentido de defender 

Vamos, na terça
para isso. Vamos exigir ao Senhor Secretário
Saúde que seja assim
Serviços de Saúde que existem no Muni
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Câmara Municipal, o que se mantém e o Posto Médico de Canas de Senhorim tem tido 
pelo menos, dois médicos. 

Tivemos uma reunião, já várias reuniões, uma delas lá na ACES e mais 
recentemente aqui na Câmara Municipal, em que estiverem presentes os Senhores 
Presidentes da Junta da Lapa do Lobo, de Santar, de Carvalhal não esteve mais creio 
que esteve alguém em representação, esteve o Senhor Loio, de Canas de Senhorim não 

esteve porque comunicou, apesar de estar avisado
através de um comunicado que a Junta fez distribuir à população, que estava 

resolver o problema e acho muito bem, o que nós consideramos 

portanto, dessa informação com a ACES, com o Senhor Diretor da ACES 
que, entretanto, temos a indicação que está de saída da direção dessa instituição, ele pôs 
as questões, claramente, no sentido de, e disse que tinha transmitido isto no dia anterior 

nião que tinha tido com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, claramente 
nestes termos, a Unidade de Saúde Familiar já prevê a integração dos utentes da 
Freguesia de Carvalhal e de Santar desde o início e que, portanto, era intenção da ACES 

ontrato com o Dr. Fernando no dia 31 de dezembro e as pessoas de Carvalhal 
e de Santar passarem a vir todas para a Unidade de Saúde Familiar em Nelas
Médico de Canas de Senhorim passaria a estar integrado na Unidade de Saúde Familiar 

e seria uma Extensão dessa Unidade de Saúde Familiar, situação que o Dr. 
Marques Neves disse que, no dia anterior, tinha transmitido à mesma Junta de Freguesia 
de Canas de Senhorim. 

Câmara, desde sempre, como não podia deixar de ser e quaisquer que sejam
os gestores da Câmara, o que queria era que não houvesse nenhum problema 
relativamente à saúde, disponibilizou-se sempre, junto da ACES, para pagar, 
transitoriamente, os serviços médicos que fossem necessários e sempre foi referenciado 
que nem que a Câmara pagasse, que não havia médicos disponíveis.

Temos, terça-feira, dia 24 de junho, uma reunião com a ARS de Coimbra, com 
o Dr. Tereso, e temos solicitada também uma reunião ao Senhor Secretário de Estado da 
Saúde porque temos como certo o seguinte: - não queremos usar a saúde das pessoas 

política. A responsabilidade pelos Serviços de Saúde e a nomeação dos 
médicos é do Governo, não é da Câmara, como todos sabemos, e o que nos têm dito é 
que há cerca de um milhão de portugueses sem médico de famíl
Câmara pagando não há médicos. 

E, portanto, nós temos que junto das entidades governamentais, e 
do que a ACES, tentar que os aspetos de saúde não sejam descorados no Município. 

ortanto, tudo faremos, com a descrição e tranquilidade que é necessário nestas 
questões, para que a Unidade de Saúde Familiar, ou o Centro de Saúde de Nelas com a 
Extensão de Canas de Senhorim funcione da melhor maneira, dotada dos médicos que 
são necessários, que o Posto Médico, a Extensão de Saúde de Santar e de Carvalhal 
continuem a funcionar. Portanto, tudo faremos no sentido de defender 

Vamos, na terça-feira, sensibilizar o Senhor Presidente da ARS de Coimbra
amos exigir ao Senhor Secretário de Estado da Saúde e ao M

Saúde que seja assim. Não permitiremos que o Governo, ao invés de melhorar os 
Serviços de Saúde que existem no Município de Nelas tenha, desde fevereiro, fruto da 
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Câmara Municipal, o que se mantém e o Posto Médico de Canas de Senhorim tem tido 

Tivemos uma reunião, já várias reuniões, uma delas lá na ACES e mais 
recentemente aqui na Câmara Municipal, em que estiverem presentes os Senhores 
Presidentes da Junta da Lapa do Lobo, de Santar, de Carvalhal não esteve mais creio 

de Canas de Senhorim não 
ar de estar avisado, comunicou no dia 

através de um comunicado que a Junta fez distribuir à população, que estava 
resolver o problema e acho muito bem, o que nós consideramos 

ES, com o Senhor Diretor da ACES 
ção dessa instituição, ele pôs 

as questões, claramente, no sentido de, e disse que tinha transmitido isto no dia anterior 
nião que tinha tido com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, claramente 

nestes termos, a Unidade de Saúde Familiar já prevê a integração dos utentes da 
Freguesia de Carvalhal e de Santar desde o início e que, portanto, era intenção da ACES 

no dia 31 de dezembro e as pessoas de Carvalhal 
e de Santar passarem a vir todas para a Unidade de Saúde Familiar em Nelas. O Posto 
Médico de Canas de Senhorim passaria a estar integrado na Unidade de Saúde Familiar 

e seria uma Extensão dessa Unidade de Saúde Familiar, situação que o Dr. 
tinha transmitido à mesma Junta de Freguesia 

Câmara, desde sempre, como não podia deixar de ser e quaisquer que sejam 
os gestores da Câmara, o que queria era que não houvesse nenhum problema 

se sempre, junto da ACES, para pagar, 
e sempre foi referenciado 

a pagasse, que não havia médicos disponíveis. 
feira, dia 24 de junho, uma reunião com a ARS de Coimbra, com 

o Dr. Tereso, e temos solicitada também uma reunião ao Senhor Secretário de Estado da 
ueremos usar a saúde das pessoas 

responsabilidade pelos Serviços de Saúde e a nomeação dos 
médicos é do Governo, não é da Câmara, como todos sabemos, e o que nos têm dito é 
que há cerca de um milhão de portugueses sem médico de família e, portanto, nem a 

das entidades governamentais, e  mais acima 
sejam descorados no Município. 

nquilidade que é necessário nestas 
questões, para que a Unidade de Saúde Familiar, ou o Centro de Saúde de Nelas com a 
Extensão de Canas de Senhorim funcione da melhor maneira, dotada dos médicos que 

de Santar e de Carvalhal 
continuem a funcionar. Portanto, tudo faremos no sentido de defender esses Serviços. 

feira, sensibilizar o Senhor Presidente da ARS de Coimbra, 
Saúde e ao Ministério da 

ão permitiremos que o Governo, ao invés de melhorar os 
, desde fevereiro, fruto da 



 

 

                                                                                                                           
 

reforma do Dr. Beirão e da exoneração do Dr. Paulo, complicado as situações
períodos em que, particularmente em Canas de Senhorim, as populações estão obrigadas 
a socorrer-se, mesmo em termos de médico de família, da Unidade de Saúde Tondela 
Viseu. 

Portanto, é isto, vamos dando conta d
rapidamente possível, depois, em função das diversas reuniões que vamos tendo com a 
ARS e com o Ministério da Saúde, consensualizar, em termos institucionais, da Câmara 
e das Juntas, uma posição a tomar, sendo certo que esta reunião com a ARS de Coimbra 
foi já pedida em fevereiro e foi preciso o Presidente da Câmara pegar no telefone
que o Senhor Presidente da ARS, um representante do Governo na Região Centro, só 
mediante a insistência de um Presidente de Câmara é que se dispôs ele próprio a falar 
comigo e então a marcar a reunião
quando sabemos também que quando há manifestações e cortes de estradas e televisões 
as pessoas são recebidas no dia a seguir.

Portanto, em matéria de saúde 
faremos, quem nos dera a nós, por todas as razões, porque somos de Nelas, 
também somos políticos e também gostaríamos muito de ter três ou
Canas, seis em Nelas, a Extensão de Saúde a funcionar em 
Portanto, não seremos nós, Câmara Municipal, até politicamente, a criar qualquer tipo 
de dificuldades. 

Isto tudo o que eu diss
reunião com a ACES de Viseu
portanto, do Governo, em fechar Santar e Carvalhal, a intenção do Governo em integrar 
o Posto Médico de Canas na Unidade de Saúde Familiar de Nelas, a intenção do 
Governo em fechar a
intenção do Governo em trazer as pessoas de Canas de Senhorim, aos sábados, que põe 
a hipótese de estar a funcionar, ou entre as 9 e as 13, ou entre as 9 e as 17, conforme as 
necessidades e aí a população de Canas teria que vir a Nelas.

Portanto, tudo isto é a informação que eu posso dar
dúvida, esclarecer-vos relativamente 
também está escrito na ata, foi reafirmado ao Senhor Diretor da ACES de Viseu, estava 
disponível para fazer um esforço financeiro para 
Concelho de Nelas, aliás esforço esse que a Câmara está a fazer há já dois anos, com o 
Dr. Fernando e está a pagar à volta de mil euros por mês para ele prestar serviços na 
Extensão de Carvalha

Agora, é inquestionável a vontade do Governo, pelo menos dos seus 
representantes, manifestada atr
deste ano, acabar com o Posto Médico de Carvalhal e de Santar e as popul
passarem a vir para Nelas.
médicos e, portanto, é isto.

Eu não estou disponível, nós, na Câmara não vamos estar disponíveis nunca 
para fazer política e 
pessoas e, portanto, se o Governo fosse um Governo do Partido Socialista eu teria, 
seguramente, canais privilegiados e exigiria, até na minha própria posição política, 
exigiria que estas coisas não se passassem no Concelho de Nelas.
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reforma do Dr. Beirão e da exoneração do Dr. Paulo, complicado as situações
particularmente em Canas de Senhorim, as populações estão obrigadas 

, mesmo em termos de médico de família, da Unidade de Saúde Tondela 

Portanto, é isto, vamos dando conta do que vamos fazendo. Temos que, o mais 
amente possível, depois, em função das diversas reuniões que vamos tendo com a 

ARS e com o Ministério da Saúde, consensualizar, em termos institucionais, da Câmara 
e das Juntas, uma posição a tomar, sendo certo que esta reunião com a ARS de Coimbra 

pedida em fevereiro e foi preciso o Presidente da Câmara pegar no telefone
que o Senhor Presidente da ARS, um representante do Governo na Região Centro, só 
mediante a insistência de um Presidente de Câmara é que se dispôs ele próprio a falar 

então a marcar a reunião. Estivemos quatro meses à espera dessa reunião
quando sabemos também que quando há manifestações e cortes de estradas e televisões 
as pessoas são recebidas no dia a seguir. 

Portanto, em matéria de saúde são as explicações que eu q
faremos, quem nos dera a nós, por todas as razões, porque somos de Nelas, 
também somos políticos e também gostaríamos muito de ter três ou
Canas, seis em Nelas, a Extensão de Saúde a funcionar em Santar e em Carvalh

ortanto, não seremos nós, Câmara Municipal, até politicamente, a criar qualquer tipo 

Isto tudo o que eu disse está escrito numa ata, com as pessoas que estiveram n
ACES de Viseu, está lá escrito isto. Está lá escrita a 

portanto, do Governo, em fechar Santar e Carvalhal, a intenção do Governo em integrar 
o Posto Médico de Canas na Unidade de Saúde Familiar de Nelas, a intenção do 
Governo em fechar a Unidade de Saúde Familiar em Nelas a partir das vinte h
intenção do Governo em trazer as pessoas de Canas de Senhorim, aos sábados, que põe 
a hipótese de estar a funcionar, ou entre as 9 e as 13, ou entre as 9 e as 17, conforme as 
necessidades e aí a população de Canas teria que vir a Nelas. 

udo isto é a informação que eu posso dar-vos e se houver alguma 
vos relativamente a isso, realçando sempre isto, a Câmara Municipal, 

também está escrito na ata, foi reafirmado ao Senhor Diretor da ACES de Viseu, estava 
zer um esforço financeiro para pagar médicos para virem para o 
, aliás esforço esse que a Câmara está a fazer há já dois anos, com o 

Dr. Fernando e está a pagar à volta de mil euros por mês para ele prestar serviços na 
Extensão de Carvalhal e de Santar. 

Agora, é inquestionável a vontade do Governo, pelo menos dos seus 
representantes, manifestada através do Dr. Marques Neves, em

acabar com o Posto Médico de Carvalhal e de Santar e as popul
ra Nelas. Canas ser integrado na Unidade de Saúde Familiar, com dois 

médicos e, portanto, é isto. 
Eu não estou disponível, nós, na Câmara não vamos estar disponíveis nunca 

 chicana política com a questão dos médicos
essoas e, portanto, se o Governo fosse um Governo do Partido Socialista eu teria, 

seguramente, canais privilegiados e exigiria, até na minha própria posição política, 
exigiria que estas coisas não se passassem no Concelho de Nelas. 
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reforma do Dr. Beirão e da exoneração do Dr. Paulo, complicado as situações. Há 
particularmente em Canas de Senhorim, as populações estão obrigadas 

, mesmo em termos de médico de família, da Unidade de Saúde Tondela - 

o que vamos fazendo. Temos que, o mais 
amente possível, depois, em função das diversas reuniões que vamos tendo com a 

ARS e com o Ministério da Saúde, consensualizar, em termos institucionais, da Câmara 
e das Juntas, uma posição a tomar, sendo certo que esta reunião com a ARS de Coimbra 

pedida em fevereiro e foi preciso o Presidente da Câmara pegar no telefone para 
que o Senhor Presidente da ARS, um representante do Governo na Região Centro, só 
mediante a insistência de um Presidente de Câmara é que se dispôs ele próprio a falar 

stivemos quatro meses à espera dessa reunião, 
quando sabemos também que quando há manifestações e cortes de estradas e televisões 

as explicações que eu queria dar, tudo 
faremos, quem nos dera a nós, por todas as razões, porque somos de Nelas, porque 
também somos políticos e também gostaríamos muito de ter três ou quatro médicos em 

Santar e em Carvalhal. 
ortanto, não seremos nós, Câmara Municipal, até politicamente, a criar qualquer tipo 

as pessoas que estiveram na 
. Está lá escrita a intenção da ACES, 

portanto, do Governo, em fechar Santar e Carvalhal, a intenção do Governo em integrar 
o Posto Médico de Canas na Unidade de Saúde Familiar de Nelas, a intenção do 

em Nelas a partir das vinte horas, a 
intenção do Governo em trazer as pessoas de Canas de Senhorim, aos sábados, que põe 
a hipótese de estar a funcionar, ou entre as 9 e as 13, ou entre as 9 e as 17, conforme as 

vos e se houver alguma 
a isso, realçando sempre isto, a Câmara Municipal, 

também está escrito na ata, foi reafirmado ao Senhor Diretor da ACES de Viseu, estava 
pagar médicos para virem para o 

, aliás esforço esse que a Câmara está a fazer há já dois anos, com o 
Dr. Fernando e está a pagar à volta de mil euros por mês para ele prestar serviços na 

Agora, é inquestionável a vontade do Governo, pelo menos dos seus 
avés do Dr. Marques Neves, em dia 31 de dezembro 

acabar com o Posto Médico de Carvalhal e de Santar e as populações 
Canas ser integrado na Unidade de Saúde Familiar, com dois 

Eu não estou disponível, nós, na Câmara não vamos estar disponíveis nunca 
com a questão dos médicos e com a saúde das 

essoas e, portanto, se o Governo fosse um Governo do Partido Socialista eu teria, 
seguramente, canais privilegiados e exigiria, até na minha própria posição política, 

 



 

 

                                                                                                                           
 

Já em reunião de Câmara 
Representantes do Governo nesta Assembleia, pelos menos dos Partidos do Governo, do 
PSD e do CDS, para as Comissões Políticas em manifestarem isso e contam também 
com o meu apoio, onde for preciso ir eu também vou. 
necessárias e, portanto, eu estou disponível para ir com a Comissão Política do PSD, 
com a Comissão Política do CDS, ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado da 
Saúde, para resolver o problema do Município de Nelas, 
problema da Câmara de Nelas, nem do Partido Socialista que ganhou as eleições e que 
está na Câmara de Nelas e que, infelizmente, passado três meses depois de ter ganho as 
eleições, mercê de reformas de médicos, se
estava presa por arames e nem pagando e, portanto e nem pagando a Câmara não vê 
outra solução a não ser fazer barulho.

Mas eu acho que a Câmara não deve partir já para ab
manifestações contra o Governo e, portanto,
nosso alcance e que é possível, de forma democrática, de forma cordata e vamos tentar 
fazer isso na terça-feira com o Senhor Presidente da ARS de 
manter vamos querer reforçar porque o Município 
reforçados os cuidados de saúde, por causa das Caldas da Felgueira, por causa da 
comunidade emigrante que nos visita nos meses de Verão e, portanto, Canas de 
Senhorim, manifestamente, com 
1.900 utentes para cada médico pressupõe que os médicos não tenham férias, não 
tenham família, não tenham doenças e, portanto, manifestamente, a situação do 
Município é esta em termos de saúde e que nós gostaríamos e, portanto, está prometido, 
parece que as Faculdades de Medicina, há mais licenciados em med
muitos na especialidade de saúde familiar e o que nos dizem também é que a partir de 
2016 esta escassez de médicos de família a nível nacional e necessariamente também 
em termos municipais tende a dissipar

E, portanto, era este esclarecimento que eu gostaria de dar e pedir também o 
contributo de todos pois é, seguramente, no interesse de todos que nós queremos que os 
Serviços de Saúde funcionem muito bem e,
queria dar relativamente também à atividade da Câmara em matéria de saúde.

Muito obrigado.
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente. Entretanto, chegaram mais três elementos, 

os Senhores Presidentes de Junta de Nelas e de Vilar Seco e o Senhor
Francisco Loureiro. Portanto, se ninguém se opuser
parte dos trabalhos.  

Então, continuamos, dando a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa, faz favor.
O Senhor Deputado Rui Costa:
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia,
Senhores Secretários,
Senhor Presidente da Câmara,
Executivo Camarário,
Minhas Senhoras Deputadas Municipais,
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Já em reunião de Câmara pedi e renovo hoje o pedido aos Senhores 
Representantes do Governo nesta Assembleia, pelos menos dos Partidos do Governo, do 

para as Comissões Políticas em manifestarem isso e contam também 
com o meu apoio, onde for preciso ir eu também vou. Já pedi as reuniões todas que são 
necessárias e, portanto, eu estou disponível para ir com a Comissão Política do PSD, 
com a Comissão Política do CDS, ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado da 
Saúde, para resolver o problema do Município de Nelas, portanto, porque este não é o 
problema da Câmara de Nelas, nem do Partido Socialista que ganhou as eleições e que 
está na Câmara de Nelas e que, infelizmente, passado três meses depois de ter ganho as 
eleições, mercê de reformas de médicos, se vê confrontada com esta situação, que 
estava presa por arames e nem pagando e, portanto e nem pagando a Câmara não vê 
outra solução a não ser fazer barulho. 

Mas eu acho que a Câmara não deve partir já para ab
contra o Governo e, portanto, estamos a fazer tudo aquilo que está ao 

nosso alcance e que é possível, de forma democrática, de forma cordata e vamos tentar 
feira com o Senhor Presidente da ARS de Coimbra, ao invés de 

manter vamos querer reforçar porque o Município de Nelas merece que sejam 
reforçados os cuidados de saúde, por causa das Caldas da Felgueira, por causa da 
comunidade emigrante que nos visita nos meses de Verão e, portanto, Canas de 
Senhorim, manifestamente, com 3800 utentes, não se basta com dois médico

900 utentes para cada médico pressupõe que os médicos não tenham férias, não 
tenham família, não tenham doenças e, portanto, manifestamente, a situação do 
Município é esta em termos de saúde e que nós gostaríamos e, portanto, está prometido, 

ece que as Faculdades de Medicina, há mais licenciados em med
muitos na especialidade de saúde familiar e o que nos dizem também é que a partir de 
2016 esta escassez de médicos de família a nível nacional e necessariamente também 

rmos municipais tende a dissipar-se, ou a diminuir. 
E, portanto, era este esclarecimento que eu gostaria de dar e pedir também o 

contributo de todos pois é, seguramente, no interesse de todos que nós queremos que os 
Serviços de Saúde funcionem muito bem e, portanto, era este esclarecimento que eu 
queria dar relativamente também à atividade da Câmara em matéria de saúde.

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Entretanto, chegaram mais três elementos, 
es Presidentes de Junta de Nelas e de Vilar Seco e o Senhor

Francisco Loureiro. Portanto, se ninguém se opuser, estes três deputados passam a fazer 
 

Então, continuamos, dando a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa, faz favor.
O Senhor Deputado Rui Costa: 

Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhor Presidente da Câmara, 
Executivo Camarário, 
Minhas Senhoras Deputadas Municipais, 
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o pedido aos Senhores 
Representantes do Governo nesta Assembleia, pelos menos dos Partidos do Governo, do 

para as Comissões Políticas em manifestarem isso e contam também 
Já pedi as reuniões todas que são 

necessárias e, portanto, eu estou disponível para ir com a Comissão Política do PSD, 
com a Comissão Política do CDS, ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado da 

portanto, porque este não é o 
problema da Câmara de Nelas, nem do Partido Socialista que ganhou as eleições e que 
está na Câmara de Nelas e que, infelizmente, passado três meses depois de ter ganho as 

da com esta situação, que 
estava presa por arames e nem pagando e, portanto e nem pagando a Câmara não vê 

Mas eu acho que a Câmara não deve partir já para abaixos assinados, 
tudo aquilo que está ao 

nosso alcance e que é possível, de forma democrática, de forma cordata e vamos tentar 
Coimbra, ao invés de 

de Nelas merece que sejam 
reforçados os cuidados de saúde, por causa das Caldas da Felgueira, por causa da 
comunidade emigrante que nos visita nos meses de Verão e, portanto, Canas de 

800 utentes, não se basta com dois médicos porque 
900 utentes para cada médico pressupõe que os médicos não tenham férias, não 

tenham família, não tenham doenças e, portanto, manifestamente, a situação do 
Município é esta em termos de saúde e que nós gostaríamos e, portanto, está prometido, 

ece que as Faculdades de Medicina, há mais licenciados em medicina e, portanto, há 
muitos na especialidade de saúde familiar e o que nos dizem também é que a partir de 
2016 esta escassez de médicos de família a nível nacional e necessariamente também 

E, portanto, era este esclarecimento que eu gostaria de dar e pedir também o 
contributo de todos pois é, seguramente, no interesse de todos que nós queremos que os 

portanto, era este esclarecimento que eu 
queria dar relativamente também à atividade da Câmara em matéria de saúde. 

Muito obrigado Senhor Presidente. Entretanto, chegaram mais três elementos, 
es Presidentes de Junta de Nelas e de Vilar Seco e o Senhor Deputado 

, estes três deputados passam a fazer 

Então, continuamos, dando a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 



 

 

                                                                                                                           
 

Meus Senhores Deputados Municipais,
Estimado Público.
Eu vinha aqui hoje

preocupação do Senhor Presidente da Câmara, ao ní
Queria associar à preocupação que ele demonstrou aqui hoje
bancada do PSD e do PP, que também, tem andado pre
médicos e da retirada de Postos de Carvalhal e de Santar.

Relativamente à
têm direito a fazer a sua reforma, não é? 
Governos, também do Partido Socialista, é sempre difícil
pressão, nesta situação. M
conveniente, poderemos até manifestar aqui
sua ida à ARS de Coimbra

Eu não me importo de fazer uma 
Socialista também se associará
altura, nesta fase é necessária. S
construir uma melhor saúde para o nosso Concelho.

Muito obrigado.
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhora Deputada Maria Isabel.
 
A Senhora Deputada Maria Isabel Matias:
- Senhor Presidente da Assem
Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores Secretários,
Senhores Vereadores,
Senhores Deputados Municipais,
Senhoras e Senhores.
Em princípio não tinha, portanto, solicitado a palavra mas depois do Senhor 

Presidente da Câmara ter explanado um a
populações de Carvalhal e de Santar, eu também me associo à preocupação do Senhor 
Presidente da Câmara. 

E o preocupante é que isto já vem muito de trás, não é só do Governo do PSD, 
tem sido dos outros Governos
Saúde, foram outros Governos que não o PSD.

Para o caso aqui não interessa quem foi quem fez, interessa sim são os 
interesses das populações que ficam sem assistência e mais preocupante ainda é o fact
de as populações estarem muito envelhecidas, como nós sabemos, infelizmente, não 
terem meios para se deslocarem, portanto, à sede do Concelho de Nelas para solicitarem 
uma consulta. 

Santar, desde que eu me lembro e eu tenho 70 anos, estou prestes a fazer
desde que me lembro Santar sempre teve Posto de Saúde, inclusive naquele Posto de 
Saúde foram executadas operações, operações a utentes 
não estão entre nós, o Senhor Professor Dr. Américo Nogueira, o Senhor Dr. Arnaldo de
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Meus Senhores Deputados Municipais, 
Estimado Público. 
Eu vinha aqui hoje também com uma preocupação, 

preocupação do Senhor Presidente da Câmara, ao nível da saúde do nosso Município.
à preocupação que ele demonstrou aqui hoje, também a nossa,

bancada do PSD e do PP, que também, tem andado preocupada com esta situação dos 
médicos e da retirada de Postos de Carvalhal e de Santar. 

lativamente à situação das reformas, não podemos fazer nada, as pessoas 
têm direito a fazer a sua reforma, não é? Acho que neste Governo 
Governos, também do Partido Socialista, é sempre difícil fazermos pressão,
pressão, nesta situação. Mas, de qualquer forma, se o Senhor Presidente achar 

poderemos até manifestar aqui, por escrito, alguma moção para refor
à ARS de Coimbra. 

não me importo de fazer uma moção e, se calhar, 
Socialista também se associará. Será mais um reforço que poderá levar se vir que, nesta 
altura, nesta fase é necessária. Se for necessária aqui estaremo
construir uma melhor saúde para o nosso Concelho. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Senhora Deputada Maria Isabel.

A Senhora Deputada Maria Isabel Matias: 
Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Secretários, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Senhoras e Senhores. 
Em princípio não tinha, portanto, solicitado a palavra mas depois do Senhor 

Presidente da Câmara ter explanado um assunto tão delicado e tão preocupante para as 
populações de Carvalhal e de Santar, eu também me associo à preocupação do Senhor 
Presidente da Câmara.  

E o preocupante é que isto já vem muito de trás, não é só do Governo do PSD, 
tem sido dos outros Governos porque quem começou a fechar as escolas, os Centros de 
Saúde, foram outros Governos que não o PSD. 

Para o caso aqui não interessa quem foi quem fez, interessa sim são os 
interesses das populações que ficam sem assistência e mais preocupante ainda é o fact
de as populações estarem muito envelhecidas, como nós sabemos, infelizmente, não 
terem meios para se deslocarem, portanto, à sede do Concelho de Nelas para solicitarem 

Santar, desde que eu me lembro e eu tenho 70 anos, estou prestes a fazer
desde que me lembro Santar sempre teve Posto de Saúde, inclusive naquele Posto de 
Saúde foram executadas operações, operações a utentes de Santar por pessoas que já 
não estão entre nós, o Senhor Professor Dr. Américo Nogueira, o Senhor Dr. Arnaldo de
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também com uma preocupação, associando-me à 
vel da saúde do nosso Município. 

, também a nossa, da 
ocupada com esta situação dos 

s reformas, não podemos fazer nada, as pessoas 
Governo e também noutros 

fazermos pressão, alguma 
as, de qualquer forma, se o Senhor Presidente achar 

alguma moção para reforçar a 

 a bancada do Partido 
erá mais um reforço que poderá levar se vir que, nesta 
e for necessária aqui estaremos para, ajudarmos a 

Muito obrigado Senhor Deputado. Senhora Deputada Maria Isabel. 

Em princípio não tinha, portanto, solicitado a palavra mas depois do Senhor 
ssunto tão delicado e tão preocupante para as 

populações de Carvalhal e de Santar, eu também me associo à preocupação do Senhor 

E o preocupante é que isto já vem muito de trás, não é só do Governo do PSD, 
porque quem começou a fechar as escolas, os Centros de 

Para o caso aqui não interessa quem foi quem fez, interessa sim são os 
interesses das populações que ficam sem assistência e mais preocupante ainda é o facto 
de as populações estarem muito envelhecidas, como nós sabemos, infelizmente, não 
terem meios para se deslocarem, portanto, à sede do Concelho de Nelas para solicitarem 

Santar, desde que eu me lembro e eu tenho 70 anos, estou prestes a fazer 71 e 
desde que me lembro Santar sempre teve Posto de Saúde, inclusive naquele Posto de 

de Santar por pessoas que já 
não estão entre nós, o Senhor Professor Dr. Américo Nogueira, o Senhor Dr. Arnaldo de 



 

 

                                                                                                                           
 

Almeida, executaram, portanto, operaram naquele Centro 
Misericórdia, claro e está transformado no Centro de Dia.

É preocupante, é preocupante porque 
assistência familiar e ali à porta, como s
uns transportes à disposição das pessoas, transportes públicos, ou de empresas públicas, 
ou de empresas particulares que transportem as pessoas aos Centros de Saúde. 

As pessoas idosas, não será o meu caso, que
transporte, outras vezes transporto
podem vir a pé porque são ainda seis quilómetros e é lamentável, realmente, que os 
Governos que ultimamente se têm preocupado, tanto que se di
populações e eu contra o meu próprio partido falo, mas também outros o fizeram, 
vejam que as populações mais carenciadas são as que ficam mais prejudicadas.

Convinha, no pressuposto de se vir a verificar que esta situação se conc
oxalá que não, que estejamos todos preocupados com um facto que ainda não aconteceu 
e que oxalá não aconteça, temos que pensar e para isto eu peço o apoio do Senhor 
Presidente da Câmara para que se pense nos transportes com um intervalo menor do qu
aquele que existe agora que é de hora a hora em Santar até determinado período do dia e 
as pessoas não podem estar uma hora à espera de um transporte se estão doentes, se 
estão com febre, se estão com reumatismo, as pessoas mais idosas, aquelas que não 
podem pagar um médico particular, aquelas que não podem ir a uma clínica particular.

Eu preocupo
estou, praticamente, propriamente, não estou preocupada comigo própria porque ainda 
me posso mover, graças a Deus, e aqueles que não se podem mover, aqueles que têm 
que ser levados por outrem, portanto, que dependem de terceiros para se poderem 
movimentar, para se poderem transportar?

É lamentável que isto aconteça numa democracia como a nossa. É lamentá
que tenhamos chegado a um ponto em que parece não haver retorno de recuperarmos 
aquilo que estamos a perder constantemente. Lamento muito, sinto muito e estou à 
disposição para qualquer posição que a Presidência do Concelho queira tomar para 
também fazer parte da minha indignação.

Muito obrigada.
 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado. Mais alguém quer usar da palavra? Quer o Senhor 

Presidente? Senhor Presidente
 
O Senhor Presidente da Câmara:  
- Sem prejuízo da liberdade dos grupos parlamentares e da atividade dos 

Membros da Assembleia Municipal, 
feira vamos à ARS e 
há uma tentativa de a 
ACES do Agrupamento Dão Lafões, de que faz parte a nossa Unidade de Saúde 
Familiar Estrela Dão, 
portanto, vamos também ter a expectativa de
o venha a substituir tenha outra sensibilidade. Ele, de facto, era radical relativamente às 
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Almeida, executaram, portanto, operaram naquele Centro de Saúde que hoje é da 
Misericórdia, claro e está transformado no Centro de Dia. 

É preocupante, é preocupante porque as pessoas ficam sem assistência, aquela 
assistência familiar e ali à porta, como sempre tiveram. É preocupante porque não temos 
uns transportes à disposição das pessoas, transportes públicos, ou de empresas públicas, 
ou de empresas particulares que transportem as pessoas aos Centros de Saúde. 

As pessoas idosas, não será o meu caso, que sendo idosa tenho quem me 
transporte, outras vezes transporto-me eu própria, não têm meios de se deslocarem, não 
podem vir a pé porque são ainda seis quilómetros e é lamentável, realmente, que os 
Governos que ultimamente se têm preocupado, tanto que se dizem preocupados com as 
populações e eu contra o meu próprio partido falo, mas também outros o fizeram, 
vejam que as populações mais carenciadas são as que ficam mais prejudicadas.

Convinha, no pressuposto de se vir a verificar que esta situação se conc
oxalá que não, que estejamos todos preocupados com um facto que ainda não aconteceu 
e que oxalá não aconteça, temos que pensar e para isto eu peço o apoio do Senhor 
Presidente da Câmara para que se pense nos transportes com um intervalo menor do qu
aquele que existe agora que é de hora a hora em Santar até determinado período do dia e 
as pessoas não podem estar uma hora à espera de um transporte se estão doentes, se 
estão com febre, se estão com reumatismo, as pessoas mais idosas, aquelas que não 

odem pagar um médico particular, aquelas que não podem ir a uma clínica particular.
Eu preocupo-me, sobremaneira, com estas situações, não me preocupo, não 

estou, praticamente, propriamente, não estou preocupada comigo própria porque ainda 
graças a Deus, e aqueles que não se podem mover, aqueles que têm 

que ser levados por outrem, portanto, que dependem de terceiros para se poderem 
movimentar, para se poderem transportar? 

É lamentável que isto aconteça numa democracia como a nossa. É lamentá
que tenhamos chegado a um ponto em que parece não haver retorno de recuperarmos 
aquilo que estamos a perder constantemente. Lamento muito, sinto muito e estou à 
disposição para qualquer posição que a Presidência do Concelho queira tomar para 

er parte da minha indignação. 
Muito obrigada. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado. Mais alguém quer usar da palavra? Quer o Senhor 

Presidente faz favor. 

O Senhor Presidente da Câmara:   
em prejuízo da liberdade dos grupos parlamentares e da atividade dos 

Membros da Assembleia Municipal, nós estamos a acompanhar a situação.
à ARS e está pedida a reunião com o Secretário de Estado da Saúde, que já 

há uma tentativa de a marcar para meados de julho.  O Senhor Dirigente
ACES do Agrupamento Dão Lafões, de que faz parte a nossa Unidade de Saúde 
Familiar Estrela Dão, creio que é assim que se chama, também está de abalada, 
portanto, vamos também ter a expectativa de que qualquer outro dirigente da ACES

tenha outra sensibilidade. Ele, de facto, era radical relativamente às 
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de Saúde que hoje é da 

as pessoas ficam sem assistência, aquela 
empre tiveram. É preocupante porque não temos 

uns transportes à disposição das pessoas, transportes públicos, ou de empresas públicas, 
ou de empresas particulares que transportem as pessoas aos Centros de Saúde.  

sendo idosa tenho quem me 
não têm meios de se deslocarem, não 

podem vir a pé porque são ainda seis quilómetros e é lamentável, realmente, que os 
zem preocupados com as 

populações e eu contra o meu próprio partido falo, mas também outros o fizeram, não 
vejam que as populações mais carenciadas são as que ficam mais prejudicadas. 

Convinha, no pressuposto de se vir a verificar que esta situação se concretize, 
oxalá que não, que estejamos todos preocupados com um facto que ainda não aconteceu 
e que oxalá não aconteça, temos que pensar e para isto eu peço o apoio do Senhor 
Presidente da Câmara para que se pense nos transportes com um intervalo menor do que 
aquele que existe agora que é de hora a hora em Santar até determinado período do dia e 
as pessoas não podem estar uma hora à espera de um transporte se estão doentes, se 
estão com febre, se estão com reumatismo, as pessoas mais idosas, aquelas que não 

odem pagar um médico particular, aquelas que não podem ir a uma clínica particular. 
me, sobremaneira, com estas situações, não me preocupo, não 

estou, praticamente, propriamente, não estou preocupada comigo própria porque ainda 
graças a Deus, e aqueles que não se podem mover, aqueles que têm 

que ser levados por outrem, portanto, que dependem de terceiros para se poderem 

É lamentável que isto aconteça numa democracia como a nossa. É lamentável 
que tenhamos chegado a um ponto em que parece não haver retorno de recuperarmos 
aquilo que estamos a perder constantemente. Lamento muito, sinto muito e estou à 
disposição para qualquer posição que a Presidência do Concelho queira tomar para 

Muito obrigado. Mais alguém quer usar da palavra? Quer o Senhor 

em prejuízo da liberdade dos grupos parlamentares e da atividade dos 
nós estamos a acompanhar a situação. Na terça-

está pedida a reunião com o Secretário de Estado da Saúde, que já 
.  O Senhor Dirigente máximo da 

ACES do Agrupamento Dão Lafões, de que faz parte a nossa Unidade de Saúde 
que é assim que se chama, também está de abalada, 

qualquer outro dirigente da ACES que 
tenha outra sensibilidade. Ele, de facto, era radical relativamente às 



 

 

                                                                                                                           
 

soluções e não admitia qualquer discussão, sequer, do Plano que tinha
portanto, vamo-nos mantendo informad
agravar no Município, eventualmente, a convocação
ou outra medida mais incisiva relativamente a esta questão dos m

E, portanto, eu, relativamente a isso
têm de a apresentar, ou não,
Nesta fase poderia ser
do distrito. Nós sabemos como é que funcionam os partidos
chegamos e, até com a especial sensibilidade do líder da Distrital do PSD, que
ainda é o Dr. Mota Faria, portanto, agradecia esse contributo. 

Relativamente aos transportes, pronto, nunca ficará, a Câmara Municipal diss
que tinha disponibilidade, não cumprindo outras obrigações que também tem e urgentes, 
particularmente a questão do ambiente, a questão do ambiente é urgente e 
especial porque implica sanções financeiras ao Município, potenciais sanções 
financeiras ao Município
mínima é de duzentos mil euros, que nós contestámos e
contra-ordenação a correr

Mas numa situaç
Saúde neste momento, nunca as populações de Carvalhal, ou de Santar, ficariam sem 
médico e ainda mais, sem transporte para ir ao médico.

Portanto, a Câmara Municipal, connosco, tem três autocarros, tem como 
herança também, além dos autocarros que estão a 
Oficinas. Um já foi fazer a inspeção hoje e já tem baterias e vai começar a funcionar 
como apoio à Universidade Sénior
Carvalhal, de Santar, de Moreira, da Aguieira, ou da
for, de Senhorim, ou de qualquer parte do Concelho, nunca ficarão desprotegidas.

Evidentemente que esse serviço de proximidade não se resolve com um 
autocarro colocado em Carvalhal, ou em Santar, portanto o que se resolve 
Médico dessas localidades a funcionarem, mas a funcionarem com condições de 
prestarem bons serviços de sa
uma matéria que tem que ser discutida com os próprios responsáveis 
saúde, também tem que ser discutida, Posto Médico de Carvalhal e de Santar, mas 
também para fazer o quê? 

Também temos tido notícias que tem havido grande pressão da Unidade de 
Saúde Familiar para as pessoas virem aqui para Nelas porque se for uma grávida já nã
é atendida e só é atendida em Nelas se estiver inscrita
Saúde Familiar, logo sai do ficheiro de Carvalhal.

No último, neste ano, 
de Carvalhal e de Santar para a Unidade de Saúde Familiar de Nelas porque o objetivo 
da Unidade de Saúde Familiar 
atingiu e, portanto, num ano, e, portanto, 
populações de Carvalhal e de Santar, que é um truque que é, vêm aqui ao médico e com 
o Dr. Fernando, mas para determinadas maleitas, para determinadas situações têm que 
vir aqui à Unidade de Saúde Familiar, que o
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soluções e não admitia qualquer discussão, sequer, do Plano que tinha
nos mantendo informados. Não excluímos, se a questão da saúde se 

agravar no Município, eventualmente, a convocação de alguma reunião extraordinária, 
ou outra medida mais incisiva relativamente a esta questão dos médicos.

E, portanto, eu, relativamente a isso e à moção, sem prejuízo
a apresentar, ou não, creio que poderia ser mais útil numa fase mais adiantada. 

poderia ser útil junto das distritais dos partidos do Governo
ós sabemos como é que funcionam os partidos políticos e como 

até com a especial sensibilidade do líder da Distrital do PSD, que
ota Faria, portanto, agradecia esse contributo.  

Relativamente aos transportes, pronto, nunca ficará, a Câmara Municipal diss
que tinha disponibilidade, não cumprindo outras obrigações que também tem e urgentes, 
particularmente a questão do ambiente, a questão do ambiente é urgente e 
especial porque implica sanções financeiras ao Município, potenciais sanções 

s ao Município. Já recebemos um processo de contra-
mínima é de duzentos mil euros, que nós contestámos e, existem outros 

ordenação a correr. 
Mas numa situação limite, que nós não podemos avançar para o Ministério da

Saúde neste momento, nunca as populações de Carvalhal, ou de Santar, ficariam sem 
médico e ainda mais, sem transporte para ir ao médico. 

Portanto, a Câmara Municipal, connosco, tem três autocarros, tem como 
herança também, além dos autocarros que estão a funcionar, três autocarros parados nas 

m já foi fazer a inspeção hoje e já tem baterias e vai começar a funcionar 
como apoio à Universidade Sénior, em termos sociais e, port
Carvalhal, de Santar, de Moreira, da Aguieira, ou da Lapa do Lobo, ou seja lá de onde 
for, de Senhorim, ou de qualquer parte do Concelho, nunca ficarão desprotegidas.

Evidentemente que esse serviço de proximidade não se resolve com um 
autocarro colocado em Carvalhal, ou em Santar, portanto o que se resolve 

dessas localidades a funcionarem, mas a funcionarem com condições de 
prestarem bons serviços de saúde e bons serviços médicos e, portant
uma matéria que tem que ser discutida com os próprios responsáveis 

também tem que ser discutida, Posto Médico de Carvalhal e de Santar, mas 
também para fazer o quê?  

Também temos tido notícias que tem havido grande pressão da Unidade de 
Saúde Familiar para as pessoas virem aqui para Nelas porque se for uma grávida já nã
é atendida e só é atendida em Nelas se estiver inscrita, se se inscrever
Saúde Familiar, logo sai do ficheiro de Carvalhal. 

No último, neste ano, creio que em 2013 houve quinhentas pessoas que vieram 
de Carvalhal e de Santar para a Unidade de Saúde Familiar de Nelas porque o objetivo 
da Unidade de Saúde Familiar aqui era atingir os nove mil utentes e já tem, e já os 

e, portanto, num ano, e, portanto, tem sido usado este truque relativamente às 
populações de Carvalhal e de Santar, que é um truque que é, vêm aqui ao médico e com 
o Dr. Fernando, mas para determinadas maleitas, para determinadas situações têm que 
vir aqui à Unidade de Saúde Familiar, que o Dr. Fernando não tem capacidade para 
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soluções e não admitia qualquer discussão, sequer, do Plano que tinha sido traçado e, 
ão excluímos, se a questão da saúde se 

alguma reunião extraordinária, 
édicos. 
juízo da liberdade que 

s útil numa fase mais adiantada. 
dos partidos do Governo e dos deputados 

políticos e como é que lá 
até com a especial sensibilidade do líder da Distrital do PSD, que julgo que 

Relativamente aos transportes, pronto, nunca ficará, a Câmara Municipal disse 
que tinha disponibilidade, não cumprindo outras obrigações que também tem e urgentes, 
particularmente a questão do ambiente, a questão do ambiente é urgente e é muito 
especial porque implica sanções financeiras ao Município, potenciais sanções 

-ordenação cuja coima 
xistem outros processos de 

ão limite, que nós não podemos avançar para o Ministério da 
Saúde neste momento, nunca as populações de Carvalhal, ou de Santar, ficariam sem 

Portanto, a Câmara Municipal, connosco, tem três autocarros, tem como 
autocarros parados nas 

m já foi fazer a inspeção hoje e já tem baterias e vai começar a funcionar 
, em termos sociais e, portanto, as pessoas de 

Lapa do Lobo, ou seja lá de onde 
for, de Senhorim, ou de qualquer parte do Concelho, nunca ficarão desprotegidas. 

Evidentemente que esse serviço de proximidade não se resolve com um 
autocarro colocado em Carvalhal, ou em Santar, portanto o que se resolve é o Posto 

dessas localidades a funcionarem, mas a funcionarem com condições de 
bons serviços médicos e, portanto, isto também é 

uma matéria que tem que ser discutida com os próprios responsáveis superiores da 
também tem que ser discutida, Posto Médico de Carvalhal e de Santar, mas 

Também temos tido notícias que tem havido grande pressão da Unidade de 
Saúde Familiar para as pessoas virem aqui para Nelas porque se for uma grávida já não 

, se se inscrever na Unidade de 

em 2013 houve quinhentas pessoas que vieram 
de Carvalhal e de Santar para a Unidade de Saúde Familiar de Nelas porque o objetivo 

aqui era atingir os nove mil utentes e já tem, e já os 
tem sido usado este truque relativamente às 

populações de Carvalhal e de Santar, que é um truque que é, vêm aqui ao médico e com 
o Dr. Fernando, mas para determinadas maleitas, para determinadas situações têm que 

Dr. Fernando não tem capacidade para 



 

 

                                                                                                                           
 

tratar e se querem vir à Unidade de Saúde Familiar têm que se inscrever em Nelas e 
inscrevendo-se em Nelas saem de Carvalhal, ou de Santar.

Portanto, é 
progressivamente utentes de Carvalhal e de Santar, que tem conseguido e, portanto, a 
Unidade de Saúde Familiar é de 2011 e prevê, desde o início, o encerramento dos 
Postos Médicos de Carvalhal e de Santar e eu sei que nessa altura houve 
movimentações, abaix
não vir a acontecer, mas isso nunca foi retirado 
ACES Dão Lafões e, portanto, a ACES de Nelas tem como objetivo fundador da 
Unidade de Saúde Familiar
pelo Posto de Carvalhal e de Sa

Portanto, em matéria de transportes, também só para dar esta informação aos 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal já não va
autocarro nenhum, vamos pôr os autocarros a funcionar, os três, porque acho que 
populações, há necessidades, pode h
que a Marques não assegura. P
para os transportes escolares e autocarros q
também sabemos quando vamos vender um carro usado o preço que nos dão por ele.

E, portanto, estes autocarros, no estado em que estão, a avaliação que fizemos,
renderiam, no máximo,
lidero uma Câmara Municipal que despensa três autocarros por quarenta mil euros e 
preferimos pô-los a funcionar e a
eles foram adquiridos.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Senhor Deputado José António
O Senhor Deputado José António:
- Senhor Presidente da Assembleia,
Senhor Presidente da Câmara,
Senhoras Secretárias,
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais,
Estimado Público.
O que me moveu a vir a esta tribuna sobre este assunto é que, realmente, a 

saúde é uma problemática muito grande.
Mas, quero alertar também e foi 

Isabel falou sobre transporte
Posto Médico em Carvalhal, em que é comparticipado pela Junta de Fregu
Senhor Mendes que não me deixa mentir, sobre o seu funcionamen
mesma coisa. Porque é que Santar, porque é que Carvalhal não podem pertencer a uma 
USF de Nelas, deslocando
Postos, porquê?  

Porque é que eles têm que vir para Nelas? Porquê? São De
fazer quatro quilómetros? E os outros podem fazer? Uma pessoa não pode fazer quatro 
quilómetros, ou cinco, mil pessoas têm que os fazer.
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tratar e se querem vir à Unidade de Saúde Familiar têm que se inscrever em Nelas e 
se em Nelas saem de Carvalhal, ou de Santar. 

é este processo, que a ACES está a utilizar, no sentido de retirar 
rogressivamente utentes de Carvalhal e de Santar, que tem conseguido e, portanto, a 

Unidade de Saúde Familiar é de 2011 e prevê, desde o início, o encerramento dos 
Postos Médicos de Carvalhal e de Santar e eu sei que nessa altura houve 
movimentações, abaixos assinados, movimentações das populações, no sentido de isso 
não vir a acontecer, mas isso nunca foi retirado do ato de constituição da criação da 
ACES Dão Lafões e, portanto, a ACES de Nelas tem como objetivo fundador da 
Unidade de Saúde Familiar, que está aqui em Nelas, de todas as populações servidas 
pelo Posto de Carvalhal e de Santar virem aqui para Nelas. 

Portanto, em matéria de transportes, também só para dar esta informação aos 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal já não va
autocarro nenhum, vamos pôr os autocarros a funcionar, os três, porque acho que 
populações, há necessidades, pode haver necessidades de transporte
que a Marques não assegura. Podemos fazer um misto Marques, transportes própr

os transportes escolares e autocarros que custaram tanto dinheiro. E nós todos 
também sabemos quando vamos vender um carro usado o preço que nos dão por ele.

E, portanto, estes autocarros, no estado em que estão, a avaliação que fizemos,
m, no máximo, quarenta mil euros, os três e eu, com o devido respeito, não 

lidero uma Câmara Municipal que despensa três autocarros por quarenta mil euros e 
los a funcionar e a prestar serviços às populações, aliás, foi para isso que 

am adquiridos. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Presidente. Mais alguém quer usar da
Senhor Deputado José António faz favor. 

O Senhor Deputado José António: 
Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 
Senhoras Secretárias, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Deputados Municipais, 
Estimado Público. 
O que me moveu a vir a esta tribuna sobre este assunto é que, realmente, a 

saúde é uma problemática muito grande. 
Mas, quero alertar também e foi porque precisamente a Senhora Deputada 

Isabel falou sobre transportes. O que eu não compreendo é a renitência
Posto Médico em Carvalhal, em que é comparticipado pela Junta de Fregu

que não me deixa mentir, sobre o seu funcionamen
orque é que Santar, porque é que Carvalhal não podem pertencer a uma 

USF de Nelas, deslocando-se o médico, que é só uma pessoa, fazer consultas a estes 

Porque é que eles têm que vir para Nelas? Porquê? São De
fazer quatro quilómetros? E os outros podem fazer? Uma pessoa não pode fazer quatro 
quilómetros, ou cinco, mil pessoas têm que os fazer. 
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tratar e se querem vir à Unidade de Saúde Familiar têm que se inscrever em Nelas e 

este processo, que a ACES está a utilizar, no sentido de retirar 
rogressivamente utentes de Carvalhal e de Santar, que tem conseguido e, portanto, a 

Unidade de Saúde Familiar é de 2011 e prevê, desde o início, o encerramento dos 
Postos Médicos de Carvalhal e de Santar e eu sei que nessa altura houve 

os assinados, movimentações das populações, no sentido de isso 
do ato de constituição da criação da 

ACES Dão Lafões e, portanto, a ACES de Nelas tem como objetivo fundador da 
stá aqui em Nelas, de todas as populações servidas 

Portanto, em matéria de transportes, também só para dar esta informação aos 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal já não vai vender 
autocarro nenhum, vamos pôr os autocarros a funcionar, os três, porque acho que nas 

aver necessidades de transporte de acessibilidades 
odemos fazer um misto Marques, transportes próprios, 

ue custaram tanto dinheiro. E nós todos 
também sabemos quando vamos vender um carro usado o preço que nos dão por ele. 

E, portanto, estes autocarros, no estado em que estão, a avaliação que fizemos, 
e eu, com o devido respeito, não 

lidero uma Câmara Municipal que despensa três autocarros por quarenta mil euros e 
prestar serviços às populações, aliás, foi para isso que 

Mais alguém quer usar da palavra?  

O que me moveu a vir a esta tribuna sobre este assunto é que, realmente, a 

nte a Senhora Deputada 
a renitência em manter um 

Posto Médico em Carvalhal, em que é comparticipado pela Junta de Freguesia, está ali o 
que não me deixa mentir, sobre o seu funcionamento e em Santar a 

orque é que Santar, porque é que Carvalhal não podem pertencer a uma 
se o médico, que é só uma pessoa, fazer consultas a estes 

Porque é que eles têm que vir para Nelas? Porquê? São Deus? Não podem 
fazer quatro quilómetros? E os outros podem fazer? Uma pessoa não pode fazer quatro 



 

 

                                                                                                                           
 

Isto não é nenhuma crítica à exposição feita pelo Senhor Presidente. É uma 
crítica, sim, à Direção da ACE
consciência de que ela existe, há, inclusivamente, um Posto de Farmácia
penso que ainda existe em Santar, não sei. É que as pessoas não precisam de se deslocar 
para comprar medicamentos. V
porquê?                      

Acho que são estas questões, Senhor Presidente, que nessas reun
pode colocar porque 
criar e encetar batalhas bastante difíceis. Lembro que o médico que começou a trabalhar 
em Carvalhal e em Santar era pago, quase em exclusividade, pela Junta de Freguesia, 
nem tão pouco lhe aceitavam, penso
para outros Serviços porque ele não era considerado como médico da ACES.

Portanto, e a questão que se levanta é esta, que me preocupa imenso, porque é 
que não há-de ser uma pessoa a deslocar
uma preocupação que, com a qual me junto à sua preocupação de todos os cidadãos do 
Concelho de Nelas, nomeadamente, aos cidadãos de Carvalhal, Moreira e Santar, 
porque, realmente, não é compreensível que havendo instalações, qu
custam zero à Saúde, ao Ministério da Saúde, porque é que não se aproveitam para fazer 
um serviço de proximidade. 

Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra 

ponto? Então se mais ninguém quer usar da palavra
da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. Nunes Simões & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.� para auditor externo responsável pela 
certificação legal de contas do Município de Nelas

Senhor Presidente, quer introduzir este ponto? S
O Senhor Presidente da Câmara:
- É colocar-me também à disposição dos Membros da Assembleia Municipal, 

sendo certo que, por transparência, queria dizer 
que isto é uma obrigação legal e, portanto, resulta da lei que a Câmara de Nelas 
ter um auditor externo, um revisor oficial de contas.

Levantou-se até a questão, também em reunião de Câmara, se ele seria 
obrigatório, ou não, relativamente à situação da Câmara de Nelas. Mas ainda que não 
fosse, eu acho que isto é um mecanismo também de transparência, ter as contas 
auditadas por um auditor externo
obrigações de cumprimen
deles se desviar tem que fazer reservas e, portanto, eu acho que também do ponto de 
vista do rigor financeiro e da apreciação, também, do controlo e fiscalização por parte 
da Assembleia Municipa
Gerência, com as reservas a que haja lugar, ou que os auditores entendam que devem 
fazer, ou virem sem re
que a Lei dos Compromissos, que 
permitem fazer despesa na Câmara Municipal e arrecadar receita, estão a ser 
integralmente cumpridas.
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Isto não é nenhuma crítica à exposição feita pelo Senhor Presidente. É uma 
crítica, sim, à Direção da ACES que não joga a favor das populações porque ela tem 
consciência de que ela existe, há, inclusivamente, um Posto de Farmácia
penso que ainda existe em Santar, não sei. É que as pessoas não precisam de se deslocar 
para comprar medicamentos. Vai ser a extinção de mais um posto de trabalho, ou dois, 

                                                            
Acho que são estas questões, Senhor Presidente, que nessas reun

 a preocupação, realmente, é muito grande. J
criar e encetar batalhas bastante difíceis. Lembro que o médico que começou a trabalhar 
em Carvalhal e em Santar era pago, quase em exclusividade, pela Junta de Freguesia, 
nem tão pouco lhe aceitavam, penso eu, que passasse as receitas, ou recomendações 
para outros Serviços porque ele não era considerado como médico da ACES.

Portanto, e a questão que se levanta é esta, que me preocupa imenso, porque é 
de ser uma pessoa a deslocar-se e têm que ser mil pessoas a deslocar

uma preocupação que, com a qual me junto à sua preocupação de todos os cidadãos do 
Concelho de Nelas, nomeadamente, aos cidadãos de Carvalhal, Moreira e Santar, 
porque, realmente, não é compreensível que havendo instalações, qu
custam zero à Saúde, ao Ministério da Saúde, porque é que não se aproveitam para fazer 
um serviço de proximidade.  

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra 
ponto? Então se mais ninguém quer usar da palavra passamos ao ponto 
da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. Nunes Simões & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.� para auditor externo responsável pela 

icação legal de contas do Município de Nelas. 
Senhor Presidente, quer introduzir este ponto? Sim? 
O Senhor Presidente da Câmara: 

me também à disposição dos Membros da Assembleia Municipal, 
sendo certo que, por transparência, queria dizer que o nosso entendimento na Câmara é 
que isto é uma obrigação legal e, portanto, resulta da lei que a Câmara de Nelas 
ter um auditor externo, um revisor oficial de contas. 

se até a questão, também em reunião de Câmara, se ele seria 
ou não, relativamente à situação da Câmara de Nelas. Mas ainda que não 

fosse, eu acho que isto é um mecanismo também de transparência, ter as contas 
auditadas por um auditor externo. Necessariamente um revisor oficial de contas tem 
obrigações de cumprimento da legalidade e dos bons procedimentos que, se a Câmara se 
deles se desviar tem que fazer reservas e, portanto, eu acho que também do ponto de 
vista do rigor financeiro e da apreciação, também, do controlo e fiscalização por parte 
da Assembleia Municipal das contas, virem as contas no final do ano, na Conta de 
Gerência, com as reservas a que haja lugar, ou que os auditores entendam que devem 
fazer, ou virem sem reservas. Também dão uma grande segurança porque isso implica 

a Lei dos Compromissos, que as leis da contratação pública, que as leis que 
permitem fazer despesa na Câmara Municipal e arrecadar receita, estão a ser 
integralmente cumpridas. 
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Isto não é nenhuma crítica à exposição feita pelo Senhor Presidente. É uma 
S que não joga a favor das populações porque ela tem 

consciência de que ela existe, há, inclusivamente, um Posto de Farmácia em Carvalhal e 
penso que ainda existe em Santar, não sei. É que as pessoas não precisam de se deslocar 

ai ser a extinção de mais um posto de trabalho, ou dois, 

Acho que são estas questões, Senhor Presidente, que nessas reuniões também 
realmente, é muito grande. Já em 2011 foi preciso 

criar e encetar batalhas bastante difíceis. Lembro que o médico que começou a trabalhar 
em Carvalhal e em Santar era pago, quase em exclusividade, pela Junta de Freguesia, 

eu, que passasse as receitas, ou recomendações 
para outros Serviços porque ele não era considerado como médico da ACES. 

Portanto, e a questão que se levanta é esta, que me preocupa imenso, porque é 
mil pessoas a deslocar-se. É 

uma preocupação que, com a qual me junto à sua preocupação de todos os cidadãos do 
Concelho de Nelas, nomeadamente, aos cidadãos de Carvalhal, Moreira e Santar, 
porque, realmente, não é compreensível que havendo instalações, que não custam, aliás, 
custam zero à Saúde, ao Ministério da Saúde, porque é que não se aproveitam para fazer 

Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra neste 
passamos ao ponto 2.2 � Aprovação 

da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. Nunes Simões & Associados - 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.� para auditor externo responsável pela 

me também à disposição dos Membros da Assembleia Municipal, 
nosso entendimento na Câmara é 

que isto é uma obrigação legal e, portanto, resulta da lei que a Câmara de Nelas terá que 

se até a questão, também em reunião de Câmara, se ele seria 
ou não, relativamente à situação da Câmara de Nelas. Mas ainda que não 

fosse, eu acho que isto é um mecanismo também de transparência, ter as contas 
. Necessariamente um revisor oficial de contas tem 

to da legalidade e dos bons procedimentos que, se a Câmara se 
deles se desviar tem que fazer reservas e, portanto, eu acho que também do ponto de 
vista do rigor financeiro e da apreciação, também, do controlo e fiscalização por parte 

l das contas, virem as contas no final do ano, na Conta de 
Gerência, com as reservas a que haja lugar, ou que os auditores entendam que devem 

ambém dão uma grande segurança porque isso implica 
as leis da contratação pública, que as leis que 

permitem fazer despesa na Câmara Municipal e arrecadar receita, estão a ser 



 

 

                                                                                                                           
 

Uma explicação apenas para o facto de não terem sido convidadas outras 
sociedades de revisores oficiais de 
sociedade também uma relação próxima com o Executivo em termos de disponibilidade
para prestar serviço para além da revisão oficial de contas. Portanto, vão colocar um 
técnico à disposição da Câmara 
relativamente à renegociação da dívida, relativamente ao enquadramento da questão 
financeira, da situação financeira da Câmara no âmbito do próximo Quadro 
Comunitário de Apoio e, portanto, ver, potenciar ao máxim
esse nível e, portanto e também resulta de um conhecimento desta sociedade, um 
número muito elevado de Câmaras a quem presta serviço e, portanto, 
confiança, como pedimos na reunião de Câmara. 

Nesta questão, este Ex
instrumentos ao seu alcance no sentido de depois responder pelas políticas que quer 
implementar. Há determinadas matérias
auditoria, como outras matérias em que, de 
confiança, para depois poder haver
entendemos convidar apenas esta entidade e pedíamos também que nos dessem esse 
voto de confiança no sentido de estarmos, de termos na Câmara 
instrumentos que nos permitirão cumprir os compromissos que assumimos, desde logo 
o principal, à cabeça, que é muito rigor em termos financeiros
Câmara da tutela e da diminuição da sua autonomia administrativa e finan
de quatro anos, para permitir renegociar os empréstimos e para permitir, recuperando 
essa autonomia administrativa e financeira, por exemplo, livremente, com 
responsabilidade, mexer nas
conceder a empresas, eventualmente, isenções de derrama, mexer na taxa do IMI, 
particularmente essa que tem sido muito dolorosa para o Município de Nelas, para as 
pessoa e para as famílias e, portanto, é nosso objetivo, no prazo, se for possível, por via 
da renegociação da dívida com os bancos no sentido de baixarem também as taxas de 
juro para situações aceitáveis

De realçar que está em aprovação um Fundo de Apoio Municipal em que os 
Municípios vão comparticipar, seguramente estão informados sobre isso, têm
imprensa, que previa, era a intenção do Governo, que esse Fundo fosse constituído por 
seiscentos milhões de euros, sendo 70% a preencher pelos Orçamentos das Câmaras 
Municipais, o que implicava também para o próprio Orçamento Municipal de Nelas, 
nos próximos cinco anos

Esse Fundo, está previsto também na lei, irá conceder às Autarquias em 
dificuldades, ou àquelas que não têm ainda Planos de Saneamen
Reestruturação. Estou
Comba Dão, que tem um endividamento médio e longo prazo, endividamento, não é a 
médio e longo prazo, porque não está consolidado, mas tem um endividamento total 
superior a trinta milhões de euros, poderá,
Fundo financia a dívida da Câmara

E, portanto, nós temos também a ambição de 
10%, que é o que está a acontecer atualmente

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS

                                                                                                                           

Uma explicação apenas para o facto de não terem sido convidadas outras 
revisores oficiais de contas, como poderiam ser e, portanto, há aqui nesta 

sociedade também uma relação próxima com o Executivo em termos de disponibilidade
para prestar serviço para além da revisão oficial de contas. Portanto, vão colocar um 
técnico à disposição da Câmara Municipal no sentido de fazer um acompanhamento 
relativamente à renegociação da dívida, relativamente ao enquadramento da questão 
financeira, da situação financeira da Câmara no âmbito do próximo Quadro 
Comunitário de Apoio e, portanto, ver, potenciar ao máximo que não haja dificuldades a 
esse nível e, portanto e também resulta de um conhecimento desta sociedade, um 
número muito elevado de Câmaras a quem presta serviço e, portanto, 
confiança, como pedimos na reunião de Câmara.  

Nesta questão, este Executivo e a Câmara Municipal precisa de ter os 
ao seu alcance no sentido de depois responder pelas políticas que quer 

determinadas matérias, como a matéria jurídica, como a matéria de 
auditoria, como outras matérias em que, de facto, tem que haver uma relação de 
confiança, para depois poder haver uma responsabilização e por isso é que nós 
entendemos convidar apenas esta entidade e pedíamos também que nos dessem esse 
voto de confiança no sentido de estarmos, de termos na Câmara 
instrumentos que nos permitirão cumprir os compromissos que assumimos, desde logo 
o principal, à cabeça, que é muito rigor em termos financeiros, no sentido de resgatar a 
Câmara da tutela e da diminuição da sua autonomia administrativa e finan
de quatro anos, para permitir renegociar os empréstimos e para permitir, recuperando 
essa autonomia administrativa e financeira, por exemplo, livremente, com 
responsabilidade, mexer nas receitas próprias do Município. Q

nceder a empresas, eventualmente, isenções de derrama, mexer na taxa do IMI, 
particularmente essa que tem sido muito dolorosa para o Município de Nelas, para as 
pessoa e para as famílias e, portanto, é nosso objetivo, no prazo, se for possível, por via 

renegociação da dívida com os bancos no sentido de baixarem também as taxas de 
juro para situações aceitáveis. 

De realçar que está em aprovação um Fundo de Apoio Municipal em que os 
Municípios vão comparticipar, seguramente estão informados sobre isso, têm
imprensa, que previa, era a intenção do Governo, que esse Fundo fosse constituído por 
seiscentos milhões de euros, sendo 70% a preencher pelos Orçamentos das Câmaras 
Municipais, o que implicava também para o próprio Orçamento Municipal de Nelas, 

os próximos cinco anos, o pagamento de setecentos mil euros para esse Fundo.
Esse Fundo, está previsto também na lei, irá conceder às Autarquias em 

dificuldades, ou àquelas que não têm ainda Planos de Saneamen
Estou a recordar a situação todos conhecem, por exemplo, de Santa 

Comba Dão, que tem um endividamento médio e longo prazo, endividamento, não é a 
médio e longo prazo, porque não está consolidado, mas tem um endividamento total 
superior a trinta milhões de euros, poderá, nesse caso, recorrer a esse Fundo. Esse 
Fundo financia a dívida da Câmara dessa Autarquia, a taxas de juros de 2 a

E, portanto, nós temos também a ambição de continuar a 
10%, que é o que está a acontecer atualmente porque o spread do BCP 
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Uma explicação apenas para o facto de não terem sido convidadas outras 
contas, como poderiam ser e, portanto, há aqui nesta 

sociedade também uma relação próxima com o Executivo em termos de disponibilidade 
para prestar serviço para além da revisão oficial de contas. Portanto, vão colocar um 

cipal no sentido de fazer um acompanhamento 
relativamente à renegociação da dívida, relativamente ao enquadramento da questão 
financeira, da situação financeira da Câmara no âmbito do próximo Quadro 

o que não haja dificuldades a 
esse nível e, portanto e também resulta de um conhecimento desta sociedade, um 
número muito elevado de Câmaras a quem presta serviço e, portanto, pedíamos a 

ecutivo e a Câmara Municipal precisa de ter os 
ao seu alcance no sentido de depois responder pelas políticas que quer 

como a matéria jurídica, como a matéria de 
facto, tem que haver uma relação de 

uma responsabilização e por isso é que nós 
entendemos convidar apenas esta entidade e pedíamos também que nos dessem esse 
voto de confiança no sentido de estarmos, de termos na Câmara Municipal os 
instrumentos que nos permitirão cumprir os compromissos que assumimos, desde logo 

, no sentido de resgatar a 
Câmara da tutela e da diminuição da sua autonomia administrativa e financeira no prazo 
de quatro anos, para permitir renegociar os empréstimos e para permitir, recuperando 
essa autonomia administrativa e financeira, por exemplo, livremente, com 

receitas próprias do Município. Quer dizer, podermos 
nceder a empresas, eventualmente, isenções de derrama, mexer na taxa do IMI, 

particularmente essa que tem sido muito dolorosa para o Município de Nelas, para as 
pessoa e para as famílias e, portanto, é nosso objetivo, no prazo, se for possível, por via 

renegociação da dívida com os bancos no sentido de baixarem também as taxas de 

De realçar que está em aprovação um Fundo de Apoio Municipal em que os 
Municípios vão comparticipar, seguramente estão informados sobre isso, têm lido na 
imprensa, que previa, era a intenção do Governo, que esse Fundo fosse constituído por 
seiscentos milhões de euros, sendo 70% a preencher pelos Orçamentos das Câmaras 
Municipais, o que implicava também para o próprio Orçamento Municipal de Nelas, 

o pagamento de setecentos mil euros para esse Fundo. 
Esse Fundo, está previsto também na lei, irá conceder às Autarquias em 

dificuldades, ou àquelas que não têm ainda Planos de Saneamento, ou Planos de 
todos conhecem, por exemplo, de Santa 

Comba Dão, que tem um endividamento médio e longo prazo, endividamento, não é a 
médio e longo prazo, porque não está consolidado, mas tem um endividamento total 

nesse caso, recorrer a esse Fundo. Esse 
de juros de 2 a 2,5%. 

continuar a não pagar taxas de 9 e 
read do BCP é 6,5% e o da 



 

 

                                                                                                                           
 

Caixa Geral de Depósitos são 5,5%, mais uma comissão de um ponto
cinco por mês para um empréstimo de dois milhões de euros.

Portanto, para fazer isto tudo, confessamos, eu, em particular, responsável 
máximo por essa área, confesso que precisamos de ajuda e ajuda especializada e nada 
melhor que uma empresa de revisores oficiais de contas e de auditoria no sentido de nos 
fazer um acompanhamento permanente de molde a, é sempre esse objetivo, restaurar a 
autonomia total administrativa e financeira da Câmara, quer dotar a Câmara de meios no 
sentido de fazer cumprir as suas obrigações em 
também seja nas acessibilidades, seja na
elétrica, tudo isso. Portanto, pedia essa confiança e dava esta explicação porquê só uma 
entidade e porquê esta entidade. 

Pedimos, também, orçamentos a outras entidades, a indicação de valores e, 
portanto, este valor, que não chega a mil euros, portanto, é um contra
razão de novecentos e tal euros por mês,
serviço que vai ser prestado e à
justifica nestes três anos, nos próximos três anos, este montante qu

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra? Deputada 

Alexandra, faz favor.
A Senhora Deputada Alexandra Pinto:
- Senhor Presidente da Assembleia,
Senhor Presidente da Câmara,
Caríssimos Colegas.
Senhor Presidente, eu só gostava de um esclarecimento relativamente a esta 

situação. Já nos fez perceber que o ajuste direto 
de confiança, falou também que consultou outros orçamentos, contudo não faço
não sou ROC, não tenho conhecimento
mas um trabalho exatamente igual, com os mesmos pontos iguais propostos por esta 
Sociedade à nossa Câmara vizinha aqui do Carregal do Sal, tem uma proposta de uma 
outra empresa exatamente com o mesmo tempo de serviço de 36 meses, de 21.600,00 
euros, sem IVA, sendo que a nossa proposta, a escolhida pela Câmara, 34.200,00 euros, 
sem IVA. 

Tudo bem, a Câmara tem a relação de confiança com esta empresa. Contudo o 
Senhor Presidente também nos tem vindo aqui a habituar ao rigor financeiro e à situação 
de poupança financeira. 

Na minha modesta opinião, acho que na altura haviam de ter sido consultadas 
outras empresas. Penso que aqui em Nelas não haverá nenhum ROC, do meu 
conhecimento que tenho serão só TOC,s mas de área mais abrangente. Esta firma é de 
Viseu, provavelmente existiriam outras firmas, até por causa mesmo da posição do 
Senhor Presidente, não ficar melindrado no sentido de estar a escolher uma empresa e 
não pedir propostas a outras empresas.

Era só isto. 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigada Senhora Deputada. Mais alguém quer usar da palavra? O 

Senhor Presidente quer?
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Caixa Geral de Depósitos são 5,5%, mais uma comissão de um ponto
cinco por mês para um empréstimo de dois milhões de euros. 

Portanto, para fazer isto tudo, confessamos, eu, em particular, responsável 
a área, confesso que precisamos de ajuda e ajuda especializada e nada 

melhor que uma empresa de revisores oficiais de contas e de auditoria no sentido de nos 
fazer um acompanhamento permanente de molde a, é sempre esse objetivo, restaurar a 

administrativa e financeira da Câmara, quer dotar a Câmara de meios no 
sentido de fazer cumprir as suas obrigações em todos os níveis, seja no ambiente, mas 
também seja nas acessibilidades, seja na reposição das estradas, o alargamento da rede 

udo isso. Portanto, pedia essa confiança e dava esta explicação porquê só uma 
entidade e porquê esta entidade.  

Pedimos, também, orçamentos a outras entidades, a indicação de valores e, 
portanto, este valor, que não chega a mil euros, portanto, é um contra
razão de novecentos e tal euros por mês, acho que não chega a mil euros. A
serviço que vai ser prestado e à segurança que vai dar a todos, é um encarg
justifica nestes três anos, nos próximos três anos, este montante qu

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra? Deputada 

Alexandra, faz favor. 
A Senhora Deputada Alexandra Pinto: 

Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhor Presidente da Câmara, 

ssimos Colegas. 
Senhor Presidente, eu só gostava de um esclarecimento relativamente a esta 

á nos fez perceber que o ajuste direto a esta empresa foi com base na relação 
de confiança, falou também que consultou outros orçamentos, contudo não faço

não tenho conhecimento sobre a área, nem sobre o valor ora prestado
mas um trabalho exatamente igual, com os mesmos pontos iguais propostos por esta 
Sociedade à nossa Câmara vizinha aqui do Carregal do Sal, tem uma proposta de uma 

ra empresa exatamente com o mesmo tempo de serviço de 36 meses, de 21.600,00 
euros, sem IVA, sendo que a nossa proposta, a escolhida pela Câmara, 34.200,00 euros, 

a Câmara tem a relação de confiança com esta empresa. Contudo o 
sidente também nos tem vindo aqui a habituar ao rigor financeiro e à situação 

de poupança financeira.  
Na minha modesta opinião, acho que na altura haviam de ter sido consultadas 

outras empresas. Penso que aqui em Nelas não haverá nenhum ROC, do meu 
imento que tenho serão só TOC,s mas de área mais abrangente. Esta firma é de 

Viseu, provavelmente existiriam outras firmas, até por causa mesmo da posição do 
Senhor Presidente, não ficar melindrado no sentido de estar a escolher uma empresa e 

postas a outras empresas. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigada Senhora Deputada. Mais alguém quer usar da palavra? O 

Senhor Presidente quer? 
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Caixa Geral de Depósitos são 5,5%, mais uma comissão de um ponto vírgula vinte e 

Portanto, para fazer isto tudo, confessamos, eu, em particular, responsável 
a área, confesso que precisamos de ajuda e ajuda especializada e nada 

melhor que uma empresa de revisores oficiais de contas e de auditoria no sentido de nos 
fazer um acompanhamento permanente de molde a, é sempre esse objetivo, restaurar a 

administrativa e financeira da Câmara, quer dotar a Câmara de meios no 
níveis, seja no ambiente, mas 

reposição das estradas, o alargamento da rede 
udo isso. Portanto, pedia essa confiança e dava esta explicação porquê só uma 

Pedimos, também, orçamentos a outras entidades, a indicação de valores e, 
portanto, este valor, que não chega a mil euros, portanto, é um contrato de três anos à 

acho que não chega a mil euros. Atendendo ao 
segurança que vai dar a todos, é um encargo que se 

justifica nestes três anos, nos próximos três anos, este montante que está aí indicado.  

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

Senhor Presidente, eu só gostava de um esclarecimento relativamente a esta 
foi com base na relação 

de confiança, falou também que consultou outros orçamentos, contudo não faço ideia, 
sobre a área, nem sobre o valor ora prestado, 

mas um trabalho exatamente igual, com os mesmos pontos iguais propostos por esta 
Sociedade à nossa Câmara vizinha aqui do Carregal do Sal, tem uma proposta de uma 

ra empresa exatamente com o mesmo tempo de serviço de 36 meses, de 21.600,00 
euros, sem IVA, sendo que a nossa proposta, a escolhida pela Câmara, 34.200,00 euros, 

a Câmara tem a relação de confiança com esta empresa. Contudo o 
sidente também nos tem vindo aqui a habituar ao rigor financeiro e à situação 

Na minha modesta opinião, acho que na altura haviam de ter sido consultadas 
outras empresas. Penso que aqui em Nelas não haverá nenhum ROC, do meu 

imento que tenho serão só TOC,s mas de área mais abrangente. Esta firma é de 
Viseu, provavelmente existiriam outras firmas, até por causa mesmo da posição do 
Senhor Presidente, não ficar melindrado no sentido de estar a escolher uma empresa e 

Muito obrigada Senhora Deputada. Mais alguém quer usar da palavra? O 



 

 

                                                                                                                           
 

O Senhor Presidente da Câmara:
- Queria referenciar, agradecer a intervenção da Dr.ª Al

isto, é um ato de gestão e é um instrum
Carregal há essa disponibilidade para haver um técnico em permanência para prestar 
apoio permanentemente e, portanto, consideramos este valor, que é 
questão do valor. Eu acho que o rigor, o facto de haver este reforço
termos financeiros e felizmente que a Câmara do Carregal do Sal não está em processo 
de reestruturação financeira, não vai precisar dos auditores para 
bancos uma dívida de quinze, á volta de mais de catorze milhões de euros e, portanto, 
nós vamos precisar disso e vamos precisar de fazer esse enquadramento 
possibilidade de recorrer ao próx
haver um trabalho acrescido relativamente a Nelas pelas razões que eu enunciei à Dr.ª 
Alexandra e a todos
complexidade e acompanhamento relativamente à
portanto, o custo é este que nós entendemos assumir e, portanto, e, por isso, 
naturalmente também seremos julgados. 

Eu creio que o retorno
que este gabinete de técnicos, de auditores, pode dar à Câmara M
em transparência, em segurança financeira e também em renegociação do empréstimo. 
Digo à Dr.ª Alexandra que estamos a pagar aos bancos mais de setecentos mil euros de 
juros por ano, setecentos mil euros.

Portanto, se pelo mesmo 
proximamente, que é isso que vamos tentar, em que em vez de setecentos mil euros 
paguemos metade, passemos de 10 para 5 na taxa de juro e poupemos, pelo menos, 
metade, em muito compensa o serviço e o apoio q
de confiança que não é, posso dizê
conhecê-los agora, uma relação de confiança de quem também presta grande apoio em 
termos financeiros ao Presidente da Câmara, que é a Dr.
entendeu também e deu
dela, creio que até há aqui pessoas a prestar serviço neste gabinete que também são 
docentes universitários e, portanto, temos uma relação qu
é isso que contamos, ter o retorno destes 34.000,00 euros que, se calhar, na Câmara 
Municipal não tem essa necessidade, mas agradeço a sua contribuição. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente.

vou pôr à votação este ponto e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 
abstenções. Então, são onze abstenções e são catorze votos a favor.

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

O ponto 2.2 
Nunes Simões & Associados 
auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município de Nelas,
posto à discussão, tendo sido aprovado com 
abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
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O Senhor Presidente da Câmara: 
Queria referenciar, agradecer a intervenção da Dr.ª Al

isto, é um ato de gestão e é um instrumento que consideramos essencial. N
há essa disponibilidade para haver um técnico em permanência para prestar 

permanentemente e, portanto, consideramos este valor, que é 
questão do valor. Eu acho que o rigor, o facto de haver este reforço
termos financeiros e felizmente que a Câmara do Carregal do Sal não está em processo 
de reestruturação financeira, não vai precisar dos auditores para 
bancos uma dívida de quinze, á volta de mais de catorze milhões de euros e, portanto, 
nós vamos precisar disso e vamos precisar de fazer esse enquadramento 
possibilidade de recorrer ao próximo Quadro Comunitário de Apoio
haver um trabalho acrescido relativamente a Nelas pelas razões que eu enunciei à Dr.ª 
Alexandra e a todos. Nos próximos quatro anos há um trabalho de especial 

e acompanhamento relativamente à situação financeira da Câmara e, 
anto, o custo é este que nós entendemos assumir e, portanto, e, por isso, 

naturalmente também seremos julgados.  
Eu creio que o retorno, isso é que é importante em termos de gestão, o retorno 

que este gabinete de técnicos, de auditores, pode dar à Câmara M
em transparência, em segurança financeira e também em renegociação do empréstimo. 
Digo à Dr.ª Alexandra que estamos a pagar aos bancos mais de setecentos mil euros de 
juros por ano, setecentos mil euros. 

Portanto, se pelo mesmo montante da dívida conseguirmos uma renegociação 
proximamente, que é isso que vamos tentar, em que em vez de setecentos mil euros 
paguemos metade, passemos de 10 para 5 na taxa de juro e poupemos, pelo menos, 
metade, em muito compensa o serviço e o apoio que uma empresa destas, com a relação 
de confiança que não é, posso dizê-lo, não é do Presidente da Câmara. E

los agora, uma relação de confiança de quem também presta grande apoio em 
ao Presidente da Câmara, que é a Dr.ª Sofia Relvas e, portanto, que 

entendeu também e deu-nos essa segurança, que esta empresa, o conhecimento que tem 
dela, creio que até há aqui pessoas a prestar serviço neste gabinete que também são 
docentes universitários e, portanto, temos uma relação que nos vai permitir, esperamos e 
é isso que contamos, ter o retorno destes 34.000,00 euros que, se calhar, na Câmara 
Municipal não tem essa necessidade, mas agradeço a sua contribuição. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
rigado Senhor Presidente. Se mais ninguém quer usar da palavra, 

vou pôr à votação este ponto e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 
abstenções. Então, são onze abstenções e são catorze votos a favor.

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

O ponto 2.2 � Aprovação da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. 
Nunes Simões & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.� para 
auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município de Nelas,

discussão, tendo sido aprovado com 14 votos a favor, 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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Queria referenciar, agradecer a intervenção da Dr.ª Alexandra e dizer que  
ento que consideramos essencial. Não sei se no 

há essa disponibilidade para haver um técnico em permanência para prestar 
permanentemente e, portanto, consideramos este valor, que é mais do que essa 

questão do valor. Eu acho que o rigor, o facto de haver este reforço de inteligência em 
termos financeiros e felizmente que a Câmara do Carregal do Sal não está em processo 
de reestruturação financeira, não vai precisar dos auditores para renegociar com os 
bancos uma dívida de quinze, á volta de mais de catorze milhões de euros e, portanto, 
nós vamos precisar disso e vamos precisar de fazer esse enquadramento para termos a 

imo Quadro Comunitário de Apoio e, portanto, vai 
haver um trabalho acrescido relativamente a Nelas pelas razões que eu enunciei à Dr.ª 

próximos quatro anos há um trabalho de especial 
situação financeira da Câmara e, 

anto, o custo é este que nós entendemos assumir e, portanto, e, por isso, 

, isso é que é importante em termos de gestão, o retorno 
que este gabinete de técnicos, de auditores, pode dar à Câmara Municipal pagará, quer 
em transparência, em segurança financeira e também em renegociação do empréstimo. 
Digo à Dr.ª Alexandra que estamos a pagar aos bancos mais de setecentos mil euros de 

montante da dívida conseguirmos uma renegociação 
proximamente, que é isso que vamos tentar, em que em vez de setecentos mil euros 
paguemos metade, passemos de 10 para 5 na taxa de juro e poupemos, pelo menos, 

ue uma empresa destas, com a relação 
ente da Câmara. Eu fiquei a 

los agora, uma relação de confiança de quem também presta grande apoio em 
ª Sofia Relvas e, portanto, que 

nos essa segurança, que esta empresa, o conhecimento que tem 
dela, creio que até há aqui pessoas a prestar serviço neste gabinete que também são 

e nos vai permitir, esperamos e 
é isso que contamos, ter o retorno destes 34.000,00 euros que, se calhar, na Câmara 
Municipal não tem essa necessidade, mas agradeço a sua contribuição.  

e mais ninguém quer usar da palavra, 
vou pôr à votação este ponto e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Onze 
abstenções. Então, são onze abstenções e são catorze votos a favor. 

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

Aprovação da nomeação da firma �Marques de Almeida, J. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.� para 

auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município de Nelas, foi 
votos a favor, 0 votos contra e 11 



 

 

                                                                                                                           
 

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

A Senhora Primeira Secretária:
- A respetiva minuta foi apro
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Faz favor, Senhor Deputado Rui Costa. V

agora, para ficar gravado, temos mais um elemento que é o Senhor Presidente da Junta 
de Santar e Moreira, que chegou. 

Muito obrigado.  
O Senhor Deputado Rui Costa:
- Muito obrigado.
Eu só queria aqui reafirmar, portanto, o nosso voto de abstenção

proposta, visto, realmente, em termos do que é pautarmo
esta Câmara nos está, constantemente
havido mais propostas porque acho que deveria e em consonância com o que a Dr.ª 
Alexandra falou aqui há bocado, realmente, poderia ter havido, já que, segundo o 
Senhor Presidente da Câmara, houve uma con
consulta verbal, mas poderia ter havido, realmente, uma proposta escrita para, 
realmente, vermos aqui.

O Senhor diz que mil euros por mês, pelo serviço, não é muito
se podermos poupar alguma coisa. Não e
trabalho, e o trabalho que a Câmara Municipal quer fazer com esta empresa, como é 
óbvio, e por isso, portanto, abstivemo
a esta proposta e a esta empresa.

Realmente, d
que, realmente, numa próxima o pudesse fazer de outra forma para, realmente, elucidar 
esta Assembleia doutras propostas para que, realmente, possamos contribuir também 
para um ajudar no saneamen

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passamos, então, ao ponto 2.3 e aqui peço

vos uma especial atenç
constituição do Conselho Mu
este, aprovou também o 
Regulamento e, portanto, o ponto passava a ser 
do Conselho Municipal de Juventude e da respetiva proposta de Regulamento. Alguém 
se opõe a esta alteração? Não? Então, vamos passar ao ponto. Quem quer usar da 
palavra? Faça favor Senhor Deputado José António.

O Senhor Deputado José António:
- Ora, muito boa noite, ma
Cumprimento todos os presentes.
Relativamente 

Conselho, o Conselho Mun
Lei de 18 de fevereiro
também deveriam existir observadores, observadores esses que, segundo o artigo 
por exemplo, o Presidente da CPCJ,
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Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

A Senhora Primeira Secretária: 
A respetiva minuta foi aprovada por unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
Faz favor, Senhor Deputado Rui Costa. Vai fazer uma declaração de voto?

agora, para ficar gravado, temos mais um elemento que é o Senhor Presidente da Junta 
de Santar e Moreira, que chegou.  

o obrigado.   
O Senhor Deputado Rui Costa: 

Muito obrigado. 
Eu só queria aqui reafirmar, portanto, o nosso voto de abstenção

proposta, visto, realmente, em termos do que é pautarmo-nos pelo rigor financeiro, que 
esta Câmara nos está, constantemente, aqui a relembrar todos os dias, realmente, não ter 
havido mais propostas porque acho que deveria e em consonância com o que a Dr.ª 
Alexandra falou aqui há bocado, realmente, poderia ter havido, já que, segundo o 
Senhor Presidente da Câmara, houve uma consulta a mais empresas, se calhar uma 
consulta verbal, mas poderia ter havido, realmente, uma proposta escrita para, 
realmente, vermos aqui. 

O Senhor diz que mil euros por mês, pelo serviço, não é muito
se podermos poupar alguma coisa. Não estamos aqui para obstaculizar, realmente, 
trabalho, e o trabalho que a Câmara Municipal quer fazer com esta empresa, como é 
óbvio, e por isso, portanto, abstivemo-nos para não dar um aspeto de chumbo, digamos, 
a esta proposta e a esta empresa. 

Realmente, damos-lhe essa confiança, mas Senhor Presidente, solicitávamos 
que, realmente, numa próxima o pudesse fazer de outra forma para, realmente, elucidar 
esta Assembleia doutras propostas para que, realmente, possamos contribuir também 
para um ajudar no saneamento financeiro da Câmara. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Passamos, então, ao ponto 2.3 e aqui peço

vos uma especial atenção porque o ponto 2.3 diz - Aprovação da proposta de 
constituição do Conselho Municipal de Juventude, mas a Câmara, embora o ponto fosse 
este, aprovou também o Regulamento. Portanto, eu pedia que se
Regulamento e, portanto, o ponto passava a ser - Aprovação da proposta de constituição 

nicipal de Juventude e da respetiva proposta de Regulamento. Alguém 
se opõe a esta alteração? Não? Então, vamos passar ao ponto. Quem quer usar da 

Senhor Deputado José António.  
O Senhor Deputado José António: 

Ora, muito boa noite, mais uma vez. 
Cumprimento todos os presentes. 
Relativamente a este ponto quero felicitar o executivo por criar mais um 

Conselho, o Conselho Municipal da Juventude, neste caso. Mas, segundo o artigo 5.º, da 
de 18 de fevereiro, na qual ele se baseia, neste Conselho Municipal da Juventude 

também deveriam existir observadores, observadores esses que, segundo o artigo 
por exemplo, o Presidente da CPCJ, ou seu representante, os Diretores dos 
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Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

ai fazer uma declaração de voto? Já 
agora, para ficar gravado, temos mais um elemento que é o Senhor Presidente da Junta 

Eu só queria aqui reafirmar, portanto, o nosso voto de abstenção a esta 
nos pelo rigor financeiro, que 

, aqui a relembrar todos os dias, realmente, não ter 
havido mais propostas porque acho que deveria e em consonância com o que a Dr.ª 
Alexandra falou aqui há bocado, realmente, poderia ter havido, já que, segundo o 

sulta a mais empresas, se calhar uma 
consulta verbal, mas poderia ter havido, realmente, uma proposta escrita para, 

O Senhor diz que mil euros por mês, pelo serviço, não é muito, mas, realmente 
stamos aqui para obstaculizar, realmente, 

trabalho, e o trabalho que a Câmara Municipal quer fazer com esta empresa, como é 
nos para não dar um aspeto de chumbo, digamos, 

lhe essa confiança, mas Senhor Presidente, solicitávamos 
que, realmente, numa próxima o pudesse fazer de outra forma para, realmente, elucidar 
esta Assembleia doutras propostas para que, realmente, possamos contribuir também 

Muito obrigado Senhor Deputado. Passamos, então, ao ponto 2.3 e aqui peço-
Aprovação da proposta de 

, mas a Câmara, embora o ponto fosse 
se aprovasse também o 

Aprovação da proposta de constituição 
nicipal de Juventude e da respetiva proposta de Regulamento. Alguém 

se opõe a esta alteração? Não? Então, vamos passar ao ponto. Quem quer usar da 

xecutivo por criar mais um 
segundo o artigo 5.º, da 

Conselho Municipal da Juventude 
também deveriam existir observadores, observadores esses que, segundo o artigo seria, 

ou seu representante, os Diretores dos 



 

 

                                                                                                                           
 

Agrupamentos de Escolas, um representante de cada Associação de
um representante de cada Unidade de Saúde do Concelho.

Segundo a nossa bancada, nós considerávamos que seria oportuno colocar 
também um artigo mais com estes observadores
também entrassem, até porque, c
Escolas, representante das Associações de Pais, representante da Unidade de Saúde do 
Concelho, são pessoas que estão muito diretamente ligadas com a juventude, todos eles. 
Portanto, faz todo o sentido a pre
Juventude, como observadores

A segunda, que nós consideramos que também devia
inseridos, mas aqui era mais definir quando e como é que
externos. Efetivamente, podem ser também convidados a participar nas reuniões, sem 
direito a voto pessoas de reconhecido mérito, outros titulares, órgãos autárquicos, 
representantes das entidades referidas no número anterior, que disponha de estatuto de 
observador permanente, ou representem outras entidades públicas, ou privadas, com a 
sua presença. 

E, depois, mais especificamente, uma alínea que 
reunião para a qual o participante seja
ponto de ordem de trabalhos que a Comissão de Jovens, que integra o convite, bem 
como a sua fundamentação, o porquê do participante. Acho que devia estar explícito 
porque é assim, eu posso convidar um participante, ele considerar
todas as sessões. Eles deviam saber por que
assunto em que querem a sua opinião
absoluta, até porque são pessoas idóneas
de vista sobre determinado assunto.

Eram estes dois artigos que nós achávamos por bem que fossem integrados 
numa próxima reunião do Conselho Municipal

Era só. 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- No artigo 5.º, alínea g, está, participantes externos, é só depois dizer quem são
O Senhor Deputado José António:
- especificar  
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Aqui não é preciso, é só depois na constituição. E qual era o outro ponto?
O Senhor Deputado José António:
- O outro artigo seria sobre os observadores.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- E qual é o artigo?
O Senhor Deputado José António:
- O artigo tem que ser criado, não existe.

do Regimento do Conselho.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Participantes são os dois,

alínea g. Cumprem os requisitos do regime jurídico, portanto está previsto na lei.
O Senhor Deputado José António:
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Agrupamentos de Escolas, um representante de cada Associação de
um representante de cada Unidade de Saúde do Concelho. 

Segundo a nossa bancada, nós considerávamos que seria oportuno colocar 
também um artigo mais com estes observadores, um artigo específico em que eles 
também entrassem, até porque, como podemos ver, Presidente da CPCJ, Diretores de 
Escolas, representante das Associações de Pais, representante da Unidade de Saúde do 

são pessoas que estão muito diretamente ligadas com a juventude, todos eles. 
Portanto, faz todo o sentido a presença deles também neste Conselho Municipal da 

, como observadores. Esta era uma adenda. 
A segunda, que nós consideramos que também devia

mas aqui era mais definir quando e como é que eram os participantes 
Efetivamente, podem ser também convidados a participar nas reuniões, sem 

pessoas de reconhecido mérito, outros titulares, órgãos autárquicos, 
representantes das entidades referidas no número anterior, que disponha de estatuto de 

ermanente, ou representem outras entidades públicas, ou privadas, com a 

E, depois, mais especificamente, uma alínea que é, a participação restringe
reunião para a qual o participante seja convidado, devendo ser claro e inequívoco qual o
ponto de ordem de trabalhos que a Comissão de Jovens, que integra o convite, bem 
como a sua fundamentação, o porquê do participante. Acho que devia estar explícito 
porque é assim, eu posso convidar um participante, ele considerar

essões. Eles deviam saber por que é que são convidados, para quê e qual o 
nto em que querem a sua opinião. Não têm direito a voto

até porque são pessoas idóneas de reconhecido mérito, manifestar o seu ponto 
e determinado assunto. 

Eram estes dois artigos que nós achávamos por bem que fossem integrados 
numa próxima reunião do Conselho Municipal e também no Regimento.

O Senhor Presidente da Assembleia: 
5.º, alínea g, está, participantes externos, é só depois dizer quem são

O Senhor Deputado José António: 
especificar                         

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Aqui não é preciso, é só depois na constituição. E qual era o outro ponto?
Senhor Deputado José António: 

O outro artigo seria sobre os observadores. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

E qual é o artigo? 
O Senhor Deputado José António: 

tem que ser criado, não existe. Seria mais um artigo a inserir dentro 
to do Conselho. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Participantes são os dois, observadores e participantes externos,

Cumprem os requisitos do regime jurídico, portanto está previsto na lei.
O Senhor Deputado José António: 
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Agrupamentos de Escolas, um representante de cada Associação de Pais do Concelho e 

Segundo a nossa bancada, nós considerávamos que seria oportuno colocar 
, um artigo específico em que eles 

omo podemos ver, Presidente da CPCJ, Diretores de 
Escolas, representante das Associações de Pais, representante da Unidade de Saúde do 

são pessoas que estão muito diretamente ligadas com a juventude, todos eles. 
sença deles também neste Conselho Municipal da 

A segunda, que nós consideramos que também devia haver, que já estão 
eram os participantes 

Efetivamente, podem ser também convidados a participar nas reuniões, sem 
pessoas de reconhecido mérito, outros titulares, órgãos autárquicos, 

representantes das entidades referidas no número anterior, que disponha de estatuto de 
ermanente, ou representem outras entidades públicas, ou privadas, com a 

é, a participação restringe-se à 
convidado, devendo ser claro e inequívoco qual o 

ponto de ordem de trabalhos que a Comissão de Jovens, que integra o convite, bem 
como a sua fundamentação, o porquê do participante. Acho que devia estar explícito 
porque é assim, eu posso convidar um participante, ele considerar-se convidado para 

é que são convidados, para quê e qual o 
eito a voto mas vão, de certeza 

manifestar o seu ponto 

Eram estes dois artigos que nós achávamos por bem que fossem integrados 
também no Regimento. 

5.º, alínea g, está, participantes externos, é só depois dizer quem são 

Aqui não é preciso, é só depois na constituição. E qual era o outro ponto? 

Seria mais um artigo a inserir dentro 

observadores e participantes externos, é o artigo 5.º, 
Cumprem os requisitos do regime jurídico, portanto está previsto na lei. 



 

 

                                                                                                                           
 

- Mas aqui continuamos a ter observadores como pessoas que são convidadas, 
quando eu acho que um observador devia ser logo, por natureza, Presidente da CPCJ, os 
Diretores de Escolas, 
específicas, observadores deviam ser estes,   

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Mas isso é na constituição, não no Regulamento.
O Senhor Deputado José António:
- Mas chegamos aqui ao Regimento, o que é que diz cá? Observadores e 

participantes externos, sem direito a v
Qual é o observador que vamos convidar? Então, vamos convidar, são todas entidades 
idóneas. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- É o Conselho que deve definir quem é que convida.
O Senhor Deputado José 
- Por isso é que eu acho que como está dentro da lei e se enquadra na lei, 

devíamos enquadrar já
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Mas se nós aprovarmos isto assim

convide os observadores e os particip
O Senhor Deputado José António:
- Em nosso entender, penso que os observadores deviam ser pessoas 

representantes dos estabelecimentos de ensino, e devia estar já discriminado, ou posto 
mais uma alínea, ou c
intenção para criar, efetivamente, esse número de pessoas, fariam sempre parte dessa 
reunião.    

O Senhor Presidente da Assembleia:
- É um ponto que vai à próxima reunião

querem fazer. 
O Senhor Deputado José António:
- Gostaria, depois, de ter o feedback sobre isso, está bem? 
Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Mais alguém quer usa

favor. 
O Senhor Deputado António Sousa:
- Boa noite a todos. 
Eu não queria criar polémica aqui, aliás, a minha intenção não é essa, mas 

penso que este Regulamento 
Não podemos aqui estar a, porque senão ti
um outro Regulamento, 
ou aprovado, ou não aprovado. 

Mas, de qualquer maneira, eu penso que as suas preocupações, que são 
pertinentes, que estão c
requisitos já do tal artigo 5.º e 6.º, do regime jurídico, por isso, da Lei, até reporta para a 
lei e tudo. 
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aqui continuamos a ter observadores como pessoas que são convidadas, 
quando eu acho que um observador devia ser logo, por natureza, Presidente da CPCJ, os 
Diretores de Escolas, os Presidentes das Associações de Pais, deviam ser pessoas 

dores deviam ser estes,        
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Mas isso é na constituição, não no Regulamento. 
O Senhor Deputado José António: 

Mas chegamos aqui ao Regimento, o que é que diz cá? Observadores e 
participantes externos, sem direito a voto, convidados para o Plenário, são convidados. 
Qual é o observador que vamos convidar? Então, vamos convidar, são todas entidades 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
É o Conselho que deve definir quem é que convida. 

O Senhor Deputado José António: 
Por isso é que eu acho que como está dentro da lei e se enquadra na lei, 

devíamos enquadrar já.  
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Mas se nós aprovarmos isto assim, este Regulamento permite que o Conselho 
convide os observadores e os participantes que entender por bem convocar, ou convidar

O Senhor Deputado José António: 
Em nosso entender, penso que os observadores deviam ser pessoas 

representantes dos estabelecimentos de ensino, e devia estar já discriminado, ou posto 
mais uma alínea, ou criar-se um artigo específico. Senhor Presidente, seria essa a nossa 
intenção para criar, efetivamente, esse número de pessoas, fariam sempre parte dessa 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
É um ponto que vai à próxima reunião. Eles, depois, de

O Senhor Deputado José António: 
Gostaria, depois, de ter o feedback sobre isso, está bem? 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Sousa

O Senhor Deputado António Sousa: 
Boa noite a todos.  

Eu não queria criar polémica aqui, aliás, a minha intenção não é essa, mas 
penso que este Regulamento tem que ser aprovado, ou não aprovado, conforme ele está. 
Não podemos aqui estar a, porque senão tinha que ir outra vez à reunião de Câmara, era 
um outro Regulamento, tinha que vir cá outra vez. Por isso, conforme está tem que ser 
ou aprovado, ou não aprovado.  

Mas, de qualquer maneira, eu penso que as suas preocupações, que são 
pertinentes, que estão cá, porque diz, convidados pelo Plenário, que cumpram os 

já do tal artigo 5.º e 6.º, do regime jurídico, por isso, da Lei, até reporta para a 
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aqui continuamos a ter observadores como pessoas que são convidadas, 
quando eu acho que um observador devia ser logo, por natureza, Presidente da CPCJ, os 

os Presidentes das Associações de Pais, deviam ser pessoas 

Mas chegamos aqui ao Regimento, o que é que diz cá? Observadores e 
oto, convidados para o Plenário, são convidados. 

Qual é o observador que vamos convidar? Então, vamos convidar, são todas entidades 

Por isso é que eu acho que como está dentro da lei e se enquadra na lei, 

este Regulamento permite que o Conselho 
antes que entender por bem convocar, ou convidar. 

Em nosso entender, penso que os observadores deviam ser pessoas 
representantes dos estabelecimentos de ensino, e devia estar já discriminado, ou posto 

se um artigo específico. Senhor Presidente, seria essa a nossa 
intenção para criar, efetivamente, esse número de pessoas, fariam sempre parte dessa 

. Eles, depois, decidem como é que 

Gostaria, depois, de ter o feedback sobre isso, está bem?  

r da palavra neste ponto? Senhor Deputado Sousa faz 

Eu não queria criar polémica aqui, aliás, a minha intenção não é essa, mas 
tem que ser aprovado, ou não aprovado, conforme ele está. 

nha que ir outra vez à reunião de Câmara, era 
tinha que vir cá outra vez. Por isso, conforme está tem que ser 

Mas, de qualquer maneira, eu penso que as suas preocupações, que são 
á, porque diz, convidados pelo Plenário, que cumpram os 

já do tal artigo 5.º e 6.º, do regime jurídico, por isso, da Lei, até reporta para a 



 

 

                                                                                                                           
 

Por isso, o Plenário depois, em cada momento, convida observadores, ou 
participantes externos, conforme prevê a lei, para fazerem parte do e o próprio Conselho 
é que depois vai resolver isso. Acho que estar a pôr aqui mais um artigo não vejo, mas 
parece-me que não será necessário.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Senhor Presidente, quer usar 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Eu, relativamente a esta questão, não posso também deixar de referenciar, 

ainda em matéria financeira, que o custo dos auditores, que aprovaram no ponto 
anterior, são muito inferiores ao custo da entidade
exclusivamente, convidada para fazer o Plano de Saneamento Financeiro e depois o 
Plano de Reestruturação Financeira da Câmara, que ficou, não tenho aqui os números 
presentes, mas, pelo menos, o dobro deste montante

E, portanto, 
Municipal de Juventude
representadas no Conselho Municipal de Educação.

Se há observadores e participantes, se vão discutir uma questão relacionada 
com o bowling, por exemplo, podem querer convidar 
entidade, ou aquela e então, portanto, isso depende das matérias. Estar a amarrar já o 
Conselho a estas coisas. 

Eu creio que o mais importante disto e acho que o Regulamento permite 
também encetar um caminho 
Educação e, portanto, infelizmente, se tivéssemos criado, como a lei exigia, o Conselho 
Municipal de Juventude em 2009, ou 2010, já teríamos uma experiência de 
funcionamento do Conselho que, para ver se isto funcionava bem, ou não. 

Portanto, o mais importante, de realçar por parte do Executivo Camarário, é 
pôr, rapidamente, o Conselho a funcionar, deixar o mais. Levantou
relativamente à composição do Conselho, eu acho que nessa matéria, relativamente aos 
representantes partidários, é o mais livre possível e, portanto, não há aqui 
constrangimento nenhum e, portanto, é começar a funcionar o Conselho Municipal de 
Juventude como Conselho Consultivo no sentido de haver verdadeiras políticas de 
juventude no Município e, pront
funcionamento do Conselho e com a experiência que ele nos vai trazer.           

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Portanto, esta nomeação está prevista na ata da Câmara, foi aprovado, 

exatamente, que as juventudes partidárias possam nomear um representante de cada 
partido para integrar o referido Conselho. Portanto, foi um dos pontos que foi tratado na 
reunião de Câmara. 

Bem, então, considerando que o Regulamento dá abertura para que sejam 
integrados convidados, estas personalidades e atendendo a que está aqui o Senhor 
Presidente do Conselho e que, portanto, fica já a saber que é preocupação desta 
Assembleia que outras pessoas façam parte desse Conselho
entenderem, eu vou pôr à vot
Aprovado por unanimidade.  
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Por isso, o Plenário depois, em cada momento, convida observadores, ou 
s, conforme prevê a lei, para fazerem parte do e o próprio Conselho 

é que depois vai resolver isso. Acho que estar a pôr aqui mais um artigo não vejo, mas 
me que não será necessário. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhor Presidente, quer usar da palavra?  

O Senhor Presidente da Câmara: 
Eu, relativamente a esta questão, não posso também deixar de referenciar, 

ainda em matéria financeira, que o custo dos auditores, que aprovaram no ponto 
anterior, são muito inferiores ao custo da entidade que foi convidada, uma entidade, 
exclusivamente, convidada para fazer o Plano de Saneamento Financeiro e depois o 
Plano de Reestruturação Financeira da Câmara, que ficou, não tenho aqui os números 
presentes, mas, pelo menos, o dobro deste montante. 

 a mesma matéria se aplica agora aqui relativamente ao Conselho 
Municipal de Juventude. As entidades que o Eng.º José António referenciou já estão 
representadas no Conselho Municipal de Educação. 

Se há observadores e participantes, se vão discutir uma questão relacionada 
com o bowling, por exemplo, podem querer convidar para aquela reunião específica esta 
entidade, ou aquela e então, portanto, isso depende das matérias. Estar a amarrar já o 

o a estas coisas.  
Eu creio que o mais importante disto e acho que o Regulamento permite 

também encetar um caminho de que não temos experiência, quer este, quer o da 
Educação e, portanto, infelizmente, se tivéssemos criado, como a lei exigia, o Conselho 

nicipal de Juventude em 2009, ou 2010, já teríamos uma experiência de 
funcionamento do Conselho que, para ver se isto funcionava bem, ou não. 

Portanto, o mais importante, de realçar por parte do Executivo Camarário, é 
pôr, rapidamente, o Conselho a funcionar, deixar o mais. Levantou
relativamente à composição do Conselho, eu acho que nessa matéria, relativamente aos 

partidários, é o mais livre possível e, portanto, não há aqui 
constrangimento nenhum e, portanto, é começar a funcionar o Conselho Municipal de 
Juventude como Conselho Consultivo no sentido de haver verdadeiras políticas de 
juventude no Município e, pronto e irmos avançando, também com o próprio 
funcionamento do Conselho e com a experiência que ele nos vai trazer.           

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Portanto, esta nomeação está prevista na ata da Câmara, foi aprovado, 

as juventudes partidárias possam nomear um representante de cada 
partido para integrar o referido Conselho. Portanto, foi um dos pontos que foi tratado na 

Bem, então, considerando que o Regulamento dá abertura para que sejam 
convidados, estas personalidades e atendendo a que está aqui o Senhor 

Presidente do Conselho e que, portanto, fica já a saber que é preocupação desta 
Assembleia que outras pessoas façam parte desse Conselho, quando e conforme o 

, eu vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 
Aprovado por unanimidade.        
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Por isso, o Plenário depois, em cada momento, convida observadores, ou 
s, conforme prevê a lei, para fazerem parte do e o próprio Conselho 

é que depois vai resolver isso. Acho que estar a pôr aqui mais um artigo não vejo, mas 

Eu, relativamente a esta questão, não posso também deixar de referenciar, 
ainda em matéria financeira, que o custo dos auditores, que aprovaram no ponto 

oi convidada, uma entidade, 
exclusivamente, convidada para fazer o Plano de Saneamento Financeiro e depois o 
Plano de Reestruturação Financeira da Câmara, que ficou, não tenho aqui os números 

se aplica agora aqui relativamente ao Conselho 
. As entidades que o Eng.º José António referenciou já estão 

Se há observadores e participantes, se vão discutir uma questão relacionada 
para aquela reunião específica esta 

entidade, ou aquela e então, portanto, isso depende das matérias. Estar a amarrar já o 

Eu creio que o mais importante disto e acho que o Regulamento permite 
de que não temos experiência, quer este, quer o da 

Educação e, portanto, infelizmente, se tivéssemos criado, como a lei exigia, o Conselho 
nicipal de Juventude em 2009, ou 2010, já teríamos uma experiência de 

funcionamento do Conselho que, para ver se isto funcionava bem, ou não.  
Portanto, o mais importante, de realçar por parte do Executivo Camarário, é 

pôr, rapidamente, o Conselho a funcionar, deixar o mais. Levantou-se uma questão 
relativamente à composição do Conselho, eu acho que nessa matéria, relativamente aos 

partidários, é o mais livre possível e, portanto, não há aqui 
constrangimento nenhum e, portanto, é começar a funcionar o Conselho Municipal de 
Juventude como Conselho Consultivo no sentido de haver verdadeiras políticas de 

o e irmos avançando, também com o próprio 
funcionamento do Conselho e com a experiência que ele nos vai trazer.                       

Portanto, esta nomeação está prevista na ata da Câmara, foi aprovado, 
as juventudes partidárias possam nomear um representante de cada 

partido para integrar o referido Conselho. Portanto, foi um dos pontos que foi tratado na 

Bem, então, considerando que o Regulamento dá abertura para que sejam 
convidados, estas personalidades e atendendo a que está aqui o Senhor 

Presidente do Conselho e que, portanto, fica já a saber que é preocupação desta 
quando e conforme o 

ação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 



 

 

                                                                                                                           
 

O ponto 2.3 
de Juventude e da respetiva proposta de Regulamento
aprovado com 25 votos a favor, 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.
Então, passamos ao 

Conselho Municipal de
Quem quer usar da palavra neste ponto? Sim, Senhor Presidente, faz favor.
O Senhor Presidente da Câmara:
- Senhor Presidente, s

representantes para o
do Ensino Secundário Público, estão aqui dois representantes mas a composição do 
Conselho vai ser de apenas u
Agrupamentos, a Senhora Dr.ª Olga
relativamente ao representante do Pessoal Docente de Educação do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário, m
há acordo. 

E, portanto, era dar este es
proposta, que ficará em aberto o nome para o Conselho, para o representante do Pessoal 
Docente da Educação Pré
consenso, ou se não for terá de have
que o próprio Presidente do Conselho, que também é o Presidente da C
Conselho Municipal de Educação promoverá essa eleição

Também o que é importante aqui realçar, com estes esclarecimentos, é que 
Conselho Municipal de Educação tem obrigação de reunir quatro vezes por ano. É um 
instrumento também muito importante para fazer a ligação entre as políticas municipais 
e as próprias Escolas e a juventude e o que se passa nas Escolas e, portanto, e que 
também já não reúne desde os idos de 2011 e era importante também pormos 
rapidamente a funcionar como instrumento essencial para as comunidades nas mais 
diversas variáveis poderem manifestar
tem preocupado, todo
Civil, da Segurança, Defesa da Floresta Contra Incêndios, portanto, os Conselhos 
Consultivos e os Conselhos estão todos a funcionar já, mesmo o Conselho Municipal de 
Juventude já reuniu para ap
membros e o da Educação também já reuniu.

Os outros já reuniram, alguns até duas vezes e, portanto, é também com este 
envolvimento das instituições, porque nesses Conselhos estão representados, de fa
as forças vivas, as pessoas que vivem 
saúde, que vivem os problemas e considerámos nós que, ao invés dos Conselhos não 
reunirem, nós, pelo contrário, queremos é que eles reúnam o maior número de vezes 
possível, porque eu, como Presidente da Câmara e quem está na Câmara vai lá colher 
todo o ensinamento e, eventualmente, até para cometer menos erros, que todos também 
estamos sujeitos, na ação política, a cometer erros e, portanto, quanto mais 
acompanhados estivermos melhor.

O Senhor Presidente da Assembleia:
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MINUTA DA ATA 
ponto 2.3 - Aprovação da proposta de constituição do Conselho Mu

e da respetiva proposta de Regulamento, foi posto à discussão, tendo si
votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.
Então, passamos ao ponto 2.4 � Aprovação da proposta de constituição do 

Conselho Municipal de Educação. 
Quem quer usar da palavra neste ponto? Sim, Senhor Presidente, faz favor.
O Senhor Presidente da Câmara: 

Senhor Presidente, só dar um esclarecimento sobre a questão de haver dois 
o do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico e 

do Ensino Secundário Público, estão aqui dois representantes mas a composição do 
Conselho vai ser de apenas um por cada uma dessas entidades. O
Agrupamentos, a Senhora Dr.ª Olga e o Dr. António José Cunha já chegaram a acordo 
relativamente ao representante do Pessoal Docente de Educação do Ensino Básico e do 

, mas relativamente ao Pessoal Docente da Educação Pré

E, portanto, era dar este esclarecimento que, apesar do nome constar aqui nesta 
proposta, que ficará em aberto o nome para o Conselho, para o representante do Pessoal 
Docente da Educação Pré-Escolar Pública e, portanto, depois será indicado 

não for terá de haver uma eleição dos Docentes do Ensino Pré
que o próprio Presidente do Conselho, que também é o Presidente da C
Conselho Municipal de Educação promoverá essa eleição. 

Também o que é importante aqui realçar, com estes esclarecimentos, é que 
Conselho Municipal de Educação tem obrigação de reunir quatro vezes por ano. É um 
instrumento também muito importante para fazer a ligação entre as políticas municipais 
e as próprias Escolas e a juventude e o que se passa nas Escolas e, portanto, e que 
ambém já não reúne desde os idos de 2011 e era importante também pormos 

rapidamente a funcionar como instrumento essencial para as comunidades nas mais 
diversas variáveis poderem manifestar-se e são instrumentos e é isso que também nos 
tem preocupado, todos, o Conselho Municipal da Educação, da Juventude, da Proteção 
Civil, da Segurança, Defesa da Floresta Contra Incêndios, portanto, os Conselhos 
Consultivos e os Conselhos estão todos a funcionar já, mesmo o Conselho Municipal de 
Juventude já reuniu para aprovar o Regulamento que aí está e também para indicar os 

e o da Educação também já reuniu. 
Os outros já reuniram, alguns até duas vezes e, portanto, é também com este 

envolvimento das instituições, porque nesses Conselhos estão representados, de fa
as forças vivas, as pessoas que vivem nas escolas, nas comunidades, na floresta, na 
saúde, que vivem os problemas e considerámos nós que, ao invés dos Conselhos não 
reunirem, nós, pelo contrário, queremos é que eles reúnam o maior número de vezes 

ível, porque eu, como Presidente da Câmara e quem está na Câmara vai lá colher 
todo o ensinamento e, eventualmente, até para cometer menos erros, que todos também 
estamos sujeitos, na ação política, a cometer erros e, portanto, quanto mais 

ivermos melhor. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal 
foi posto à discussão, tendo sido 

isto é, por unanimidade. 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 

Aprovação da proposta de constituição do 

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

a questão de haver dois 
Escolar, do Ensino Básico e 

do Ensino Secundário Público, estão aqui dois representantes mas a composição do 
m por cada uma dessas entidades. Os Diretores dos 

e o Dr. António José Cunha já chegaram a acordo 
relativamente ao representante do Pessoal Docente de Educação do Ensino Básico e do 

as relativamente ao Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar não 

clarecimento que, apesar do nome constar aqui nesta 
proposta, que ficará em aberto o nome para o Conselho, para o representante do Pessoal 

Pública e, portanto, depois será indicado ou por 
r uma eleição dos Docentes do Ensino Pré-Escolar, 

que o próprio Presidente do Conselho, que também é o Presidente da Câmara, do 

Também o que é importante aqui realçar, com estes esclarecimentos, é que o 
Conselho Municipal de Educação tem obrigação de reunir quatro vezes por ano. É um 
instrumento também muito importante para fazer a ligação entre as políticas municipais 
e as próprias Escolas e a juventude e o que se passa nas Escolas e, portanto, e que 
ambém já não reúne desde os idos de 2011 e era importante também pormos 

rapidamente a funcionar como instrumento essencial para as comunidades nas mais 
se e são instrumentos e é isso que também nos 

s, o Conselho Municipal da Educação, da Juventude, da Proteção 
Civil, da Segurança, Defesa da Floresta Contra Incêndios, portanto, os Conselhos 
Consultivos e os Conselhos estão todos a funcionar já, mesmo o Conselho Municipal de 

rovar o Regulamento que aí está e também para indicar os 

Os outros já reuniram, alguns até duas vezes e, portanto, é também com este 
envolvimento das instituições, porque nesses Conselhos estão representados, de facto, 

nas escolas, nas comunidades, na floresta, na 
saúde, que vivem os problemas e considerámos nós que, ao invés dos Conselhos não 
reunirem, nós, pelo contrário, queremos é que eles reúnam o maior número de vezes 

ível, porque eu, como Presidente da Câmara e quem está na Câmara vai lá colher 
todo o ensinamento e, eventualmente, até para cometer menos erros, que todos também 
estamos sujeitos, na ação política, a cometer erros e, portanto, quanto mais 



 

 

                                                                                                                           
 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Deputado José António, faça favor.

O Senhor Deputado José António:
- Sobre este ponto, Conselho Municipal de Educação, permita

Presidente da Câmara, há qualquer coisa aqui que eu não consegui perceber
mim não foi percetível.

Há aqui um conhecimento pela jurista da Câmara, pela Dr.ª Marta Bilhota, em 
que diz, a dada altura, segundo o 
determina-se que integram o conselho municipal de educação os seguintes 
representantes: um representante do pessoal docen
representante do pessoal d
docente da educação pré

Portanto, depois quando vamos aqui à
sempre os mesmos dois 
informação da jurista sobre o que, realmente, devia acontecer, não devia ter sido 
corrigido antes de ser proposto a aprovação, ou será, posteriormente, feito? 

Depois falou
ter conhecimento sobre o 
não encontro aqui nenhum elemento.

Bom, para terminar e sem utilizar bastante tempo, aquilo que, efetivamente, 
gostaria de saber era se, efetivamente, vamos colocar cada nome no seu lugar porque 
estão sempre os dois e se depois isso volta à Assembleia para ser apreciado.

Era só. 
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrig

Presidente tentou dizer 
Diretores ocupavam os três lugares e, portanto, ficavam só os dois.

Depois, a informação da Dr.ª Marta Bilhota disse que afinal que deveria ser um 
de cada e então chegaram a acordo que os dois Diretores, a Diretora do Agrupamento d
Escolas de Nelas ficar representante do Ensino Secundário e o Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim ficava representante do Ensino Básic
costumava ser. 

E, onde é que está aqui a dúvida? Antigamente
Educação Pré-Escolar ficava 
momento desapareceu. Portanto, só havendo dois Diretores há um lugar que é preciso 
ocupar, é preciso ocupar por uma Educadora de Infância, uma porque são só mulheres, 
portanto, uma Educadora.

Neste momento não chegaram aind
à eleição. Quanto à representante da DREC, antiga DREC, agora DGESTE
alterou o Decreto-Lei n.º 7, introduziu um Presidente de Junta, que não existia no 
Decreto-Lei n.º 7, mas cometeu um erro. A
Educação pôs lá um representante do Ensino Secundário. Não nos apercebemos na 
altura que houve uma retificação, que agora a advogada Marta Bilhota verificou, que é a 
Retificação 13, que diz que na alínea e), onde se 
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Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 
Deputado José António, faça favor. 

O Senhor Deputado José António: 
Sobre este ponto, Conselho Municipal de Educação, permita

Presidente da Câmara, há qualquer coisa aqui que eu não consegui perceber
mim não foi percetível. 

Há aqui um conhecimento pela jurista da Câmara, pela Dr.ª Marta Bilhota, em 
que diz, a dada altura, segundo o disposto nas alíneas c) e d), do n.º

se que integram o conselho municipal de educação os seguintes 
m representante do pessoal docente do ensino secundário público, u

representante do pessoal docente do ensino básico público, um representan
docente da educação pré-escolar. Depois, mais á frente, fala que devem ser eleitos

o, depois quando vamos aqui à proposta de constituição aparecem 
sempre os mesmos dois representantes. Isto não devia, a partir do momento que há uma 

formação da jurista sobre o que, realmente, devia acontecer, não devia ter sido 
corrigido antes de ser proposto a aprovação, ou será, posteriormente, feito? 

Depois falou-me que, efetivamente, o Conselho Municipal de Educação deve 
ter conhecimento sobre o Conselho Municipal da Juventude e de outros mais. Também 
não encontro aqui nenhum elemento. 

Bom, para terminar e sem utilizar bastante tempo, aquilo que, efetivamente, 
gostaria de saber era se, efetivamente, vamos colocar cada nome no seu lugar porque 
estão sempre os dois e se depois isso volta à Assembleia para ser apreciado.

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Quanto a esse ponto, foi o que o Senhor 

Presidente tentou dizer na sua intervenção. Na primeira reunião decidiu
Diretores ocupavam os três lugares e, portanto, ficavam só os dois.

Depois, a informação da Dr.ª Marta Bilhota disse que afinal que deveria ser um 
de cada e então chegaram a acordo que os dois Diretores, a Diretora do Agrupamento d
Escolas de Nelas ficar representante do Ensino Secundário e o Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim ficava representante do Ensino Básic

onde é que está aqui a dúvida? Antigamente havia três Agrupamentos. E a
Escolar ficava no Agrupamento Dr. Fortunato de Almeida, que neste 

momento desapareceu. Portanto, só havendo dois Diretores há um lugar que é preciso 
ocupar, é preciso ocupar por uma Educadora de Infância, uma porque são só mulheres, 
portanto, uma Educadora. 

Neste momento não chegaram ainda a acordo pelo que será necessário recorrer 
eleição. Quanto à representante da DREC, antiga DREC, agora DGESTE

Lei n.º 7, introduziu um Presidente de Junta, que não existia no 
mas cometeu um erro. A seguir em vez de pôr o Diretor Regional de 

Educação pôs lá um representante do Ensino Secundário. Não nos apercebemos na 
altura que houve uma retificação, que agora a advogada Marta Bilhota verificou, que é a 
Retificação 13, que diz que na alínea e), onde se lê: um representante do Ensino 
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Alguém quer usar da palavra neste ponto? 

Sobre este ponto, Conselho Municipal de Educação, permita-me, Senhor 
Presidente da Câmara, há qualquer coisa aqui que eu não consegui perceber, ou para 

Há aqui um conhecimento pela jurista da Câmara, pela Dr.ª Marta Bilhota, em 
do n.º 2, do artigo 5.º, 

se que integram o conselho municipal de educação os seguintes 
te do ensino secundário público, um 

m representante do pessoal 
. Depois, mais á frente, fala que devem ser eleitos. 

proposta de constituição aparecem 
representantes. Isto não devia, a partir do momento que há uma 

formação da jurista sobre o que, realmente, devia acontecer, não devia ter sido 
corrigido antes de ser proposto a aprovação, ou será, posteriormente, feito?  

me que, efetivamente, o Conselho Municipal de Educação deve 
Conselho Municipal da Juventude e de outros mais. Também 

Bom, para terminar e sem utilizar bastante tempo, aquilo que, efetivamente, 
gostaria de saber era se, efetivamente, vamos colocar cada nome no seu lugar porque 
estão sempre os dois e se depois isso volta à Assembleia para ser apreciado. 

uanto a esse ponto, foi o que o Senhor 
o decidiu-se que os dois 

Diretores ocupavam os três lugares e, portanto, ficavam só os dois. 
Depois, a informação da Dr.ª Marta Bilhota disse que afinal que deveria ser um 

de cada e então chegaram a acordo que os dois Diretores, a Diretora do Agrupamento de 
Escolas de Nelas ficar representante do Ensino Secundário e o Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim ficava representante do Ensino Básico, como 

havia três Agrupamentos. E a 
Fortunato de Almeida, que neste 

momento desapareceu. Portanto, só havendo dois Diretores há um lugar que é preciso 
ocupar, é preciso ocupar por uma Educadora de Infância, uma porque são só mulheres, 

pelo que será necessário recorrer 
eleição. Quanto à representante da DREC, antiga DREC, agora DGESTE, a Lei n.º 41 

Lei n.º 7, introduziu um Presidente de Junta, que não existia no 
uir em vez de pôr o Diretor Regional de 

Educação pôs lá um representante do Ensino Secundário. Não nos apercebemos na 
altura que houve uma retificação, que agora a advogada Marta Bilhota verificou, que é a 

lê: um representante do Ensino 



 

 

                                                                                                                           
 

Secundário, que se deve ler: alínea d)
órgão, esse elemento também terá que fazer parte.

O que nós pedimos é que seja aprovado tendo por base a constituição que aí 
têm, com a seguinte ressalva:
portanto, da DGESTE neste momento, falta especificar que o representante do Ensino 
Básico é o Professor Cunha, do Ensino Secundário é a Professora Olga, e se calhar, se 
até à primeira reunião não houver outra al
Pré-Escolar. Já foi aprovado na Câmara, e consta da primeira ata de junho.

Portanto, é nestes termos que nós pedimos para 
aqui a protelar. Está esclarecido? 

O Senhor Presidente da Câmara:
- Posso dar um esclarecimento? 

Assembleia Municipal está a dizer é que, estávamos aqui a ver se tínhamos acesso à ata, 
porque, de facto, falta aqui a ata, primeira ata de junho. O que o 
Borges disse já está na ata, aprovada em reunião de Câmara, portanto, eu até acho que 
está lá a indicação já do representante distrital, não está Artur? Está. 

Portanto, peço des
aqui, com as ressalvas que resultaram da informação da jurista da Câmara, que é o 
responsável distrital, que a própria instituição distrital indicou, o representante do 
Ensino Secundário é a Dr.ª Olga, o representante do Ensino Básico é só o Dr. António 
José Rodrigues Cunha, fica em aberto para os Agrupamentos se entenderem e 
indicarem, depois na primeira reunião do Conselho
da Educação Pré-Escolar Pública e isto já está ata da reunião de Câmara.

O Senhor Presidente da As
- Então, depois de mais este esclarecimento, passamos à votação

contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  

O ponto 2.4 
de Educação, foi posto à di
contra e 0 abstenções.

Quem vota contra
Então, passamos agora ao ponto 

de Nelas na Associação de Mun
Rotas Vinhos de Portugal e aprovação dos estatutos.

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente, quer?
O Senhor Presidente da Câmara:
- Só referenciar que, de facto, o Município de Nelas pert

Nacional de Municípios c
Vinho do Dão, também, uma rota de vinhos e, portanto, integrando uma rede de rotas, 
exatamente. 

Eu estava a antecipar
Rota do Vinho do Dão e, portanto, como Nelas pertence a esta Associação que vai 
promover a Associação de Rotas, nós achámos por bem e também foi esse o 
entendimento da Câmara
agrícola de referência, não podia também de deixar de estar associado a isto.
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ue se deve ler: alínea d) o Diretor Regional de Educação, portanto, esse 
órgão, esse elemento também terá que fazer parte. 

O que nós pedimos é que seja aprovado tendo por base a constituição que aí 
e ressalva: falta indicar um representante da Educação Regional, 

portanto, da DGESTE neste momento, falta especificar que o representante do Ensino 
Básico é o Professor Cunha, do Ensino Secundário é a Professora Olga, e se calhar, se 

nião não houver outra alteração, eleger um elemento
Já foi aprovado na Câmara, e consta da primeira ata de junho.

Portanto, é nestes termos que nós pedimos para se aprovar, para não estarmos 
aqui a protelar. Está esclarecido?  

enhor Presidente da Câmara: 
Posso dar um esclarecimento? É que falta, o que o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal está a dizer é que, estávamos aqui a ver se tínhamos acesso à ata, 
porque, de facto, falta aqui a ata, primeira ata de junho. O que o 
Borges disse já está na ata, aprovada em reunião de Câmara, portanto, eu até acho que 

ão já do representante distrital, não está Artur? Está. 
Portanto, peço desculpa, aqui não está a ata, mas, de facto, o importante está 

aqui, com as ressalvas que resultaram da informação da jurista da Câmara, que é o 
responsável distrital, que a própria instituição distrital indicou, o representante do 
Ensino Secundário é a Dr.ª Olga, o representante do Ensino Básico é só o Dr. António 

sé Rodrigues Cunha, fica em aberto para os Agrupamentos se entenderem e 
depois na primeira reunião do Conselho, o representante do Pessoal Docente 

Escolar Pública e isto já está ata da reunião de Câmara.
O Senhor Presidente da Assembleia: 

depois de mais este esclarecimento, passamos à votação
contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.       

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.4 � Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal 

foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 
abstenções. 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
Então, passamos agora ao ponto 2.5 � Aprovação da participação do Município 

de Nelas na Associação de Municípios de Fins Específicos � ARVP 
tugal e aprovação dos estatutos. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente, quer?
O Senhor Presidente da Câmara: 

Só referenciar que, de facto, o Município de Nelas pert
Nacional de Municípios com Vinho e esta instituição está a constituir uma Rota do 
Vinho do Dão, também, uma rota de vinhos e, portanto, integrando uma rede de rotas, 

Eu estava a antecipar-me porque a CVR Dão está a constituir 
Rota do Vinho do Dão e, portanto, como Nelas pertence a esta Associação que vai 
promover a Associação de Rotas, nós achámos por bem e também foi esse o 
entendimento da Câmara que, aqui, Nelas, como referência de vinho, deste produto 

referência, não podia também de deixar de estar associado a isto.
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o Diretor Regional de Educação, portanto, esse 

O que nós pedimos é que seja aprovado tendo por base a constituição que aí 
um representante da Educação Regional, 

portanto, da DGESTE neste momento, falta especificar que o representante do Ensino 
Básico é o Professor Cunha, do Ensino Secundário é a Professora Olga, e se calhar, se 

teração, eleger um elemento, da Educação 
Já foi aprovado na Câmara, e consta da primeira ata de junho. 

aprovar, para não estarmos 

É que falta, o que o Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal está a dizer é que, estávamos aqui a ver se tínhamos acesso à ata, 
porque, de facto, falta aqui a ata, primeira ata de junho. O que o Senhor Professor 
Borges disse já está na ata, aprovada em reunião de Câmara, portanto, eu até acho que 

ão já do representante distrital, não está Artur? Está.  
aqui não está a ata, mas, de facto, o importante está 

aqui, com as ressalvas que resultaram da informação da jurista da Câmara, que é o 
responsável distrital, que a própria instituição distrital indicou, o representante do 
Ensino Secundário é a Dr.ª Olga, o representante do Ensino Básico é só o Dr. António 

sé Rodrigues Cunha, fica em aberto para os Agrupamentos se entenderem e 
o representante do Pessoal Docente 

Escolar Pública e isto já está ata da reunião de Câmara. 

depois de mais este esclarecimento, passamos à votação. Quem vota 

Aprovação da proposta de constituição do Conselho Municipal 
 votos a favor, 0 votos 

provada por unanimidade. 
Aprovação da participação do Município 

ARVP � Associação das 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente, quer? 

Só referenciar que, de facto, o Município de Nelas pertence à Associação 
om Vinho e esta instituição está a constituir uma Rota do 

Vinho do Dão, também, uma rota de vinhos e, portanto, integrando uma rede de rotas, 

me porque a CVR Dão está a constituir também uma 
Rota do Vinho do Dão e, portanto, como Nelas pertence a esta Associação que vai 
promover a Associação de Rotas, nós achámos por bem e também foi esse o 

que, aqui, Nelas, como referência de vinho, deste produto 
referência, não podia também de deixar de estar associado a isto. 



 

 

                                                                                                                           
 

O encargo da entrada do Município de Nelas nesta Associação é nenhum, 
portanto, não há encargo financeiro nenhum e, portanto, acho que para estarmos no 
elemento constitutivo fundador desta A
Assembleia Municipal, como foi à reunião de Câmara.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Presidente. Senhora Deputada Alexandra, faz favor.
A Senhora Deputada Alexandra Pinto:
- Eu só pretendia um esclarecimento relativamente, o Senhor Presidente acabou 

de dizer que o custo para o Município não era nenhum, mas os estatutos dizem o 
contrário. Os estatutos dizem no artigo 8.º, n.º 2, que a Câmara 
associado institucional e o n.º 3 diz que os associados institucionais que não sejam, são 
obrigados a pagar uma jóia, que não sejam associados fundadores, mas a informação 
que vem, que precede o estatuto não é clara quanto a isso, se somos fundadores, ou se 
não somos fundadores, e aí diz que a quota é anual, que a quota é anual, que é isenta de 
quota anual, enquanto que depois no estatuto vem a dizer que há a obrigação do 
pagamento da jóia.       

Era isso que gostava que me esclarecesse, por favor.
O Senhor Presidente da Ass
- Mais alguém quer usar da palavra?
O Senhor Presidente da Câmara:
- O Dr. Alexandre, que acompanhou esta matéria
O Senhor Vice
- É só esclarecer que 

efetivamente, como associado fundador e, portanto, estará isento, quer de quota, quer da 
inscrição. 

Mas há então, esse esclarecimento e o Município será fundador da Associação. 
O Senhor Presidente da Assembleia:
-Ora, muito obrigado. Mais algum esclarecimento? Mais ninguém quer usar da 

palavra? Então, vou pôr o ponto à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se 
abstém? Aprovado por unanimidade. 

O ponto 2.5 
de Municípios de Fins Específicos 
e aprovação dos estatutos, foi posto à 
favor, 0 votos contra 

Vou pôr à votação a minuta. Quem vota contra
por unanimidade. 

E, agora, então, passamos ao ponto 
acompanhamento da execução do Plano de Ajustamento Financeiro relativ
trimestre de 2014. 

Senhor Presidente, quer usar da palavra neste ponto? Faz favor.
O Senhor Presidente da Câmara:
- O relatório também é claro, realço, pronto, algumas das coisas que eu fui 

referenciando relativamente à necessidade dos auditores e à necessidade de haver 
alguma atenção no que respeita ao aspeto financeiro da Câmara está evidenciado aqui 
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O encargo da entrada do Município de Nelas nesta Associação é nenhum, 
portanto, não há encargo financeiro nenhum e, portanto, acho que para estarmos no 
elemento constitutivo fundador desta Associação de Rotas tem que vir aqui à 
Assembleia Municipal, como foi à reunião de Câmara. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Senhora Deputada Alexandra, faz favor.

A Senhora Deputada Alexandra Pinto: 
Eu só pretendia um esclarecimento relativamente, o Senhor Presidente acabou 

de dizer que o custo para o Município não era nenhum, mas os estatutos dizem o 
contrário. Os estatutos dizem no artigo 8.º, n.º 2, que a Câmara 

nal e o n.º 3 diz que os associados institucionais que não sejam, são 
obrigados a pagar uma jóia, que não sejam associados fundadores, mas a informação 
que vem, que precede o estatuto não é clara quanto a isso, se somos fundadores, ou se 

res, e aí diz que a quota é anual, que a quota é anual, que é isenta de 
quota anual, enquanto que depois no estatuto vem a dizer que há a obrigação do 
pagamento da jóia.        

Era isso que gostava que me esclarecesse, por favor. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Mais alguém quer usar da palavra? 
O Senhor Presidente da Câmara: 

O Dr. Alexandre, que acompanhou esta matéria pode dar o esclarecimento.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges:

É só esclarecer que o estatuto do Município de Nelas nesta Associação será, 
efetivamente, como associado fundador e, portanto, estará isento, quer de quota, quer da 

Mas há então, esse esclarecimento e o Município será fundador da Associação. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Ora, muito obrigado. Mais algum esclarecimento? Mais ninguém quer usar da 

palavra? Então, vou pôr o ponto à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se 
abstém? Aprovado por unanimidade.     

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.5 � Aprovação da participação do Município de Nelas na Associação 

de Municípios de Fins Específicos � ARVP � Associação das Rotas Vinhos de Portugal 
e aprovação dos estatutos, foi posto à votação, tendo sido aprovado com 

 e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 
ou pôr à votação a minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A

E, agora, então, passamos ao ponto 2.6 � Aprovação do 2.º Relatório de 
acompanhamento da execução do Plano de Ajustamento Financeiro relativ

Senhor Presidente, quer usar da palavra neste ponto? Faz favor.
O Senhor Presidente da Câmara: 

relatório também é claro, realço, pronto, algumas das coisas que eu fui 
referenciando relativamente à necessidade dos auditores e à necessidade de haver 

atenção no que respeita ao aspeto financeiro da Câmara está evidenciado aqui 
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O encargo da entrada do Município de Nelas nesta Associação é nenhum, 
portanto, não há encargo financeiro nenhum e, portanto, acho que para estarmos no 

ssociação de Rotas tem que vir aqui à 

Muito obrigado Senhor Presidente. Senhora Deputada Alexandra, faz favor. 

Eu só pretendia um esclarecimento relativamente, o Senhor Presidente acabou 
de dizer que o custo para o Município não era nenhum, mas os estatutos dizem o 
contrário. Os estatutos dizem no artigo 8.º, n.º 2, que a Câmara é considerada um 

nal e o n.º 3 diz que os associados institucionais que não sejam, são 
obrigados a pagar uma jóia, que não sejam associados fundadores, mas a informação 
que vem, que precede o estatuto não é clara quanto a isso, se somos fundadores, ou se 

res, e aí diz que a quota é anual, que a quota é anual, que é isenta de 
quota anual, enquanto que depois no estatuto vem a dizer que há a obrigação do 

pode dar o esclarecimento. 
Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges: 

Município de Nelas nesta Associação será, 
efetivamente, como associado fundador e, portanto, estará isento, quer de quota, quer da 

Mas há então, esse esclarecimento e o Município será fundador da Associação.  

Ora, muito obrigado. Mais algum esclarecimento? Mais ninguém quer usar da 
palavra? Então, vou pôr o ponto à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se 

io de Nelas na Associação 
Associação das Rotas Vinhos de Portugal 

, tendo sido aprovado com 25 votos a 

em se abstém? Aprovada 

Aprovação do 2.º Relatório de 
acompanhamento da execução do Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao primeiro 

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

relatório também é claro, realço, pronto, algumas das coisas que eu fui 
referenciando relativamente à necessidade dos auditores e à necessidade de haver 

atenção no que respeita ao aspeto financeiro da Câmara está evidenciado aqui 



 

 

                                                                                                                           
 

neste relatório e, portanto, que implicou 
relativamente a alguns empréstimos e implica também aumentos de encargos 
financeiros da Câmara, que tudo vamos fazer para que sejam diminuídos e que nos 
permitam também ter outra margem.

Portanto, acho que o relatório é claro. Se houver, relativamente a esta questão 
alguma dúvida eu depois estou disponível para esclarecer.

O Senhor Presi
- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer pedir algum esclarecimento 

sobre este ponto? Deputado Sousa, f
O Senhor Deputado António Sousa:
- Não é bem um esclarecimento, mas vincar aqui alguns pormenores que estão 

aqui neste documento de análise. 
Primeiro, a redução que tem sido feita e bem, em despesas, principalmente 

despesas correntes, despesas com Pessoal, aquisição de bens e serviços correntes e sei 
que às vezes as pessoas não lêem os documentos todos. Houve um aumen
de 70%, relativamente ao ano passado, de juros bancários e de amortizações de capital 
de empréstimo de médio e longo praz
primeiro trimestre do ano passado. 

Isto também porquê? Porque os 
outro de sete milhões e meio
começar de cair, agora é que estão a ser pagos
bem vincado, principalmente para aqu
era muito boa e que deixaram cá dinheiro, e deixaram cá isto e deixaram cá aquilo, que 
em 31/12/2013 aquilo que, o endividamento do Concelho de Nelas estava excedido 
relativamente ao limite de endividamento 
mil euros, três milhões e meio de euros é quanto continua, neste momento, a Câmara 
endividada a mais do que aquilo que podia legalmente. 

De qualquer maneira, também sublinhar o excelente trabalho que está a s
feito pelo Executivo relativamente à gestão financeira. Nós, concerteza, que nem t
os trimestres serão tão bons
melhores e outros que vão ser piores
princípio de gestão correto é este 
vamos propor ao Executivo para poder fazer porque com este desenho ainda, se n
durante estes três, quatro anos, conseguirmos baixar um milhão de euros por ano, só 
daqui a quatro anos é que estamos no endividamento máximo
desta situação. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra neste 

ponto? Se mais ninguém quer usar da palavra, vou 
contra? Quem se abstém? Aprovado, por unanimidade. Minuta, faz favor.

O ponto 2.6 
Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao primeiro trimestre d
discussão, tendo sido aprovado com 
é, por unanimidade. 
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neste relatório e, portanto, que implicou o final de períodos de carência, que ocorreram 
relativamente a alguns empréstimos e implica também aumentos de encargos 

s da Câmara, que tudo vamos fazer para que sejam diminuídos e que nos 
permitam também ter outra margem. 

Portanto, acho que o relatório é claro. Se houver, relativamente a esta questão 
alguma dúvida eu depois estou disponível para esclarecer. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer pedir algum esclarecimento 

Deputado Sousa, faz favor. 
O Senhor Deputado António Sousa: 

Não é bem um esclarecimento, mas vincar aqui alguns pormenores que estão 
ste documento de análise.  

Primeiro, a redução que tem sido feita e bem, em despesas, principalmente 
despesas correntes, despesas com Pessoal, aquisição de bens e serviços correntes e sei 
que às vezes as pessoas não lêem os documentos todos. Houve um aumen
de 70%, relativamente ao ano passado, de juros bancários e de amortizações de capital 
de empréstimo de médio e longo prazo houve um aumento de 122%, 
primeiro trimestre do ano passado.  

Isto também porquê? Porque os empréstimos, um de dois milhões e meio e 
outro de sete milhões e meio, acabou-lhe o período de carência e, por isso, estão agora a 
começar de cair, agora é que estão a ser pagos e para que fique isto, mais uma vez, aqui 
bem vincado, principalmente para aqueles que dizem que a situação financeira deixada 
era muito boa e que deixaram cá dinheiro, e deixaram cá isto e deixaram cá aquilo, que 
em 31/12/2013 aquilo que, o endividamento do Concelho de Nelas estava excedido 
relativamente ao limite de endividamento legal são três milhões quatrocentos e sessenta 
mil euros, três milhões e meio de euros é quanto continua, neste momento, a Câmara 
endividada a mais do que aquilo que podia legalmente.  

De qualquer maneira, também sublinhar o excelente trabalho que está a s
feito pelo Executivo relativamente à gestão financeira. Nós, concerteza, que nem t
os trimestres serão tão bons como este, é natural, vai haver trimestres que vão ser 
melhores e outros que vão ser piores. Mas, de qualquer modo, está aqui visto que o
princípio de gestão correto é este e temos que ser todos muito coerentes naquilo que 
vamos propor ao Executivo para poder fazer porque com este desenho ainda, se n
durante estes três, quatro anos, conseguirmos baixar um milhão de euros por ano, só 

i a quatro anos é que estamos no endividamento máximo, temos que ter

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra neste 

ponto? Se mais ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação e pergunto, quem vota 
contra? Quem se abstém? Aprovado, por unanimidade. Minuta, faz favor.

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.6 � Aprovação do 2.º Relatório de acompanhamento da execução do 

Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao primeiro trimestre d
discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

                                                                                                                           25 

final de períodos de carência, que ocorreram 
relativamente a alguns empréstimos e implica também aumentos de encargos 

s da Câmara, que tudo vamos fazer para que sejam diminuídos e que nos 

Portanto, acho que o relatório é claro. Se houver, relativamente a esta questão 

Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer pedir algum esclarecimento 

Não é bem um esclarecimento, mas vincar aqui alguns pormenores que estão 

Primeiro, a redução que tem sido feita e bem, em despesas, principalmente 
despesas correntes, despesas com Pessoal, aquisição de bens e serviços correntes e sei 
que às vezes as pessoas não lêem os documentos todos. Houve um aumento, em cerca 
de 70%, relativamente ao ano passado, de juros bancários e de amortizações de capital 

o houve um aumento de 122%,  relativamente ao 

empréstimos, um de dois milhões e meio e 
lhe o período de carência e, por isso, estão agora a 

e para que fique isto, mais uma vez, aqui 
eles que dizem que a situação financeira deixada 

era muito boa e que deixaram cá dinheiro, e deixaram cá isto e deixaram cá aquilo, que 
em 31/12/2013 aquilo que, o endividamento do Concelho de Nelas estava excedido 

legal são três milhões quatrocentos e sessenta 
mil euros, três milhões e meio de euros é quanto continua, neste momento, a Câmara 

De qualquer maneira, também sublinhar o excelente trabalho que está a ser 
feito pelo Executivo relativamente à gestão financeira. Nós, concerteza, que nem todos 

como este, é natural, vai haver trimestres que vão ser 
. Mas, de qualquer modo, está aqui visto que o 

e temos que ser todos muito coerentes naquilo que 
vamos propor ao Executivo para poder fazer porque com este desenho ainda, se nós, 
durante estes três, quatro anos, conseguirmos baixar um milhão de euros por ano, só 

, temos que ter noção 

Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra neste 
votação e pergunto, quem vota 

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

Aprovação do 2.º Relatório de acompanhamento da execução do 
Plano de Ajustamento Financeiro relativo ao primeiro trimestre de 2014, foi posto à 

votos contra e 0 abstenções, isto 



 

 

                                                                                                                           
 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.
Ora, então, passamos agora ao 

que nos levou a antecipar esta reunião e que é 
de projetos do Plano Plurianual de Investimentos do ano de 2014

Senhor Presidente, quer usar da palavra neste ponto? Faça favor. 
O Senhor Presid
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, queria só realçar o seguinte, 

facto, mercê de todo o esforço que entidades privadas têm realizado, felizmente, no 
Município, a começar pela própria Fundação Lapa do Lobo, que está a fazer uma 
Ecológica na Lapa, mas também outras empresas privadas, a fazer inv
problema das ETAR�s 
que não têm estação de tratamento 
e é uma absoluta prioridade, além das outras, que é a questão financeira, a questão 
económica. 

Mas esta questão ambiental, de facto, não há desenvolvimento sustentável e 
com o orgulho que se construa, não há muro que se possa fazer, o
fazer, escondendo que os esgotos estão a correr para os nossos cursos de água e a poluir 
completamente os cursos de água.

Isto, para além de ser mau do ponto de vista ambiental, a todos os títulos, eu 
acho que é uma vergonha, que tem que acabar no M
um estudo, que era o denominado estudo de enquadramento estratégico, que acho que 
era obrigatório para recorrer a Fundos Comunitários, quatro anos passados, nada, ou 
muito pouco foi feito nesta matéria

A nossa principal 
estarão disponíveis, como sempre estiveram dispo
criou-se um mito, não tanto um mito, mas uma mentira relativamente à estação de 
tratamento de resíduos que o primeiro
para resolver o problema e que a Câmara de Nelas não terá recorrido a isso. É mentira, 
os Fundos para construção de etar�

 Este QREN tinha Fundos no POVT, a que recorreu, por exemplo, o Sátão
que recorreram todos os outros Municípios e, portanto, nunca deixou de haver nos 
Quadros Comunitários de Apoio, apoio 

Como nós não temos disponibilidade para gastar 
termos cinco, ou seis mi
mercado outras soluções alternativas e temos já propostas concretas para pôr no terreno 
e como surgiram durante o ano, implicam uma denominação. apenas isso, dos projetos 
que estão nas Grandes Opçõe
dos esgotos da Zona Industrial do Chão do Pisco, em que fizemos uma estação 
elevatória para os trazer para a etar n.º 2, vamos fazer um esforço financeiro 

Assim, por isso pedimos ao Senhor Pre
antecipar a realização desta Assembleia no sentido de, nas próximas semanas, serem 
postas a funcionar e com o contrato em funcionamento e com o contrato de manutenção, 
seis etar�s no Concelho
que fica ali na Rua do Mondego, a etar 2, de Nelas, que fica entre Nelas e Carvalhal, a 
etar das Caldas da Felgueira em que foi feito, não há muito tempo, algum investimento
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Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.
Ora, então, passamos agora ao ponto 2.7 e foi este ponto que nos trouxe aqui, 

que nos levou a antecipar esta reunião e que é � Aprovação da alteração de designação 
de projetos do Plano Plurianual de Investimentos do ano de 2014. 

Senhor Presidente, quer usar da palavra neste ponto? Faça favor. 
O Senhor Presidente da Câmara: 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, queria só realçar o seguinte, 
facto, mercê de todo o esforço que entidades privadas têm realizado, felizmente, no 
Município, a começar pela própria Fundação Lapa do Lobo, que está a fazer uma 
Ecológica na Lapa, mas também outras empresas privadas, a fazer inv
problema das ETAR�s  e o facto de haver treze mil habitantes, treze mil dos catorze mi
que não têm estação de tratamento de resíduos a funcionar,  é para nós uma emerg
e é uma absoluta prioridade, além das outras, que é a questão financeira, a questão 

Mas esta questão ambiental, de facto, não há desenvolvimento sustentável e 
com o orgulho que se construa, não há muro que se possa fazer, o

que os esgotos estão a correr para os nossos cursos de água e a poluir 
completamente os cursos de água. 

Isto, para além de ser mau do ponto de vista ambiental, a todos os títulos, eu 
acho que é uma vergonha, que tem que acabar no Município. O Executivo anterior fez 
um estudo, que era o denominado estudo de enquadramento estratégico, que acho que 
era obrigatório para recorrer a Fundos Comunitários, quatro anos passados, nada, ou 
muito pouco foi feito nesta matéria. 

A nossa principal preocupação é, mesmo antes dos Fundos Comunitários, que 
estarão disponíveis, como sempre estiveram disponíveis, para construção de etar�

se um mito, não tanto um mito, mas uma mentira relativamente à estação de 
tratamento de resíduos que o primeiro Quadro, ou o segundo QCA é que teria os Fundos 
para resolver o problema e que a Câmara de Nelas não terá recorrido a isso. É mentira, 

Fundos para construção de etar�s nunca acabaram. 
Este QREN tinha Fundos no POVT, a que recorreu, por exemplo, o Sátão

que recorreram todos os outros Municípios e, portanto, nunca deixou de haver nos 
Quadros Comunitários de Apoio, apoio a 75% para a construção de etar�

Como nós não temos disponibilidade para gastar e nem queremos esperar para 
termos cinco, ou seis milhões de euros para tratar das etar�s procurámos junto do 
mercado outras soluções alternativas e temos já propostas concretas para pôr no terreno 
e como surgiram durante o ano, implicam uma denominação. apenas isso, dos projetos 
que estão nas Grandes Opções do Plano e, portanto, nós também com aquela questão 

da Zona Industrial do Chão do Pisco, em que fizemos uma estação 
elevatória para os trazer para a etar n.º 2, vamos fazer um esforço financeiro 

Assim, por isso pedimos ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para 
antecipar a realização desta Assembleia no sentido de, nas próximas semanas, serem 
postas a funcionar e com o contrato em funcionamento e com o contrato de manutenção, 

s no Concelho. Vamos pôr a funcionar a etar de Moreira,
que fica ali na Rua do Mondego, a etar 2, de Nelas, que fica entre Nelas e Carvalhal, a 
etar das Caldas da Felgueira em que foi feito, não há muito tempo, algum investimento
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Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
to que nos trouxe aqui, 
alteração de designação 
 

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

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, queria só realçar o seguinte, de 
facto, mercê de todo o esforço que entidades privadas têm realizado, felizmente, no 
Município, a começar pela própria Fundação Lapa do Lobo, que está a fazer uma Quinta 
Ecológica na Lapa, mas também outras empresas privadas, a fazer investimento, o 

e o facto de haver treze mil habitantes, treze mil dos catorze mil, 
é para nós uma emergência 

e é uma absoluta prioridade, além das outras, que é a questão financeira, a questão 

Mas esta questão ambiental, de facto, não há desenvolvimento sustentável e 
com o orgulho que se construa, não há muro que se possa fazer, ou passeio que se possa 

que os esgotos estão a correr para os nossos cursos de água e a poluir 

Isto, para além de ser mau do ponto de vista ambiental, a todos os títulos, eu 
unicípio. O Executivo anterior fez 

um estudo, que era o denominado estudo de enquadramento estratégico, que acho que 
era obrigatório para recorrer a Fundos Comunitários, quatro anos passados, nada, ou 

preocupação é, mesmo antes dos Fundos Comunitários, que 
níveis, para construção de etar�s, 

se um mito, não tanto um mito, mas uma mentira relativamente à estação de 
Quadro, ou o segundo QCA é que teria os Fundos 

para resolver o problema e que a Câmara de Nelas não terá recorrido a isso. É mentira, 

Este QREN tinha Fundos no POVT, a que recorreu, por exemplo, o Sátão, a 
que recorreram todos os outros Municípios e, portanto, nunca deixou de haver nos 

a 75% para a construção de etar�s. 
e nem queremos esperar para 

s procurámos junto do 
mercado outras soluções alternativas e temos já propostas concretas para pôr no terreno 
e como surgiram durante o ano, implicam uma denominação. apenas isso, dos projetos 

s do Plano e, portanto, nós também com aquela questão 
da Zona Industrial do Chão do Pisco, em que fizemos uma estação 

elevatória para os trazer para a etar n.º 2, vamos fazer um esforço financeiro imediato. 
sidente da Assembleia Municipal para 

antecipar a realização desta Assembleia no sentido de, nas próximas semanas, serem 
postas a funcionar e com o contrato em funcionamento e com o contrato de manutenção, 

ar de Moreira, a etar 1, de Nelas, 
que fica ali na Rua do Mondego, a etar 2, de Nelas, que fica entre Nelas e Carvalhal, a 
etar das Caldas da Felgueira em que foi feito, não há muito tempo, algum investimento 



 

 

                                                                                                                           
 

na etar e numa estação elevatória, mas que não 
funcionar e a estação elevatória também não, e a da Urgeiriça e a do Folhadal em que, 
de facto, há funcionamento, esta da Urgeiriça prejudicada pelos efluentes da Zona 
Industrial do Chão do Pisco e, portanto, também esta

Portanto, nós imediatamente pedimos e para pormos essa estação elevatória a 
funcionar porque nós temos obrigatoriamente que olhar para esta questão e eu tenho 
pedido, tenho usado este discurso também para os Senhores Presid
Freguesia. 

Temos que ter todos e temos que ter compreensão porque os dois últimos 
Executivos e os outros anteriores 
contra-ordenacionais que resultam desta questão e, portanto, a malha e

O facto dos 
muito, a imagem do Município, punha em risco até as próprias unidades industriais 
daquela Zona Industrial e, portanto, estamos a
de direcionar as priori
Mais do que estações elevatórias, que são de difícil sustentabilidade, temos 
investimento, que está ao alcance já do Município de Nelas
seis etar�s em funcion
grandes estações elevatórias, por exemplo, em Senhorim, para trazer os esgotos para 
uma única etar, fazer soluções de etar�s compactas junto
300, 400 habitantes e temos empresas, particularmente, esta empresa de que temos aqui 
o orçamento, que nos garante que os valores limites de emissão ser

Há sítios até, como as Fontanheiras, onde no DEE estava prevista uma estação 
elevatória para trazer os efluentes para Santar, que permite uma simples fossa, uma 
solução alternativa a uma etar compacta. Para 50, 60, ou 70 habitantes é suficiente para 
fazer o tratamento daquele efluente, uma simples fossa séptica, devidamente 
acompanhada por uma

E, portanto, felizmente que 
expectantes relativamente ao próximo Quadro Comunitário, que arrancará no final deste 
ano, para  o mais rapidamente que for possível, nós temos identi
problemas, já vinham identificados da Câmara anterior e, portanto, também contamos ir 
buscar financiamento, numa percentagem elevada, para tratar deste problema.

Agora, com a mesma ambição e com o mesmo esforço que avançámos para a 
questão financeira, que o documento de avaliação anterior reflete, que avançámos para a 
questão económica com a Unidade Empreende e para os Work Shops e para os 
contactos com os industriais, que avançámos para a Universidade Sénior e que vai já 
ocorrer no primeiro Ver
Sénior, com instalações e com um autocarro à disposição. 

Estamos a avançar também para o tratamento da questão ambiental, que para 
nós é prioritário e, portanto, com soluções 
e sete milhões de euros, que implicavam, de facto, estações elevatórias, projetos 
complicados, com soluções mais em conta, temos que começar a tratar. Isto é o que está 
em causa neste processo de redenominação
acompanhar, ou pelo menos, se não atingir os valores limites de emissão, que est
legalmente fixados, diminuir muito a poluição que está a ser lançada.
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na etar e numa estação elevatória, mas que não está a funcionar, a etar não está a 
funcionar e a estação elevatória também não, e a da Urgeiriça e a do Folhadal em que, 
de facto, há funcionamento, esta da Urgeiriça prejudicada pelos efluentes da Zona 
Industrial do Chão do Pisco e, portanto, também estava com deficiente funcionamento.

Portanto, nós imediatamente pedimos e para pormos essa estação elevatória a 
funcionar porque nós temos obrigatoriamente que olhar para esta questão e eu tenho 
pedido, tenho usado este discurso também para os Senhores Presid

Temos que ter todos e temos que ter compreensão porque os dois últimos 
Executivos e os outros anteriores �estiveram-se nas tintas� para as sanções jurídicas

ordenacionais que resultam desta questão e, portanto, a malha e
O facto dos efluentes irem para a Ribeira da Pantanha estava a prejudicar

a imagem do Município, punha em risco até as próprias unidades industriais 
daquela Zona Industrial e, portanto, estamos a fazer um esforço muito grande no se
de direcionar as prioridades para a construção de etar�s e temos propostas concretas

ais do que estações elevatórias, que são de difícil sustentabilidade, temos 
investimento, que está ao alcance já do Município de Nelas, a possib

s em funcionamento e até testar outras etar�s compactas, em vez de fazer 
grandes estações elevatórias, por exemplo, em Senhorim, para trazer os esgotos para 

ar, fazer soluções de etar�s compactas junto de núcleos populacionais de 
00, 400 habitantes e temos empresas, particularmente, esta empresa de que temos aqui 

o orçamento, que nos garante que os valores limites de emissão ser
Há sítios até, como as Fontanheiras, onde no DEE estava prevista uma estação 

ara trazer os efluentes para Santar, que permite uma simples fossa, uma 
solução alternativa a uma etar compacta. Para 50, 60, ou 70 habitantes é suficiente para 
fazer o tratamento daquele efluente, uma simples fossa séptica, devidamente 
acompanhada por uma entidade que faça a manutenção dela. 

E, portanto, felizmente que existem hoje soluções, 
expectantes relativamente ao próximo Quadro Comunitário, que arrancará no final deste 

o mais rapidamente que for possível, nós temos identi
problemas, já vinham identificados da Câmara anterior e, portanto, também contamos ir 
buscar financiamento, numa percentagem elevada, para tratar deste problema.

Agora, com a mesma ambição e com o mesmo esforço que avançámos para a 
financeira, que o documento de avaliação anterior reflete, que avançámos para a 

questão económica com a Unidade Empreende e para os Work Shops e para os 
contactos com os industriais, que avançámos para a Universidade Sénior e que vai já 

Verão inscrições para Pessoal Docente e alunos para a Universidade 
Sénior, com instalações e com um autocarro à disposição.  

Estamos a avançar também para o tratamento da questão ambiental, que para 
nós é prioritário e, portanto, com soluções alternativas relativamente às soluções de seis 
e sete milhões de euros, que implicavam, de facto, estações elevatórias, projetos 
complicados, com soluções mais em conta, temos que começar a tratar. Isto é o que está 
em causa neste processo de redenominação, permite-nos pôr, rapidamente e 
acompanhar, ou pelo menos, se não atingir os valores limites de emissão, que est
legalmente fixados, diminuir muito a poluição que está a ser lançada.
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está a funcionar, a etar não está a 
funcionar e a estação elevatória também não, e a da Urgeiriça e a do Folhadal em que, 
de facto, há funcionamento, esta da Urgeiriça prejudicada pelos efluentes da Zona 

va com deficiente funcionamento. 
Portanto, nós imediatamente pedimos e para pormos essa estação elevatória a 

funcionar porque nós temos obrigatoriamente que olhar para esta questão e eu tenho 
pedido, tenho usado este discurso também para os Senhores Presidentes de Junta de 

Temos que ter todos e temos que ter compreensão porque os dois últimos 
se nas tintas� para as sanções jurídicas 

ordenacionais que resultam desta questão e, portanto, a malha está apertada. 
efluentes irem para a Ribeira da Pantanha estava a prejudicar, em 

a imagem do Município, punha em risco até as próprias unidades industriais 
fazer um esforço muito grande no sentido 

s e temos propostas concretas. 
ais do que estações elevatórias, que são de difícil sustentabilidade, temos 

, a possibilidade de pôr esta s 
s compactas, em vez de fazer 

grandes estações elevatórias, por exemplo, em Senhorim, para trazer os esgotos para 
de núcleos populacionais de 

00, 400 habitantes e temos empresas, particularmente, esta empresa de que temos aqui 
o orçamento, que nos garante que os valores limites de emissão serão respeitados. 

Há sítios até, como as Fontanheiras, onde no DEE estava prevista uma estação 
ara trazer os efluentes para Santar, que permite uma simples fossa, uma 

solução alternativa a uma etar compacta. Para 50, 60, ou 70 habitantes é suficiente para 
fazer o tratamento daquele efluente, uma simples fossa séptica, devidamente 

existem hoje soluções, e estamos também 
expectantes relativamente ao próximo Quadro Comunitário, que arrancará no final deste 

o mais rapidamente que for possível, nós temos identificados todos os 
problemas, já vinham identificados da Câmara anterior e, portanto, também contamos ir 
buscar financiamento, numa percentagem elevada, para tratar deste problema. 

Agora, com a mesma ambição e com o mesmo esforço que avançámos para a 
financeira, que o documento de avaliação anterior reflete, que avançámos para a 

questão económica com a Unidade Empreende e para os Work Shops e para os 
contactos com os industriais, que avançámos para a Universidade Sénior e que vai já 

ão inscrições para Pessoal Docente e alunos para a Universidade 

Estamos a avançar também para o tratamento da questão ambiental, que para 
alternativas relativamente às soluções de seis 

e sete milhões de euros, que implicavam, de facto, estações elevatórias, projetos 
complicados, com soluções mais em conta, temos que começar a tratar. Isto é o que está 

nos pôr, rapidamente e 
acompanhar, ou pelo menos, se não atingir os valores limites de emissão, que estão 
legalmente fixados, diminuir muito a poluição que está a ser lançada. 



 

 

                                                                                                                           
 

E, portanto, temos
Não, o estudo do Município que foi feito há quatro anos é deitar 
e as estações de tratamento fora, não servem para nada. Esta empresa diz, não, vamos 
aproveitar aquilo que foi feito, pôr a funcionar e depois medir os limites, o
poluição e se for necessário fazer
conseguem manter os limites de emissão e, portanto, é isso que nós vamos fazer.

Vamos avançar, particularmente, nestas frentes todas, faltava
ambiental em que já fomos avançando com a estação elevatória da Zona Industrial do 
Chão do Pisco que, p
também aos pais dos alunos da Lapa do Lobo que iria mudar de escola, para o ano, para 
o Jardim de Infância porque a Escola da Lapa do Lobo não tem condições para 
funcionar para alunos do Primeiro Ciclo, entra frio por todo o lado, não tem as mínimas 
condições, mas um dos pais disse
dinheiro para fazer a ampliação da ciclovia, que é o que a Câmara anda a fazer na reta 
de Canas. 

Não é a ampliação de uma ciclovia, são tubos para uma estação elevatória
que, como nós vimos a Câmara com olhos dos próximos 20, ou 30 anos, aquilo já ficou 
preparado, de facto, para que, no futuro, haja por ali um caminho agrícola, ou florestal, 
haja um alargamento da estrada, ou até haja, se houver financiamento para isso, a 
expansão da ciclovia que foi começada aqui na Variante de Nelas e, portanto, não está 
ali a ser construída nenhuma ciclovia, é apenas uma estação elevatória de efluentes que 
vão para a etar 2.  

O Senhor Presidente da Câmara 
três vezes sobre esta questão, porque depois os efluentes da etar 2, também com toda a 
transparência, são lançados nos cursos de água que vão algures por Póvoa de Santo 
António � Beijós e depois para o Rio Dão e, portanto, nós para pôr a funcionar a estação 
elevatória com os efluentes para a etar 2 vamos assinar um protocolo, um compromisso 
com a empresa que é a maior, que é a que mais contribuiu para esses efluentes, no 
sentido de assumirem um compromisso de melhorarem a etar interna, de recuperarem 
alguns dos efluentes para o seu processo produtivo
funcionar a etar 2, sendo certo que já temos soluções que podemos atacar imediatamente 
nos próximos anos, 2, 3, 4 anos, temos a expetativa de ter o problema resolvido, se não 
a 100%, pelo menos a 80%, 90% nos próximos quatro anos.

Teremos, dificuldade, de facto, nas e
etar industrial para a Zona Industrial do Chão do Pisco e uma etar industrial para a Zona 
Industrial 1, de Nelas, 
também servir a Zona Industrial da Ribeiri
irrecuperável pelo estado de degradação em que se encon
Senhorim. Tem que se fazer um estudo para uma etar nova e, portanto, temos a 
expetativa, com as novas soluções, com as novas propostas, de ir av
de, progressivamente, 

Tenho que dizer
contra-ordenação e outras coisas pedi audiências a todas as entidades que tutelam esta 
questão do ambiente, já tivemos uma reunião na ARH, APA, em Coimbra, no dia 11 de 
junho. Temos marcada uma reunião, creio que para o dia 3 de julho, com o Senhor 
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E, portanto, temos uma proposta de uma empresa que se propõe fazer o q
estudo do Município que foi feito há quatro anos é deitar todas as fossas sépticas 

e as estações de tratamento fora, não servem para nada. Esta empresa diz, não, vamos 
aproveitar aquilo que foi feito, pôr a funcionar e depois medir os limites, o
poluição e se for necessário fazer-lhe a jusante um outro, uma etar compacta para ver se 
conseguem manter os limites de emissão e, portanto, é isso que nós vamos fazer.

Vamos avançar, particularmente, nestas frentes todas, faltava
biental em que já fomos avançando com a estação elevatória da Zona Industrial do 

, pronto, ontem na Lapa do Lobo, perguntaram
também aos pais dos alunos da Lapa do Lobo que iria mudar de escola, para o ano, para 

e Infância porque a Escola da Lapa do Lobo não tem condições para 
funcionar para alunos do Primeiro Ciclo, entra frio por todo o lado, não tem as mínimas 
condições, mas um dos pais disse-me, não há dinheiro para reparar a Escola mas há 

a ampliação da ciclovia, que é o que a Câmara anda a fazer na reta 

Não é a ampliação de uma ciclovia, são tubos para uma estação elevatória
que, como nós vimos a Câmara com olhos dos próximos 20, ou 30 anos, aquilo já ficou 

o, para que, no futuro, haja por ali um caminho agrícola, ou florestal, 
haja um alargamento da estrada, ou até haja, se houver financiamento para isso, a 
expansão da ciclovia que foi começada aqui na Variante de Nelas e, portanto, não está 

uída nenhuma ciclovia, é apenas uma estação elevatória de efluentes que 

O Senhor Presidente da Câmara do Carregal do Sal já falou comigo duas, ou 
três vezes sobre esta questão, porque depois os efluentes da etar 2, também com toda a 

nsparência, são lançados nos cursos de água que vão algures por Póvoa de Santo 
Beijós e depois para o Rio Dão e, portanto, nós para pôr a funcionar a estação 

elevatória com os efluentes para a etar 2 vamos assinar um protocolo, um compromisso 
a empresa que é a maior, que é a que mais contribuiu para esses efluentes, no 

sentido de assumirem um compromisso de melhorarem a etar interna, de recuperarem 
alguns dos efluentes para o seu processo produtivo e vamos pôr, obrigatoriamente, a 

etar 2, sendo certo que já temos soluções que podemos atacar imediatamente 
nos próximos anos, 2, 3, 4 anos, temos a expetativa de ter o problema resolvido, se não 
a 100%, pelo menos a 80%, 90% nos próximos quatro anos. 

dificuldade, de facto, nas etar�s industriais, porque é necessária uma 
etar industrial para a Zona Industrial do Chão do Pisco e uma etar industrial para a Zona 
Industrial 1, de Nelas, sendo que a do Chão do Pisco pode, eventualmente, depois 
também servir a Zona Industrial da Ribeirinha e temos necessidade, porque é 
irrecuperável pelo estado de degradação em que se encontra a etar de Canas de 

em que se fazer um estudo para uma etar nova e, portanto, temos a 
expetativa, com as novas soluções, com as novas propostas, de ir av
de, progressivamente, nós minorarmos esta questão. 

Tenho que dizer-vos também que assim que eu comecei a receber processos de 
ordenação e outras coisas pedi audiências a todas as entidades que tutelam esta 

questão do ambiente, já tivemos uma reunião na ARH, APA, em Coimbra, no dia 11 de 
marcada uma reunião, creio que para o dia 3 de julho, com o Senhor 
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e se propõe fazer o quê? 
todas as fossas sépticas 

e as estações de tratamento fora, não servem para nada. Esta empresa diz, não, vamos 
aproveitar aquilo que foi feito, pôr a funcionar e depois medir os limites, o nível de 

lhe a jusante um outro, uma etar compacta para ver se 
conseguem manter os limites de emissão e, portanto, é isso que nós vamos fazer. 

Vamos avançar, particularmente, nestas frentes todas, faltava-nos a frente 
biental em que já fomos avançando com a estação elevatória da Zona Industrial do 

ronto, ontem na Lapa do Lobo, perguntaram-nos, comunicámos 
também aos pais dos alunos da Lapa do Lobo que iria mudar de escola, para o ano, para 

e Infância porque a Escola da Lapa do Lobo não tem condições para 
funcionar para alunos do Primeiro Ciclo, entra frio por todo o lado, não tem as mínimas 

me, não há dinheiro para reparar a Escola mas há 
a ampliação da ciclovia, que é o que a Câmara anda a fazer na reta 

Não é a ampliação de uma ciclovia, são tubos para uma estação elevatória. Só 
que, como nós vimos a Câmara com olhos dos próximos 20, ou 30 anos, aquilo já ficou 

o, para que, no futuro, haja por ali um caminho agrícola, ou florestal, 
haja um alargamento da estrada, ou até haja, se houver financiamento para isso, a 
expansão da ciclovia que foi começada aqui na Variante de Nelas e, portanto, não está 

uída nenhuma ciclovia, é apenas uma estação elevatória de efluentes que 

do Carregal do Sal já falou comigo duas, ou 
três vezes sobre esta questão, porque depois os efluentes da etar 2, também com toda a 

nsparência, são lançados nos cursos de água que vão algures por Póvoa de Santo 
Beijós e depois para o Rio Dão e, portanto, nós para pôr a funcionar a estação 

elevatória com os efluentes para a etar 2 vamos assinar um protocolo, um compromisso 
a empresa que é a maior, que é a que mais contribuiu para esses efluentes, no 

sentido de assumirem um compromisso de melhorarem a etar interna, de recuperarem 
e vamos pôr, obrigatoriamente, a 

etar 2, sendo certo que já temos soluções que podemos atacar imediatamente 
nos próximos anos, 2, 3, 4 anos, temos a expetativa de ter o problema resolvido, se não 

s industriais, porque é necessária uma 
etar industrial para a Zona Industrial do Chão do Pisco e uma etar industrial para a Zona 

ão do Pisco pode, eventualmente, depois 
nha e temos necessidade, porque é 

tra a etar de Canas de 
em que se fazer um estudo para uma etar nova e, portanto, temos a 

expetativa, com as novas soluções, com as novas propostas, de ir avançando no sentido 

vos também que assim que eu comecei a receber processos de 
ordenação e outras coisas pedi audiências a todas as entidades que tutelam esta 

questão do ambiente, já tivemos uma reunião na ARH, APA, em Coimbra, no dia 11 de 
marcada uma reunião, creio que para o dia 3 de julho, com o Senhor 



 

 

                                                                                                                           
 

Secretário de Estado do Ambiente e, portanto, a questão também, com toda a 
transparência, é muito clara e temos tido também reuniões com a AZU, também com 
toda a transparência. 

É um proble
que, exacerbando a questão do ambiente, estamos a prejudicar a vertente económica e, 
portanto, temos que ter aqui algum equilíbrio e, portanto, é um problema que temos que 
atacar, as entidades estão informadas. E pediram
calendarização para resolver este problema dos esgotos e ainda que com men
visibilidade, porque as etar�
quatro anos todos os recursos que for p
Município, que é vivermos num Município que não trata 90% dos efluentes que recolhe 
da casa das pessoas, para que acabe no mais curto prazo de tempo possível, vamos ver 
se no prazo de quatro anos e para isso e
imediatamente a funcionar seis etar�

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado José 

António, mais alguém? Senhor Deputado José António, 
O Senhor Deputado José António:
- Era só para colocar algumas questões que eu considero também de índole 

pertinente, já que o Senhor Presidente, efetivamente, tem uma problemática e é uma 
problemática muito séria do bem

Mas bombear as águas que vamos livrar da Ribeira da Pantanha para a etar n.º 
2, e por outro lado misturar esgotos industriais com esgotos domésticos, será que o 
ambiente também aceita esse tipo de atividade? 

E depois, vamos inibir e com todo o respeito por quem vive para aqueles lados, 
efetivamente nenhum esgoto deve ser lançado em ribeiro sem ser tratado, concordo, 
plenamente com isso, sou defensor acérrimo disso. Agora meter isso, esgotos industri
com os esgotos domésticos, isso é que não me passa pela cabeça. Acho que vai ser pior 
a emenda que o soneto, com o devido respeito

Eu não sei se viram, se tiveram consultores, se pediram pareceres sobre isso, 
eu, realmente, gostava de ser esclarecido 
toda aquela orla entre Carvalhal e Canas de Senhorim e depois sim, também para o 
Carregal do Sal, toda essa área vai ter problemas sérios amanhã e não sei depois se 
andamos a investir num elefante branco que d

Era essa a questão que, realmente, me preocupa porque tanto quanto eu sei, 
posso não estar bem informado, não se misturam esgotos industriais com esgotos 
domésticos por variadas razões e há obrigações sim de que as
tratamentos próprios dentro do seu espaço e depois então emitam esses resíduos para a 
rede de esgotos. 

Era só esta informação, se é que me pode ser prestada.
Muito obrigada.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Depu
O Senhor Deputado António Sousa:
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Secretário de Estado do Ambiente e, portanto, a questão também, com toda a 
transparência, é muito clara e temos tido também reuniões com a AZU, também com 

 
É um problema que existe, não o vamos esconder, sensibilizamos as entidades 

que, exacerbando a questão do ambiente, estamos a prejudicar a vertente económica e, 
portanto, temos que ter aqui algum equilíbrio e, portanto, é um problema que temos que 

s estão informadas. E pediram-nos também, de facto, esta 
calendarização para resolver este problema dos esgotos e ainda que com men
visibilidade, porque as etar�s compactas são enterradas e não se vêm, nos próximos 
quatro anos todos os recursos que for possível poupar para pôr fim a esta vergonha 
Município, que é vivermos num Município que não trata 90% dos efluentes que recolhe 
da casa das pessoas, para que acabe no mais curto prazo de tempo possível, vamos ver 
se no prazo de quatro anos e para isso esta alteração é já um esforço para pôr 

e a funcionar seis etar�s no Município de Nelas. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado José 
António, mais alguém? Senhor Deputado José António, faça favor.

O Senhor Deputado José António: 
Era só para colocar algumas questões que eu considero também de índole 

pertinente, já que o Senhor Presidente, efetivamente, tem uma problemática e é uma 
problemática muito séria do bem-estar de todos os cidadãos do nosso Concelho.

Mas bombear as águas que vamos livrar da Ribeira da Pantanha para a etar n.º 
2, e por outro lado misturar esgotos industriais com esgotos domésticos, será que o 
ambiente também aceita esse tipo de atividade? Será que a coima não vai s

E depois, vamos inibir e com todo o respeito por quem vive para aqueles lados, 
efetivamente nenhum esgoto deve ser lançado em ribeiro sem ser tratado, concordo, 
plenamente com isso, sou defensor acérrimo disso. Agora meter isso, esgotos industri
com os esgotos domésticos, isso é que não me passa pela cabeça. Acho que vai ser pior 
a emenda que o soneto, com o devido respeito. 

Eu não sei se viram, se tiveram consultores, se pediram pareceres sobre isso, 
eu, realmente, gostava de ser esclarecido sobre isso porque acho que vai ser prejudicada 
toda aquela orla entre Carvalhal e Canas de Senhorim e depois sim, também para o 
Carregal do Sal, toda essa área vai ter problemas sérios amanhã e não sei depois se 
andamos a investir num elefante branco que depois nos vai dar ainda mais dissabores. 

Era essa a questão que, realmente, me preocupa porque tanto quanto eu sei, 
posso não estar bem informado, não se misturam esgotos industriais com esgotos 
domésticos por variadas razões e há obrigações sim de que as
tratamentos próprios dentro do seu espaço e depois então emitam esses resíduos para a 

ta informação, se é que me pode ser prestada. 
Muito obrigada. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa, faça
O Senhor Deputado António Sousa: 
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Secretário de Estado do Ambiente e, portanto, a questão também, com toda a 
transparência, é muito clara e temos tido também reuniões com a AZU, também com 

ma que existe, não o vamos esconder, sensibilizamos as entidades 
que, exacerbando a questão do ambiente, estamos a prejudicar a vertente económica e, 
portanto, temos que ter aqui algum equilíbrio e, portanto, é um problema que temos que 

nos também, de facto, esta 
calendarização para resolver este problema dos esgotos e ainda que com menor 

s compactas são enterradas e não se vêm, nos próximos 
ossível poupar para pôr fim a esta vergonha do 

Município, que é vivermos num Município que não trata 90% dos efluentes que recolhe 
da casa das pessoas, para que acabe no mais curto prazo de tempo possível, vamos ver 

sta alteração é já um esforço para pôr 

Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado José 
faça favor. 

Era só para colocar algumas questões que eu considero também de índole 
pertinente, já que o Senhor Presidente, efetivamente, tem uma problemática e é uma 

os do nosso Concelho. 
Mas bombear as águas que vamos livrar da Ribeira da Pantanha para a etar n.º 

2, e por outro lado misturar esgotos industriais com esgotos domésticos, será que o 
Será que a coima não vai ser maior?  

E depois, vamos inibir e com todo o respeito por quem vive para aqueles lados, 
efetivamente nenhum esgoto deve ser lançado em ribeiro sem ser tratado, concordo, 
plenamente com isso, sou defensor acérrimo disso. Agora meter isso, esgotos industriais 
com os esgotos domésticos, isso é que não me passa pela cabeça. Acho que vai ser pior 

Eu não sei se viram, se tiveram consultores, se pediram pareceres sobre isso, 
sobre isso porque acho que vai ser prejudicada 

toda aquela orla entre Carvalhal e Canas de Senhorim e depois sim, também para o 
Carregal do Sal, toda essa área vai ter problemas sérios amanhã e não sei depois se 

epois nos vai dar ainda mais dissabores.  
Era essa a questão que, realmente, me preocupa porque tanto quanto eu sei, 

posso não estar bem informado, não se misturam esgotos industriais com esgotos 
domésticos por variadas razões e há obrigações sim de que as indústrias tenham 
tratamentos próprios dentro do seu espaço e depois então emitam esses resíduos para a 

tado. Senhor Deputado Sousa, faça favor. 



 

 

                                                                                                                           
 

- Eu concordo com aquilo que o Senhor Deputado agora acabou de dizer, 
realmente, mas surpreende
nada do que estava acontecer 

E que os esgotos industriais e os esgotos domésticos estavam assim misturados 
já. Sabe aonde? Sabe aonde Senhor Deputado? No Rio Mondego.

Olhe, os esgotos da Vila de Nelas, ao contrário daquilo que eu pensava há uns 
meses atrás, que pensava
da Vila de Nelas estavam a ir para o Mondego sem tratamento, não eram só metade, 
estavam a ir todos, nenhuma das etar�
industriais estão a ir para o Rio 

Por isso, tem
oito anos e esteve aqui a fazer o quê? Tinha que começar por aí porque é um facto que 
esta vergonha que se está a passar já vem de, pelos menos,

Eu sei que é há mais,
porquê. Porque a etar n.º 2, há 20 anos ainda não existia, mas a etar n.º 2 há oito anos 
estava a funcionar. Há oito anos 

Neste momento não funciona nada, deixaram até roubar o material que lá 
estava, zero, funciona zero. A etar n.º 1, de Nelas, há oito anos ainda funcionava porque 
iam lá fazer manutenção
oito anos, parou, por isso há problemas há 20 anos, claro
cinquenta anos e a cem.

Agora, os problemas estavam, não digo resolvidos, mas estavam, pelo menos, 
havia etar�s a funcionar e havia manutenção. Há oito anos para cá deixou de have
Então nos últimos quatro anos acabou. Por isso deviam andar um bocado distraídos.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor D
O Senhor Deputado Rui Costa:
- Realmente quero aqui referenciar q

Preocupa-me muito, mas que algumas pessoas 
realmente, o Senhor 
os esgotos da Zona Industrial que correm para o Monde
para o Mondego e o Senhor esteve cá. 

O que é que o Senhor 
água do capote todos. 

Ok, Senhor Presidente, agradeço
Concelho. Realmente, se calhar, vai ser esta Câmara que vai conseguir essa situação e 
eu fico orgulhoso disso, Senhor Presidente.

Agora, não admito é que venham a
Executivo anterior e esquecem
têm responsabilidades. 

Não foi só agora, Senhor Deputado, não foi só agora que isto começou. Isto já 
começou há mais tempo. Portanto, aí irrita
intervenção que fez chega aqui para tentar sempre dizer
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Eu concordo com aquilo que o Senhor Deputado agora acabou de dizer, 
realmente, mas surpreende-me que durante oito anos estivesse aqui e não entendesse 
nada do que estava acontecer neste Concelho. 

E que os esgotos industriais e os esgotos domésticos estavam assim misturados 
já. Sabe aonde? Sabe aonde Senhor Deputado? No Rio Mondego. 

Olhe, os esgotos da Vila de Nelas, ao contrário daquilo que eu pensava há uns 
meses atrás, que pensava que metade da população, que metade dos esgotos domésticos 
da Vila de Nelas estavam a ir para o Mondego sem tratamento, não eram só metade, 

am a ir todos, nenhuma das etar�s estava a funcionar e os esgotos das zonas 
industriais estão a ir para o Rio Mondego sem tratamento nenhum. 

Por isso, tem-os lá todos misturados. E o Senhor não descobriu isto nos últimos 
oito anos e esteve aqui a fazer o quê? Tinha que começar por aí porque é um facto que 
esta vergonha que se está a passar já vem de, pelos menos, há quatro anos

Eu sei que é há mais, mas é que o problema não é esse,
porquê. Porque a etar n.º 2, há 20 anos ainda não existia, mas a etar n.º 2 há oito anos 
estava a funcionar. Há oito anos a etar n.º 2 era uma etar nova e estava a 

Neste momento não funciona nada, deixaram até roubar o material que lá 
estava, zero, funciona zero. A etar n.º 1, de Nelas, há oito anos ainda funcionava porque 
iam lá fazer manutenção. Deixaram de fazer manutenção completamente nos últimos 

anos, parou, por isso há problemas há 20 anos, claro que há, problemas há a 
cem. 

Agora, os problemas estavam, não digo resolvidos, mas estavam, pelo menos, 
s a funcionar e havia manutenção. Há oito anos para cá deixou de have

Então nos últimos quatro anos acabou. Por isso deviam andar um bocado distraídos.
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Deputado Rui Costa, faça
O Senhor Deputado Rui Costa: 

Realmente quero aqui referenciar que o tema ambiental preocupa
me muito, mas que algumas pessoas esquecem determinadas coisas porqu

como Vereador desta casa, também participou, porque, realmente, 
os esgotos da Zona Industrial que correm para o Mondego, há 20 anos que eles correm 
para o Mondego e o Senhor esteve cá.  

O que é que o Senhor se preocupou, não é chegar aqui e atenção, 
água do capote todos.  

Ok, Senhor Presidente, agradeço-lhe por ter uma política ambiental para este 
ealmente, se calhar, vai ser esta Câmara que vai conseguir essa situação e 

eu fico orgulhoso disso, Senhor Presidente. 
Agora, não admito é que venham aqui pessoas que, constantemente

Executivo anterior e esquecem-se que foram Executivo dentro dest
têm responsabilidades.  

Não foi só agora, Senhor Deputado, não foi só agora que isto começou. Isto já 
começou há mais tempo. Portanto, aí irrita-me, desculpe, porque já na anterior 
intervenção que fez chega aqui para tentar sempre dizer a mesma coisa. 
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Eu concordo com aquilo que o Senhor Deputado agora acabou de dizer, 
me que durante oito anos estivesse aqui e não entendesse 

E que os esgotos industriais e os esgotos domésticos estavam assim misturados 
 

Olhe, os esgotos da Vila de Nelas, ao contrário daquilo que eu pensava há uns 
que metade da população, que metade dos esgotos domésticos 

da Vila de Nelas estavam a ir para o Mondego sem tratamento, não eram só metade, 
s estava a funcionar e os esgotos das zonas 

Mondego sem tratamento nenhum.  
os lá todos misturados. E o Senhor não descobriu isto nos últimos 

oito anos e esteve aqui a fazer o quê? Tinha que começar por aí porque é um facto que 
há quatro anos. 

não é esse, eu vou-lhe explicar 
porquê. Porque a etar n.º 2, há 20 anos ainda não existia, mas a etar n.º 2 há oito anos 

a etar n.º 2 era uma etar nova e estava a funcionar. 
Neste momento não funciona nada, deixaram até roubar o material que lá 

estava, zero, funciona zero. A etar n.º 1, de Nelas, há oito anos ainda funcionava porque 
. Deixaram de fazer manutenção completamente nos últimos 

que há, problemas há a 

Agora, os problemas estavam, não digo resolvidos, mas estavam, pelo menos, 
s a funcionar e havia manutenção. Há oito anos para cá deixou de haver isso. 

Então nos últimos quatro anos acabou. Por isso deviam andar um bocado distraídos. 

eputado. Deputado Rui Costa, faça favor. 

ue o tema ambiental preocupa-me muito. 
esquecem determinadas coisas porque, 
também participou, porque, realmente, 

go, há 20 anos que eles correm 

, não é chegar aqui e atenção, sacudimos a 

lhe por ter uma política ambiental para este 
ealmente, se calhar, vai ser esta Câmara que vai conseguir essa situação e 

qui pessoas que, constantemente batem no 
se que foram Executivo dentro desta casa e que também 

Não foi só agora, Senhor Deputado, não foi só agora que isto começou. Isto já 
me, desculpe, porque já na anterior 

a mesma coisa.  



 

 

                                                                                                                           
 

Senhor Deputado, vamos construir e não vamos estar aqui constantemente a 
dizer a mesma coisa, já lhe disse isso, já lhe disse isso nesta casa na Assembleia anterior 
e desculpem-me estar desta forma porque, realmente, irrita

Senhor Presidente, continue com essa política que tem o nosso apoio, isso sim, 
agora estar constantemente a �bater no ceguinho� e a �bater no ceguinho�, isso é que 
não. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Mais alguém quer usar da palavra? 

usar da palavra? Tu também? 
O Senhor Deputado António Sousa:
- Senhor Deputado, eu fui Vereador desta casa há 8, 16 anos, não, mais, 

talvez. Nessa altura ainda havia esgotos domésticos que não estavam f
freguesias como a Freguesia de Senhorim que ainda não tinham esgotos domésticos e 
foi isso que foi primeiro feito, porque as zonas industriais, na altura, estavam a ser 
feitas, na altura, estavam a ser feitas as zonas industriais, aliás, ainda
das zonas industriais, não lhe chamavam zonas industriais porque ainda hoje não o 
conforme manda a lei
zona industrial. Estavam a começar de ser implementadas indústrias
houvesse etar�s, é natural, até porque na altura nem era esse o grande problema. Na 
altura o grande problema era resolver outro grave problema que era o problema do 
desemprego, na altura, por causa dos Fornos Elétricos e das Minas da Urg
para cá empresas. 

E, isto como sempre, o dinheiro não estica, como agora, por isso houve 
prioridades e essas prioridades, na altura, foram, mais ou menos, consensuais e havia 
esses problemas. Havia freguesias inteiras, como por exemplo a Fr
que não tinha nenhum esgoto, 
mas havia mais, Moreira, por exemplo, também não tinha. Que me recorde, essas.

Até aqui havia problemas desses, aliás, porque a própria segunda etar 
foi feita há relativamente pouco tempo, pois, 16 anos, por isso, que era um problema 
gravíssimo porque grande parte e o Senhor sabe tão bem como eu, grande parta aqui da 
Vila, de Algerás até, mais ou menos, ali à Câmara, não dava 
elevatória que estava sempre a avariar porque não conseguia, esses problemas foram 
sendo resolvidos. 

O problema é que nos últimos quatro anos nenhum deles foi resolvido, 
deixaram piorar. São coisas completamente diferentes, deixaram piorar porqu
não terem resolvido nenhum
foi a Câmara foi a EDM, 
mínimo, manter o que havia, sejamos sérios quando estamos a falar nisso porque nós 
temos que saber os pontos de partida e porque é que chegámos aqui. Está a ver?

E quando eu falo no problema do 
início deste mês ouvi um responsável 
deixou um milhão de eur
Quando às vezes vimos aqui repetir é porque num lado dizem uma coisa e depois no 
outro lado dizem outra. 
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Senhor Deputado, vamos construir e não vamos estar aqui constantemente a 
dizer a mesma coisa, já lhe disse isso, já lhe disse isso nesta casa na Assembleia anterior 

me estar desta forma porque, realmente, irrita-me. 
idente, continue com essa política que tem o nosso apoio, isso sim, 

agora estar constantemente a �bater no ceguinho� e a �bater no ceguinho�, isso é que 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Mais alguém quer usar da palavra? Só um minuto. Assembleia alguém quer 

Tu também? Deputado Sousa faz favor.  
O Senhor Deputado António Sousa: 

Senhor Deputado, eu fui Vereador desta casa há 8, 16 anos, não, mais, 
talvez. Nessa altura ainda havia esgotos domésticos que não estavam f
freguesias como a Freguesia de Senhorim que ainda não tinham esgotos domésticos e 
foi isso que foi primeiro feito, porque as zonas industriais, na altura, estavam a ser 
feitas, na altura, estavam a ser feitas as zonas industriais, aliás, ainda
das zonas industriais, não lhe chamavam zonas industriais porque ainda hoje não o 

manda a lei, ainda hoje não o são, mas, pronto, mas na altura até se chamava 
zona industrial. Estavam a começar de ser implementadas indústrias

s, é natural, até porque na altura nem era esse o grande problema. Na 
altura o grande problema era resolver outro grave problema que era o problema do 
desemprego, na altura, por causa dos Fornos Elétricos e das Minas da Urg

E, isto como sempre, o dinheiro não estica, como agora, por isso houve 
prioridades e essas prioridades, na altura, foram, mais ou menos, consensuais e havia 
esses problemas. Havia freguesias inteiras, como por exemplo a Fr
que não tinha nenhum esgoto, nem esgotos domésticos tinha e foi uma, não era a única, 
mas havia mais, Moreira, por exemplo, também não tinha. Que me recorde, essas.

Até aqui havia problemas desses, aliás, porque a própria segunda etar 
foi feita há relativamente pouco tempo, pois, 16 anos, por isso, que era um problema 
gravíssimo porque grande parte e o Senhor sabe tão bem como eu, grande parta aqui da 
Vila, de Algerás até, mais ou menos, ali à Câmara, não dava cota, havia ali u
elevatória que estava sempre a avariar porque não conseguia, esses problemas foram 

O problema é que nos últimos quatro anos nenhum deles foi resolvido, 
deixaram piorar. São coisas completamente diferentes, deixaram piorar porqu
não terem resolvido nenhum, tirando o problema do Folhadal e da Urgeiriça, que nem 
foi a Câmara foi a EDM, deixaram piorar os outros todos, não os mantivera
mínimo, manter o que havia, sejamos sérios quando estamos a falar nisso porque nós 
temos que saber os pontos de partida e porque é que chegámos aqui. Está a ver?

E quando eu falo no problema do endividamento eu, ainda não há um mês, no 
início deste mês ouvi um responsável político numa reunião de Câmara
deixou um milhão de euros na Câmara e que a situação financeira era muito boa.

uando às vezes vimos aqui repetir é porque num lado dizem uma coisa e depois no 
outro lado dizem outra.  
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Senhor Deputado, vamos construir e não vamos estar aqui constantemente a 
dizer a mesma coisa, já lhe disse isso, já lhe disse isso nesta casa na Assembleia anterior 

idente, continue com essa política que tem o nosso apoio, isso sim, 
agora estar constantemente a �bater no ceguinho� e a �bater no ceguinho�, isso é que 

Assembleia alguém quer 

Senhor Deputado, eu fui Vereador desta casa há 8, 16 anos, não, mais, 20, 
talvez. Nessa altura ainda havia esgotos domésticos que não estavam feitos. Havia 
freguesias como a Freguesia de Senhorim que ainda não tinham esgotos domésticos e 
foi isso que foi primeiro feito, porque as zonas industriais, na altura, estavam a ser 
feitas, na altura, estavam a ser feitas as zonas industriais, aliás, ainda nem havia planos 
das zonas industriais, não lhe chamavam zonas industriais porque ainda hoje não o são 

ainda hoje não o são, mas, pronto, mas na altura até se chamava 
zona industrial. Estavam a começar de ser implementadas indústrias é natural que não 

s, é natural, até porque na altura nem era esse o grande problema. Na 
altura o grande problema era resolver outro grave problema que era o problema do 
desemprego, na altura, por causa dos Fornos Elétricos e das Minas da Urgeiriça e trazer 

E, isto como sempre, o dinheiro não estica, como agora, por isso houve 
prioridades e essas prioridades, na altura, foram, mais ou menos, consensuais e havia 
esses problemas. Havia freguesias inteiras, como por exemplo a Freguesia de Senhorim, 

e foi uma, não era a única, 
mas havia mais, Moreira, por exemplo, também não tinha. Que me recorde, essas. 

Até aqui havia problemas desses, aliás, porque a própria segunda etar de Nelas 
foi feita há relativamente pouco tempo, pois, 16 anos, por isso, que era um problema 
gravíssimo porque grande parte e o Senhor sabe tão bem como eu, grande parta aqui da 

, havia ali uma estação 
elevatória que estava sempre a avariar porque não conseguia, esses problemas foram 

O problema é que nos últimos quatro anos nenhum deles foi resolvido, 
deixaram piorar. São coisas completamente diferentes, deixaram piorar porque, além de 

, tirando o problema do Folhadal e da Urgeiriça, que nem 
deixaram piorar os outros todos, não os mantiveram. No 

mínimo, manter o que havia, sejamos sérios quando estamos a falar nisso porque nós 
temos que saber os pontos de partida e porque é que chegámos aqui. Está a ver?  

ainda não há um mês, no 
político numa reunião de Câmara dizer que 

tuação financeira era muito boa. 
uando às vezes vimos aqui repetir é porque num lado dizem uma coisa e depois no 



 

 

                                                                                                                           
 

Eu concordo plenamente
que saber qual é a bas
forma como é que os 
criar prioridades e
consensualizadas e é assim que deve ser.

Mas para poder consensualiz
partida é que são essenciais e o problema, claro que o problema já vem de até há 50 
anos e há 100 anos, nem havia etar�

Agora, sejamos 
se pode é nós estarmos aqui a tomar uma posição e noutros locais estarem a tomar outra 
posição, não pode ser. Politicamente, isto é uma incoerência, 

Por isso, temos de discutir o problema internam
chegarem a conclusões e depois trazer aqui quais são, aqui, ou nas reuniões de Câmara, 
quais são, exatamente, os pontos de partida e onde é que se quer chegar e como se quer 
lá chegar. É muito importante isso. 

O Senhor Presidente
- Ora, mais ninguém quer usar da palavra? 

palavra? Então, faça favor.
A Senhora Primeira Secretária
- Boa noite a todos. 
Vou tentar falar devagar, pausadamente, para ver s
Relativamente aos esgotos, quando se referiu que eles têm 20 anos, que é um 

problema que herdámos há muito, eu só queria chamar à atenção, ou salientar, que 
evoluímos imenso em termos de consciência ambiental e que até em termos de saúde 
individual passou a haver uma disciplina que se chama Saúde Comunitária, em que o 
tratamento do saneamento básico e o 
industriais e, inclusivamente, agrícolas, passaram a ser uma preocupação e isso há 20 
anos não era uma preocupação 

Também se lembrarão, provavelmente, que há 20 anos atrás não havia grandes 
construções de grande volumetria, que albergavam várias famílias e havia habitações 
individuais e quase todas as habitações,
centros urbanos, tinham fossas sépticas individuais.

Essas fossas sépticas
consciência com o ambiente, passaram a ser recolhidas por um coletor comum, a que 
nós chamamos tratamento, estações de tratamento 
momento são considerados água suja, q

As etar�s, há 20 anos, estariam dimensionadas para a população que conduzia 
os seus efluentes domésticos 
anos, não estava resolvido, estão errados, o problema es
etar�s eram suficientes para os esgotos que eram canalizados até lá.

Neste momento, com o aumento do número de habitante
fossas sépticas individuais que foram neutralizadas e que foram reencaminhad
esgotos para os colet
esgotos, não têm capacidade de tratamento desses esgotos, nem no Concelho de Nelas, 
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oncordo plenamente que temos que avançar mas para avançar 
que saber qual é a base de partida, para depois podermos discutir os problemas e a 

os vamos resolver porque sabe que nestas coisas depois é preciso 
criar prioridades e, tomáramos nós que essas prioridades até sejam 
consensualizadas e é assim que deve ser. 

Mas para poder consensualizar é preciso pontos de partida e esses pontos de 
partida é que são essenciais e o problema, claro que o problema já vem de até há 50 

s e há 100 anos, nem havia etar�s antigamente, corriam pelas ruas, é natural.
Agora, sejamos é também sérios e não vamos fugir dos problemas porque não 

se pode é nós estarmos aqui a tomar uma posição e noutros locais estarem a tomar outra 
posição, não pode ser. Politicamente, isto é uma incoerência,  

Por isso, temos de discutir o problema internamente nos vossos partidos, 
chegarem a conclusões e depois trazer aqui quais são, aqui, ou nas reuniões de Câmara, 
quais são, exatamente, os pontos de partida e onde é que se quer chegar e como se quer 
lá chegar. É muito importante isso.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Ora, mais ninguém quer usar da palavra? Senhora Secretária, quer usar da 

palavra? Então, faça favor. 
A Senhora Primeira Secretária, Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes:

Boa noite a todos.  
Vou tentar falar devagar, pausadamente, para ver se me ouvem.
Relativamente aos esgotos, quando se referiu que eles têm 20 anos, que é um 

problema que herdámos há muito, eu só queria chamar à atenção, ou salientar, que 
evoluímos imenso em termos de consciência ambiental e que até em termos de saúde 

dual passou a haver uma disciplina que se chama Saúde Comunitária, em que o 
tratamento do saneamento básico e o tratamento dos efluentes, quer domésticos, quer 
industriais e, inclusivamente, agrícolas, passaram a ser uma preocupação e isso há 20 

ra uma preocupação de primeira linha, de primeira ordem.
Também se lembrarão, provavelmente, que há 20 anos atrás não havia grandes 

construções de grande volumetria, que albergavam várias famílias e havia habitações 
individuais e quase todas as habitações, sobretudo fora dos grandes centros, dos maiores 
centros urbanos, tinham fossas sépticas individuais. 

Essas fossas sépticas, a partir de um certo momento da evolução da nossa 
consciência com o ambiente, passaram a ser recolhidas por um coletor comum, a que 
nós chamamos tratamento, estações de tratamento de esgotos, portanto, efluentes, neste 

considerados água suja, qualquer tipo de efluentes, água suja.
s, há 20 anos, estariam dimensionadas para a população que conduzia 
domésticos até elas. Quando os Senhores dizem que o problema, há 20 

anos, não estava resolvido, estão errados, o problema estava resolvido. Há 20 anos as 
s eram suficientes para os esgotos que eram canalizados até lá.

Neste momento, com o aumento do número de habitante
fossas sépticas individuais que foram neutralizadas e que foram reencaminhad

para os coletores comuns, agora sim, as etar�s, que passaram a recolher esses 
esgotos, não têm capacidade de tratamento desses esgotos, nem no Concelho de Nelas, 
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que temos que avançar mas para avançar nós temos 
discutir os problemas e a 

resolver porque sabe que nestas coisas depois é preciso 
tomáramos nós que essas prioridades até sejam aqui 

ar é preciso pontos de partida e esses pontos de 
partida é que são essenciais e o problema, claro que o problema já vem de até há 50 

s antigamente, corriam pelas ruas, é natural. 
é também sérios e não vamos fugir dos problemas porque não 

se pode é nós estarmos aqui a tomar uma posição e noutros locais estarem a tomar outra 

ente nos vossos partidos, 
chegarem a conclusões e depois trazer aqui quais são, aqui, ou nas reuniões de Câmara, 
quais são, exatamente, os pontos de partida e onde é que se quer chegar e como se quer 

Senhora Secretária, quer usar da 

Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

e me ouvem. 
Relativamente aos esgotos, quando se referiu que eles têm 20 anos, que é um 

problema que herdámos há muito, eu só queria chamar à atenção, ou salientar, que 
evoluímos imenso em termos de consciência ambiental e que até em termos de saúde 

dual passou a haver uma disciplina que se chama Saúde Comunitária, em que o 
mento dos efluentes, quer domésticos, quer 

industriais e, inclusivamente, agrícolas, passaram a ser uma preocupação e isso há 20 
de primeira linha, de primeira ordem. 

Também se lembrarão, provavelmente, que há 20 anos atrás não havia grandes 
construções de grande volumetria, que albergavam várias famílias e havia habitações 

sobretudo fora dos grandes centros, dos maiores 

a partir de um certo momento da evolução da nossa 
consciência com o ambiente, passaram a ser recolhidas por um coletor comum, a que 

esgotos, portanto, efluentes, neste 
ualquer tipo de efluentes, água suja. 

s, há 20 anos, estariam dimensionadas para a população que conduzia 
até elas. Quando os Senhores dizem que o problema, há 20 

tava resolvido. Há 20 anos as 
s eram suficientes para os esgotos que eram canalizados até lá. 

Neste momento, com o aumento do número de habitantes, com o aumento de 
fossas sépticas individuais que foram neutralizadas e que foram reencaminhados esses 

s, que passaram a recolher esses 
esgotos, não têm capacidade de tratamento desses esgotos, nem no Concelho de Nelas, 



 

 

                                                                                                                           
 

nem no Concelho do Carregal, nem em Concelho nenhum do País. É um problema 
nacional a esse respeito.

Ainda queria chamar a atenção do seguinte, a situação da solução que a 
Câmara propõe para a etar do Chão do Pisco, misturar efluentes domésticos com 
efluentes industriais é pertinente e não é a desejável, é a possível, é a possível no mais 
curto prazo de tempo, porque uma estação de tratamento de águas residuais, peço 
desculpa, não o interrompi quando o Senhor Deputado falou, envolve vários 
tratamentos. Envolve um tratamento primário, que é um tratamento físico, em que 
separa, por decantação, 
substâncias que estão em suspensão e separa, por exemplo, 
espécie de peneiros, as partículas de maior dimensão.

Depois há um segundo tratamento, que é um tratamento biológi
neutralizados, eliminados os microrganismos
tratamento biológico, portanto, precisam de um tanque de oxigenação onde se faz, onde 
os microrganismos, que trabalham em aeróbiose, anulam outros.

E, por fim, passa
tratamento químico e, posteriormente, a água é devolvida ao ambiente, porque a água é 
um recurso mineral, independentemente do que ela contenha.

Portanto, ela é devolvida ao ambiente e tem que se
permitir que o ambiente se mantenha sustentável, obviamente e que não altere a vida 
dos ecossistemas e das populações que habitam nos ec

Não é, obviamente, a solução ótima e eu nesse aspeto concordo com os 
Senhores Deputados, é a possível face à situação financeira da Câmara.

Agora, quando se refere e eu espero que faça um esforço de memória, porque 
eu tinha 26 anos quando estudei estes problemas e q
anos atrás, há 20 anos atrás as et
inclusivamente, da Universidade de Aveiro aqui, 
capacidade para recolher os efluentes que lá chegavam.

Se o tratamento, é o tratamento que é feito hoje, que as regras impõem hoj
Não era. No entanto, hoje em dia, porque muitos mai
por via da legislação que 
acaba por se infiltrar e vai contaminar 
todos encaminhados para os coletores públicos e a partir daí qualquer investimento 
daquela época deixou de ter capacidade de resolução desse problema. Está bem? 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigada Senhora Secretária. 
O Senhor Presidente da Câmara:
- Um esclarecimento. 
Eu gostava, vamos lá ver se consigo manter a calma depois da intervenção do 

Eng.º José António. Vou
não se pode dizer isto de outra maneira, para o Senh
Presidente da Assembleia Municipal em que os esgotos industriais e domésticos já eram 
misturados na Ribeira da Pantanha, porque havia lá, sabia que havia lá uma fossa que 
trata os efluentes domésticos do Hotel da Urgeiriça
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nem no Concelho do Carregal, nem em Concelho nenhum do País. É um problema 
sse respeito. 

Ainda queria chamar a atenção do seguinte, a situação da solução que a 
õe para a etar do Chão do Pisco, misturar efluentes domésticos com 

efluentes industriais é pertinente e não é a desejável, é a possível, é a possível no mais 
rto prazo de tempo, porque uma estação de tratamento de águas residuais, peço 

desculpa, não o interrompi quando o Senhor Deputado falou, envolve vários 
tratamentos. Envolve um tratamento primário, que é um tratamento físico, em que 
separa, por decantação, por exemplo, a gordura da água. Separa, por sedimentação, 
substâncias que estão em suspensão e separa, por exemplo, por várias grades, uma 
espécie de peneiros, as partículas de maior dimensão. 

Depois há um segundo tratamento, que é um tratamento biológi
zados, eliminados os microrganismos, nomeadamente, patogénicos e há um 

tratamento biológico, portanto, precisam de um tanque de oxigenação onde se faz, onde 
os microrganismos, que trabalham em aeróbiose, anulam outros. 

E, por fim, passa a um terceiro tanque, ou a um terceiro tratamento, que é um 
tratamento químico e, posteriormente, a água é devolvida ao ambiente, porque a água é 
um recurso mineral, independentemente do que ela contenha. 

Portanto, ela é devolvida ao ambiente e tem que ser devolvida em condições de 
permitir que o ambiente se mantenha sustentável, obviamente e que não altere a vida 
dos ecossistemas e das populações que habitam nos ecossistemas. 

Não é, obviamente, a solução ótima e eu nesse aspeto concordo com os 
putados, é a possível face à situação financeira da Câmara.

Agora, quando se refere e eu espero que faça um esforço de memória, porque 
eu tinha 26 anos quando estudei estes problemas e quando se refere, está a 

há 20 anos atrás as etar�s tinham, as de Nelas, e houve estudos, 
inclusivamente, da Universidade de Aveiro aqui, feitos na Urgeiriça e não só, tinha 
capacidade para recolher os efluentes que lá chegavam. 

Se o tratamento, é o tratamento que é feito hoje, que as regras impõem hoj
Não era. No entanto, hoje em dia, porque muitos mais efluentes chegam a essas etar�
por via da legislação que o obriga, a que ninguém pode ter fossas sépticas porque a água 
acaba por se infiltrar e vai contaminar os aquíferos, por força da necessidade 
todos encaminhados para os coletores públicos e a partir daí qualquer investimento 
daquela época deixou de ter capacidade de resolução desse problema. Está bem? 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigada Senhora Secretária.  

residente da Câmara: 
Um esclarecimento.  

Eu gostava, vamos lá ver se consigo manter a calma depois da intervenção do 
Vou ver se consigo manter a calma porque é preciso descaramento, 

não se pode dizer isto de outra maneira, para o Senhor que esteve aqui oito anos como 
Presidente da Assembleia Municipal em que os esgotos industriais e domésticos já eram 
misturados na Ribeira da Pantanha, porque havia lá, sabia que havia lá uma fossa que 
trata os efluentes domésticos do Hotel da Urgeiriça e do Bairro dos Engenheiros? 
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nem no Concelho do Carregal, nem em Concelho nenhum do País. É um problema 

Ainda queria chamar a atenção do seguinte, a situação da solução que a 
õe para a etar do Chão do Pisco, misturar efluentes domésticos com 

efluentes industriais é pertinente e não é a desejável, é a possível, é a possível no mais 
rto prazo de tempo, porque uma estação de tratamento de águas residuais, peço 

desculpa, não o interrompi quando o Senhor Deputado falou, envolve vários 
tratamentos. Envolve um tratamento primário, que é um tratamento físico, em que 

por exemplo, a gordura da água. Separa, por sedimentação, as 
por várias grades, uma 

Depois há um segundo tratamento, que é um tratamento biológico onde são 
, nomeadamente, patogénicos e há um 

tratamento biológico, portanto, precisam de um tanque de oxigenação onde se faz, onde 

a um terceiro tanque, ou a um terceiro tratamento, que é um 
tratamento químico e, posteriormente, a água é devolvida ao ambiente, porque a água é 

r devolvida em condições de 
permitir que o ambiente se mantenha sustentável, obviamente e que não altere a vida 

 
Não é, obviamente, a solução ótima e eu nesse aspeto concordo com os 

putados, é a possível face à situação financeira da Câmara. 
Agora, quando se refere e eu espero que faça um esforço de memória, porque 

uando se refere, está a falar há 26 
s tinham, as de Nelas, e houve estudos, 

feitos na Urgeiriça e não só, tinha 

Se o tratamento, é o tratamento que é feito hoje, que as regras impõem hoje? 
s efluentes chegam a essas etar�s 

obriga, a que ninguém pode ter fossas sépticas porque a água 
os aquíferos, por força da necessidade da lei são 

todos encaminhados para os coletores públicos e a partir daí qualquer investimento 
daquela época deixou de ter capacidade de resolução desse problema. Está bem?  

Eu gostava, vamos lá ver se consigo manter a calma depois da intervenção do 
ver se consigo manter a calma porque é preciso descaramento, 

or que esteve aqui oito anos como 
Presidente da Assembleia Municipal em que os esgotos industriais e domésticos já eram 
misturados na Ribeira da Pantanha, porque havia lá, sabia que havia lá uma fossa que 

e do Bairro dos Engenheiros? 



 

 

                                                                                                                           
 

Sabia? Ou não quer saber? Já eram misturados 
contra isso?  

O Senhor vem hoje falar nas populações de Beijós e as populações das Caldas 
da Felgueira, que o Senhor representava aqui sentado?

Está preocupado hoje? Hoje o Eng.º José António está preocupado com as 
pessoas de Beijós e nunca se preocupou com as pessoas das Caldas da Felgueira e com 
os industriais das Caldas da Felgueira? E com o turismo nas Caldas da Felgueira? E 
com as termas das Caldas da Felgueira? Vem

Nós tratamos bem os quadros técnicos da Câmara, a Câmara tem dois 
Engenheiros de Ambiente, tem um Engenheiro Civil, tem Arquitetos. Nós não somos 
umas pessoas que vamos ver as fábricas de tri
Engenheiros do Ambiente. 

Eu não ouvi uma palavra do Senhor Engenheiro relativamente à instalação da 
PGG aqui no Município e vem

Ó Eng.º José António, desculpe lá, é preciso ter descaramento. O Senhor saiu 
daqui há sete meses, ou 
a gravar, diga-me em que ata é que está? Que em vez de fazer a rotunda do Cubinho, 
por aqui e por além, que o Senhor disse, não senhor, não se deve fazer mas uma etar, 
diga lá onde está que eu vou lá buscar.

E a Câmara, há oito anos, tinha de dívida três milhões de euros
e deixaram cá ficar uma dívida de quinze milhões de euros. 

Ó Eng.º José António, com o devido re
não se trate o efluente industrial do Chão do Pisco e que feche a Borgstena? É isso que 
o Senhor está a sugerir?

Tenho lá um processo de contra
euros de coima mínima e com obrigação da Câmara tomar medidas imediatamente, ou o 
Senhor desconhecia isso? 

Onde é que está o estudo técnico dos poços filtrantes que o Dr. Manuel 
Marques fez lá em baixo junto à etar da Ur
semana estava assoreado? E onde se gastaram cento e cinquenta mil euros.

Ó Eng.º, desculpe lá, há limites para tudo e um deles é o descaramento. 
A Câmara Municipal está

quem confia, eu não percebo nada de ambiente, muito pouco, tenho apenas preocupação 
ambiental. Tem uma Engenheira do Ambiente, que até é conterrânea do Senhor Eng.º 
José António, que é a Eng.ª Inês e tem o Eng.º Gonçalo. Tem nos Serviços Técnicos a 
Eng.ª Susana. Temos uma empresa de Albergaria a fazer estudos, que já falaram com as 
empresas do Chão do Pisco, temos uma empresa da Guarda a acompanhar o tratamento, 
também a acompanhar toda esta situação.

E, portanto, Senhor Eng.º, não temos duas coisas simp
perceber, nem dinheiro para fazer uma etar industrial de raiz, que custa um milhão e 
meio de euros,  

O Senhor Vice
- Mas que resolveu com uma declaração a dizer que se pode descarregar no 

coletor público e que não foi est
O Senhor Presidente da Câmara:
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Sabia? Ou não quer saber? Já eram misturados e você algum dia tomou alguma posição 

O Senhor vem hoje falar nas populações de Beijós e as populações das Caldas 
da Felgueira, que o Senhor representava aqui sentado?  

Está preocupado hoje? Hoje o Eng.º José António está preocupado com as 
pessoas de Beijós e nunca se preocupou com as pessoas das Caldas da Felgueira e com 
os industriais das Caldas da Felgueira? E com o turismo nas Caldas da Felgueira? E 

s Caldas da Felgueira? Vem-me perguntar se há estudos técnicos? 
Nós tratamos bem os quadros técnicos da Câmara, a Câmara tem dois 

Engenheiros de Ambiente, tem um Engenheiro Civil, tem Arquitetos. Nós não somos 
umas pessoas que vamos ver as fábricas de tripas a Barcelona e que não levamos 
Engenheiros do Ambiente.  

Eu não ouvi uma palavra do Senhor Engenheiro relativamente à instalação da 
PGG aqui no Município e vem-me pedir agora pareceres? 

Ó Eng.º José António, desculpe lá, é preciso ter descaramento. O Senhor saiu 
daqui há sete meses, ou oito. Algum dia tomou aqui alguma posição? Na Câmara? Está 

me em que ata é que está? Que em vez de fazer a rotunda do Cubinho, 
r além, que o Senhor disse, não senhor, não se deve fazer mas uma etar, 

diga lá onde está que eu vou lá buscar. 
E a Câmara, há oito anos, tinha de dívida três milhões de euros

e deixaram cá ficar uma dívida de quinze milhões de euros.  
ng.º José António, com o devido respeito. O que é que o Senhor quer? Que 

não se trate o efluente industrial do Chão do Pisco e que feche a Borgstena? É isso que 
o Senhor está a sugerir? 

Tenho lá um processo de contra-ordenação, ou não ouviu, diz duzentos mil 
euros de coima mínima e com obrigação da Câmara tomar medidas imediatamente, ou o 
Senhor desconhecia isso?  

Onde é que está o estudo técnico dos poços filtrantes que o Dr. Manuel 
Marques fez lá em baixo junto à etar da Urgeiriça, onde é que está, que ao fim de uma 
semana estava assoreado? E onde se gastaram cento e cinquenta mil euros.

Ó Eng.º, desculpe lá, há limites para tudo e um deles é o descaramento. 
A Câmara Municipal está a ser acompanhada pelos Serviços Técnicos 

quem confia, eu não percebo nada de ambiente, muito pouco, tenho apenas preocupação 
ambiental. Tem uma Engenheira do Ambiente, que até é conterrânea do Senhor Eng.º 
José António, que é a Eng.ª Inês e tem o Eng.º Gonçalo. Tem nos Serviços Técnicos a 

ª Susana. Temos uma empresa de Albergaria a fazer estudos, que já falaram com as 
empresas do Chão do Pisco, temos uma empresa da Guarda a acompanhar o tratamento, 
também a acompanhar toda esta situação. 

E, portanto, Senhor Eng.º, não temos duas coisas simp
perceber, nem dinheiro para fazer uma etar industrial de raiz, que custa um milhão e 

O Senhor Vice-Presidente: 
Mas que resolveu com uma declaração a dizer que se pode descarregar no 

coletor público e que não foi este Executivo que passou. 
O Senhor Presidente da Câmara: 
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e você algum dia tomou alguma posição 

O Senhor vem hoje falar nas populações de Beijós e as populações das Caldas 

Está preocupado hoje? Hoje o Eng.º José António está preocupado com as 
pessoas de Beijós e nunca se preocupou com as pessoas das Caldas da Felgueira e com 
os industriais das Caldas da Felgueira? E com o turismo nas Caldas da Felgueira? E 

me perguntar se há estudos técnicos?  
Nós tratamos bem os quadros técnicos da Câmara, a Câmara tem dois 

Engenheiros de Ambiente, tem um Engenheiro Civil, tem Arquitetos. Nós não somos 
pas a Barcelona e que não levamos 

Eu não ouvi uma palavra do Senhor Engenheiro relativamente à instalação da 

Ó Eng.º José António, desculpe lá, é preciso ter descaramento. O Senhor saiu 
oito. Algum dia tomou aqui alguma posição? Na Câmara? Está 

me em que ata é que está? Que em vez de fazer a rotunda do Cubinho, 
r além, que o Senhor disse, não senhor, não se deve fazer mas uma etar, 

E a Câmara, há oito anos, tinha de dívida três milhões de euros, quatro milhões, 

speito. O que é que o Senhor quer? Que 
não se trate o efluente industrial do Chão do Pisco e que feche a Borgstena? É isso que 

ão, ou não ouviu, diz duzentos mil 
euros de coima mínima e com obrigação da Câmara tomar medidas imediatamente, ou o 

Onde é que está o estudo técnico dos poços filtrantes que o Dr. Manuel 
geiriça, onde é que está, que ao fim de uma 

semana estava assoreado? E onde se gastaram cento e cinquenta mil euros. 
Ó Eng.º, desculpe lá, há limites para tudo e um deles é o descaramento.  

a ser acompanhada pelos Serviços Técnicos em 
quem confia, eu não percebo nada de ambiente, muito pouco, tenho apenas preocupação 
ambiental. Tem uma Engenheira do Ambiente, que até é conterrânea do Senhor Eng.º 
José António, que é a Eng.ª Inês e tem o Eng.º Gonçalo. Tem nos Serviços Técnicos a 

ª Susana. Temos uma empresa de Albergaria a fazer estudos, que já falaram com as 
empresas do Chão do Pisco, temos uma empresa da Guarda a acompanhar o tratamento, 

E, portanto, Senhor Eng.º, não temos duas coisas simples, que são fáceis de 
perceber, nem dinheiro para fazer uma etar industrial de raiz, que custa um milhão e 

Mas que resolveu com uma declaração a dizer que se pode descarregar no 



 

 

                                                                                                                           
 

- E, portanto, estamos a ser acompanhados pelos Técnicos Municipais
empresas da especialidade. E, portanto, eu acho que há duas matérias em que o Eng.º 
José António, que já fez uma vez aqui o exe
a limpar os caminhos de Carvalhal antes do tempo quando há seis, ou sete anos que os 
caminhos florestais não são limpos e intervencionados, com uma bulldozer existente na 
Câmara, deixada pelo Dr. Correia, que es
utilizada e em sete meses os caminhos florestais estão quase todos tratados com as 
máquinas que foram deixadas desse tempo.

Há duas matérias em que o Senhor Eng.º José António devia ser muito 
cauteloso, peço-lhe esse favor e não venha para aqui incendiar e levantar problemas.

Já o estou a ver um dia destes na aldeia de Beijós, aqui d�el
de Nelas desviou os efluentes do Chão do Pisco para a etar 2, de Nelas.

Há duas matérias em que tem que ser muit
questão financeira, que o Senhor nunca levantou uma palavra, uma única e a questão 
ambiental, porque há oito anos eu estive na Câmara com o Eng.º José António e fez
logo um estudo para tratar as etar�
levantamento há oito anos e havia recursos financeiros para o fazer

Eu acho, uma pessoa que não levantou um dedo contra a falta de investimentos 
em etar�s no Município nos últimos oito anos, que deixou q
habilitação técnica andasse a fazer habilidades com os efluentes do Chão do Pisco, 
venha agora aqui, com a responsabilidade de quem foi durante oito anos Presidente da 
Assembleia Municipal, dizer que não podemos misturar os efluente
domésticos. Tivesse dito isso ao Dr. Marques há um ano atrás, ou dois. Porque é que 
não lhe disse? 

E, portanto, eu acho que basta de descaramento e um bocadinho de recato e de 
pouca vergonha, e de vergonha, acho que fazia bem e, portan
para melhorar as coisas, para ter essa preocupação, mas, quer dizer, eu acho que 
também tem que haver um bocadinho de decoro.

O Senhor Eng.º José António, que nos seus discursos que eu ouvia aqui 
reproduzir e que também estão ref
política, da seriedade da política e dos políticos não falte agora a esse compromisso, 
peço-lhe isso e deixe passar algum tempo para ver se as pessoas se esquecem que o 
Senhor, ainda que sem funções executivas
tribuna essencial, que podia ter condicionado que esta calamidade não chegasse ao 
ponto em que está. 

Eng.º José António, a etar 2 foi construída pelo Dr. José Correia em 1998, 
custou duzentos mil contos. Sabe q
arejado nada, a lagoa de 
em casa e é lançado, as pessoas de Beijós estão a recebê
não complique, não arranj
Câmara de Nelas só porque hoje lhe dá jeito. Compreende? E, portanto, vamos ser 
sérios.  

Obviamente, vou fazer um esforço, todos nós na Câmara vamos fazer um 
esforço técnico para resolver isto. Agora,
para limpar zonas industriais, caminhos industriais, Quinta da Cerca, Caldas da 
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E, portanto, estamos a ser acompanhados pelos Técnicos Municipais
empresas da especialidade. E, portanto, eu acho que há duas matérias em que o Eng.º 
José António, que já fez uma vez aqui o exercício, que veio criticar a Câmara por andar 
a limpar os caminhos de Carvalhal antes do tempo quando há seis, ou sete anos que os 
caminhos florestais não são limpos e intervencionados, com uma bulldozer existente na 
Câmara, deixada pelo Dr. Correia, que estava parada a maior parte do tempo, não era 
utilizada e em sete meses os caminhos florestais estão quase todos tratados com as 
máquinas que foram deixadas desse tempo. 

Há duas matérias em que o Senhor Eng.º José António devia ser muito 
esse favor e não venha para aqui incendiar e levantar problemas.

Já o estou a ver um dia destes na aldeia de Beijós, aqui d�el
de Nelas desviou os efluentes do Chão do Pisco para a etar 2, de Nelas.

Há duas matérias em que tem que ser muito cauteloso e prudente, que é a 
questão financeira, que o Senhor nunca levantou uma palavra, uma única e a questão 
ambiental, porque há oito anos eu estive na Câmara com o Eng.º José António e fez

o um estudo para tratar as etar�s, há oito anos, e não foi feito nada.
levantamento há oito anos e havia recursos financeiros para o fazer

Eu acho, uma pessoa que não levantou um dedo contra a falta de investimentos 
s no Município nos últimos oito anos, que deixou que pessoa, sem qualquer 

habilitação técnica andasse a fazer habilidades com os efluentes do Chão do Pisco, 
venha agora aqui, com a responsabilidade de quem foi durante oito anos Presidente da 
Assembleia Municipal, dizer que não podemos misturar os efluente
domésticos. Tivesse dito isso ao Dr. Marques há um ano atrás, ou dois. Porque é que 

E, portanto, eu acho que basta de descaramento e um bocadinho de recato e de 
pouca vergonha, e de vergonha, acho que fazia bem e, portanto, aceitamos as sugestões 
para melhorar as coisas, para ter essa preocupação, mas, quer dizer, eu acho que 
também tem que haver um bocadinho de decoro. 

O Senhor Eng.º José António, que nos seus discursos que eu ouvia aqui 
reproduzir e que também estão refletidos em atas, falava sempre de dignidade da 
política, da seriedade da política e dos políticos não falte agora a esse compromisso, 

e deixe passar algum tempo para ver se as pessoas se esquecem que o 
Senhor, ainda que sem funções executivas, era um dos grandes responsáveis e tinha uma 
tribuna essencial, que podia ter condicionado que esta calamidade não chegasse ao 

Eng.º José António, a etar 2 foi construída pelo Dr. José Correia em 1998, 
custou duzentos mil contos. Sabe quantos motores estão na etar 2 há anos? Zero. Não é 
arejado nada, a lagoa de macrófitas não funciona, vai direto para o rio, nós fazemos xixi 
em casa e é lançado, as pessoas de Beijós estão a recebê-lo lá nas ribeiras e, portanto, 
não complique, não arranje complicações aos industriais do Município de Nelas, à 

só porque hoje lhe dá jeito. Compreende? E, portanto, vamos ser 

Obviamente, vou fazer um esforço, todos nós na Câmara vamos fazer um 
esforço técnico para resolver isto. Agora, precisamos de tempo, que é o que temos feito 
para limpar zonas industriais, caminhos industriais, Quinta da Cerca, Caldas da 
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E, portanto, estamos a ser acompanhados pelos Técnicos Municipais e por 
empresas da especialidade. E, portanto, eu acho que há duas matérias em que o Eng.º 

rcício, que veio criticar a Câmara por andar 
a limpar os caminhos de Carvalhal antes do tempo quando há seis, ou sete anos que os 
caminhos florestais não são limpos e intervencionados, com uma bulldozer existente na 

tava parada a maior parte do tempo, não era 
utilizada e em sete meses os caminhos florestais estão quase todos tratados com as 

Há duas matérias em que o Senhor Eng.º José António devia ser muito 
esse favor e não venha para aqui incendiar e levantar problemas. 

Já o estou a ver um dia destes na aldeia de Beijós, aqui d�el-rei que a Câmara 
de Nelas desviou os efluentes do Chão do Pisco para a etar 2, de Nelas. 

o cauteloso e prudente, que é a 
questão financeira, que o Senhor nunca levantou uma palavra, uma única e a questão 
ambiental, porque há oito anos eu estive na Câmara com o Eng.º José António e fez-se 

o foi feito nada. E existe esse 
levantamento há oito anos e havia recursos financeiros para o fazer, para o ir fazendo.  

Eu acho, uma pessoa que não levantou um dedo contra a falta de investimentos 
ue pessoa, sem qualquer 

habilitação técnica andasse a fazer habilidades com os efluentes do Chão do Pisco, 
venha agora aqui, com a responsabilidade de quem foi durante oito anos Presidente da 
Assembleia Municipal, dizer que não podemos misturar os efluentes industriais com os 
domésticos. Tivesse dito isso ao Dr. Marques há um ano atrás, ou dois. Porque é que 

E, portanto, eu acho que basta de descaramento e um bocadinho de recato e de 
to, aceitamos as sugestões 

para melhorar as coisas, para ter essa preocupação, mas, quer dizer, eu acho que 

O Senhor Eng.º José António, que nos seus discursos que eu ouvia aqui 
letidos em atas, falava sempre de dignidade da 

política, da seriedade da política e dos políticos não falte agora a esse compromisso, 
e deixe passar algum tempo para ver se as pessoas se esquecem que o 

, era um dos grandes responsáveis e tinha uma 
tribuna essencial, que podia ter condicionado que esta calamidade não chegasse ao 

Eng.º José António, a etar 2 foi construída pelo Dr. José Correia em 1998, 
uantos motores estão na etar 2 há anos? Zero. Não é 

macrófitas não funciona, vai direto para o rio, nós fazemos xixi 
lo lá nas ribeiras e, portanto, 

e complicações aos industriais do Município de Nelas, à 
só porque hoje lhe dá jeito. Compreende? E, portanto, vamos ser 

Obviamente, vou fazer um esforço, todos nós na Câmara vamos fazer um 
precisamos de tempo, que é o que temos feito 

para limpar zonas industriais, caminhos industriais, Quinta da Cerca, Caldas da 



 

 

                                                                                                                           
 

Felgueira, para limpar tudo. Compreende? Que é o que temos andado a fazer e, 
portanto, antes de vermos bem o que é que temos, temo
não se limpou nos últimos quatro e oito anos, particularmente nos últimos quatro. 

Eu pedia ao Sen
Borges. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Faz favor. 
O Senhor Vice
- Eu só queria acrescentar, também muito rapidamente, que este inves

que é feito nestas etar�
E, concretamente, na questão do Chão do Pisco a empresa responsável pelos 

esgotos industriais que foi autorizada a descarregar pelo Executivo anterior no coletor 
público, os tais poços cheios de brita e que, por acaso não foi a única, também está a 
fazer um investimento numa etar que tem e, portanto, está a ser feito em articula
nossa expetativa, obviamente não temos garantias que isso vá resultar, mas a empresa 
assegura-nos que sim, é que o tratamento proposto e que será implementado irá 
funcionar, não será o ide
legais de descarga do efluente no meio hídrico, que é a isso que a Câmara est
e que durante oito anos, eu vou usar um termo que há pessoas que não gostam, se esteve 
a marimbar para isso, marimbou
2007 a 2013, sete anos, portanto, ter um Quadro Comunitário de Apoio que despejou 
dinheiro no País, tinha quadros técnicos capazes de fazer a candidatura e não fez 
nenhuma, não fez nenhuma, nem pouco, nem muito, marimbou
outras coisas que não se percebe muito bem o quê e deixou o Concelho no estado em 
que está, até em termos financeiros e nós não temos, infelizmente, os recursos 
disponíveis para implementar uma solução ideal, vamos fazer o que podemos para 
minorar o problema. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Vereador
O Senhor Deputado José António:
- Muito obrigado.
Primeiro que tudo gostaria de agradecer à Senhora Secretária a exposição dos 

conhecimentos técnicos
processo, também conheço, em parte, esse problema
desenvolvido ao longo do tempo.  

Já no tocante ao Senhor Presidente da Câmara, não ponha na minha 
aquilo que eu digo, ou que não digo, por

Eu não vim aqui dizer, nem o Senhor me ouviu falar em Beijós. Aquilo que eu 
disse é que se, realmente, a etar n.º 2 não está a funcionar
coisa que estamos a fazer à Ribeira da Pantanha. 

Eu tenho preocupação. Claro que a Ribeira da Pantanha é uma preocupação 
para todos os Nelenses, as Caldas da Felgueira também o é. E não me venha dizer que 
eu estou no Poder Deliberativo e que tinha que ficar regista
particulares que eu tinha enquanto Membro da Assembleia e Presidente da Assembleia, 
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Felgueira, para limpar tudo. Compreende? Que é o que temos andado a fazer e, 
portanto, antes de vermos bem o que é que temos, temos que limpar, limpar aquilo que 
não se limpou nos últimos quatro e oito anos, particularmente nos últimos quatro. 

Eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia a palavra para

O Senhor Presidente da Assembleia: 
 
ice-Presidente da Câmara: 

Eu só queria acrescentar, também muito rapidamente, que este inves
que é feito nestas etar�s não é feito única e exclusivamente pela Câmara. 

E, concretamente, na questão do Chão do Pisco a empresa responsável pelos 
esgotos industriais que foi autorizada a descarregar pelo Executivo anterior no coletor 
público, os tais poços cheios de brita e que, por acaso não foi a única, também está a 
fazer um investimento numa etar que tem e, portanto, está a ser feito em articula
nossa expetativa, obviamente não temos garantias que isso vá resultar, mas a empresa 

nos que sim, é que o tratamento proposto e que será implementado irá 
funcionar, não será o ideal, mas é aquele que permitirá à Autarquia cumprir os limite
legais de descarga do efluente no meio hídrico, que é a isso que a Câmara est
e que durante oito anos, eu vou usar um termo que há pessoas que não gostam, se esteve 
a marimbar para isso, marimbou-se durante oito anos, com a agravante de durante
2007 a 2013, sete anos, portanto, ter um Quadro Comunitário de Apoio que despejou 
dinheiro no País, tinha quadros técnicos capazes de fazer a candidatura e não fez 
nenhuma, não fez nenhuma, nem pouco, nem muito, marimbou

as que não se percebe muito bem o quê e deixou o Concelho no estado em 
que está, até em termos financeiros e nós não temos, infelizmente, os recursos 
disponíveis para implementar uma solução ideal, vamos fazer o que podemos para 

 
r Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Vereador. Deputado José António, faz favor.
O Senhor Deputado José António: 

Muito obrigado. 
Primeiro que tudo gostaria de agradecer à Senhora Secretária a exposição dos 

conhecimentos técnicos que aqui explanou sobre as etar�s, vejo que conhece bem o 
ambém conheço, em parte, esse problema. Efetivamente, ele tem vindo a ser 

desenvolvido ao longo do tempo.                           
Já no tocante ao Senhor Presidente da Câmara, não ponha na minha 

aquilo que eu digo, ou que não digo, porque há coisas que, realmente so
Eu não vim aqui dizer, nem o Senhor me ouviu falar em Beijós. Aquilo que eu 

disse é que se, realmente, a etar n.º 2 não está a funcionar, estamos a fazer a mesma 
estamos a fazer à Ribeira da Pantanha.  

Eu tenho preocupação. Claro que a Ribeira da Pantanha é uma preocupação 
para todos os Nelenses, as Caldas da Felgueira também o é. E não me venha dizer que 
eu estou no Poder Deliberativo e que tinha que ficar registado em ata
particulares que eu tinha enquanto Membro da Assembleia e Presidente da Assembleia, 
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Felgueira, para limpar tudo. Compreende? Que é o que temos andado a fazer e, 
s que limpar, limpar aquilo que 

não se limpou nos últimos quatro e oito anos, particularmente nos últimos quatro.  
hor Presidente da Assembleia a palavra para o Dr. Alexandre 

Eu só queria acrescentar, também muito rapidamente, que este investimento 
s não é feito única e exclusivamente pela Câmara.  

E, concretamente, na questão do Chão do Pisco a empresa responsável pelos 
esgotos industriais que foi autorizada a descarregar pelo Executivo anterior no coletor 
público, os tais poços cheios de brita e que, por acaso não foi a única, também está a 
fazer um investimento numa etar que tem e, portanto, está a ser feito em articulação e a 
nossa expetativa, obviamente não temos garantias que isso vá resultar, mas a empresa 

nos que sim, é que o tratamento proposto e que será implementado irá 
Autarquia cumprir os limites 

legais de descarga do efluente no meio hídrico, que é a isso que a Câmara está obrigada 
e que durante oito anos, eu vou usar um termo que há pessoas que não gostam, se esteve 

se durante oito anos, com a agravante de durante de 
2007 a 2013, sete anos, portanto, ter um Quadro Comunitário de Apoio que despejou 
dinheiro no País, tinha quadros técnicos capazes de fazer a candidatura e não fez 
nenhuma, não fez nenhuma, nem pouco, nem muito, marimbou-se, optou por fazer 

as que não se percebe muito bem o quê e deixou o Concelho no estado em 
que está, até em termos financeiros e nós não temos, infelizmente, os recursos 
disponíveis para implementar uma solução ideal, vamos fazer o que podemos para 

José António, faz favor. 

Primeiro que tudo gostaria de agradecer à Senhora Secretária a exposição dos 
s, vejo que conhece bem o 

. Efetivamente, ele tem vindo a ser 

Já no tocante ao Senhor Presidente da Câmara, não ponha na minha boca 
que há coisas que, realmente soam mal. 

Eu não vim aqui dizer, nem o Senhor me ouviu falar em Beijós. Aquilo que eu 
estamos a fazer a mesma 

Eu tenho preocupação. Claro que a Ribeira da Pantanha é uma preocupação 
para todos os Nelenses, as Caldas da Felgueira também o é. E não me venha dizer que 

do em ata as conversas 
particulares que eu tinha enquanto Membro da Assembleia e Presidente da Assembleia, 



 

 

                                                                                                                           
 

não têm atas registadas. Mas quem tem o Poder Executivo toma as suas opções como o 
Senhor Presidente tomará as suas.

 Agora, vir-me dizer que eu que 
que eu estou a levantar problemas contra os industriais? De maneira nenhuma. Que 
venham. Nunca me ouviu dizer isso aqui, não admito a ninguém que 
contra a de industriais para o Concelho
emprego. 

A única questão que eu vim colocar é se tiramos o problema de um lado e 
colocamos no outro, ponto, mais nenhuma e é isso que eu quero que fique bem 
registado. Eu não coloquei mais problema nenhum, nem quero 
favor do tratamento dos resíduos plenamente. E foi isso que eu comecei por dizer.

Portanto, de uma vez por todas, não entramos aqui e
o meu colega de bancada, o Eng.º Rui Costa, estamos aqui não para obstacul
para colaborar, foi isso que dissemos desde o primeiro dia que tomámos posse nesta 
Assembleia. Portanto, não tome a peito que tudo aquilo que acontece aqui é
para obstaculizar, de maneira nenhuma, porque se o fosse nós teríamos votado
uma maneiras e teria apresentado mil e uma discussões e não estamos aqui para isso.

Como disse e bem o Eng.
ao futuro, é isso que nos traz

Portanto, de uma vez por todas,
preciso, vamos falar do que é real
o dom da palavra, vou dizendo as coisas, mas, realmente, quando diz coisas que eu não 
digo fico, realmente, bastante preocupado.

É só. Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Deputado Rui Costa, faz favor.
O Senhor Deputado Rui Costa:
- Senhora Professora Mafalda.
Muito obrigado pela grande explana

Realmente, foi uma mais
se calhar, outras pessoas não tinham e, realmente, agradeço porque é de salientar o seu 
contributo para a explanação que fez em term
tratamento biológico da parte final. Agradeço
gostei muito de ouvir esse tipo de discurso.

Mas eu também, em termos de, como responsável técnico, como sabem, de 
uma empresa, de uma gra
investimentos a nível privado, digamos, porque, realmente, as indústrias, na zona, 
cultivam também, esse problema e tentam minimizar 

Eu acredito que esta própria empresa, no Chão do Pisco, est
minimizar, realmente, os efluentes deles, como é óbvio, mas não consegue na totalidade 
porque na parte industrial nós sabemos que há muitas dificuldades, há muitas 
dificuldades. 

Nos tempos que correm, inclusivamente, devido a alguns corte
nível do Governo, também houve cortes orçamentais a nível do investimento privado 
quando há esta situação também é difícil 
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não têm atas registadas. Mas quem tem o Poder Executivo toma as suas opções como o 
Senhor Presidente tomará as suas. 

me dizer que eu que estou contra, que eu que o estou a acusar disto, 
que eu estou a levantar problemas contra os industriais? De maneira nenhuma. Que 
venham. Nunca me ouviu dizer isso aqui, não admito a ninguém que 

de industriais para o Concelho e que venham criar riqueza, que venham criar 

A única questão que eu vim colocar é se tiramos o problema de um lado e 
, ponto, mais nenhuma e é isso que eu quero que fique bem 

registado. Eu não coloquei mais problema nenhum, nem quero colocar, aliás eu sou a 
favor do tratamento dos resíduos plenamente. E foi isso que eu comecei por dizer.

Portanto, de uma vez por todas, não entramos aqui em pormenores. Como disse 
ancada, o Eng.º Rui Costa, estamos aqui não para obstacul

para colaborar, foi isso que dissemos desde o primeiro dia que tomámos posse nesta 
Assembleia. Portanto, não tome a peito que tudo aquilo que acontece aqui é
para obstaculizar, de maneira nenhuma, porque se o fosse nós teríamos votado
uma maneiras e teria apresentado mil e uma discussões e não estamos aqui para isso.

Como disse e bem o Eng.º Rui Costa, o passado é passado
ao futuro, é isso que nos traz cá e foi isso desde o primeiro dia que nós aplicámos a

Portanto, de uma vez por todas, não entrem em chicana política, que não é 
preciso, vamos falar do que é real, concreto e é isso que nos traz aqui. Não tenho muito 
o dom da palavra, vou dizendo as coisas, mas, realmente, quando diz coisas que eu não 

go fico, realmente, bastante preocupado. 
É só. Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado Senhor Deputado. Deputado Rui Costa, faz favor.
O Senhor Deputado Rui Costa: 

Senhora Professora Mafalda. 
Muito obrigado pela grande explanação que fez sobre tratamento biológico. 

Realmente, foi uma mais-valia porque no meu caso até tenho algum conhecimento, mas, 
se calhar, outras pessoas não tinham e, realmente, agradeço porque é de salientar o seu 
contributo para a explanação que fez em termos de separação de resíduos e de 
tratamento biológico da parte final. Agradeço-lhe mesmo. Foi, realmente, excelente e 
gostei muito de ouvir esse tipo de discurso. 

Mas eu também, em termos de, como responsável técnico, como sabem, de 
uma empresa, de uma grande indústria da Região, também, na altura, fiz alguns 
investimentos a nível privado, digamos, porque, realmente, as indústrias, na zona, 
cultivam também, esse problema e tentam minimizar os atos. 

Eu acredito que esta própria empresa, no Chão do Pisco, est
minimizar, realmente, os efluentes deles, como é óbvio, mas não consegue na totalidade 
porque na parte industrial nós sabemos que há muitas dificuldades, há muitas 

Nos tempos que correm, inclusivamente, devido a alguns corte
nível do Governo, também houve cortes orçamentais a nível do investimento privado 
quando há esta situação também é difícil de sustentar a nível e nós próprios queremos 
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não têm atas registadas. Mas quem tem o Poder Executivo toma as suas opções como o 

estou contra, que eu que o estou a acusar disto, 
que eu estou a levantar problemas contra os industriais? De maneira nenhuma. Que 
venham. Nunca me ouviu dizer isso aqui, não admito a ninguém que diga que eu sou 

venham criar riqueza, que venham criar 

A única questão que eu vim colocar é se tiramos o problema de um lado e 
, ponto, mais nenhuma e é isso que eu quero que fique bem 

colocar, aliás eu sou a 
favor do tratamento dos resíduos plenamente. E foi isso que eu comecei por dizer. 

m pormenores. Como disse 
ancada, o Eng.º Rui Costa, estamos aqui não para obstaculizar, mas 

para colaborar, foi isso que dissemos desde o primeiro dia que tomámos posse nesta 
Assembleia. Portanto, não tome a peito que tudo aquilo que acontece aqui é, realmente, 
para obstaculizar, de maneira nenhuma, porque se o fosse nós teríamos votado de mil e 
uma maneiras e teria apresentado mil e uma discussões e não estamos aqui para isso. 

º Rui Costa, o passado é passado, vamos ao presente e 
cá e foi isso desde o primeiro dia que nós aplicámos aqui. 

não entrem em chicana política, que não é 
aqui. Não tenho muito 

o dom da palavra, vou dizendo as coisas, mas, realmente, quando diz coisas que eu não 

Muito obrigado Senhor Deputado. Deputado Rui Costa, faz favor. 

ção que fez sobre tratamento biológico. 
valia porque no meu caso até tenho algum conhecimento, mas, 

se calhar, outras pessoas não tinham e, realmente, agradeço porque é de salientar o seu 
os de separação de resíduos e de 

lhe mesmo. Foi, realmente, excelente e 

Mas eu também, em termos de, como responsável técnico, como sabem, de 
nde indústria da Região, também, na altura, fiz alguns 

investimentos a nível privado, digamos, porque, realmente, as indústrias, na zona, 

Eu acredito que esta própria empresa, no Chão do Pisco, está também a tentar 
minimizar, realmente, os efluentes deles, como é óbvio, mas não consegue na totalidade 
porque na parte industrial nós sabemos que há muitas dificuldades, há muitas 

Nos tempos que correm, inclusivamente, devido a alguns cortes orçamentais a 
nível do Governo, também houve cortes orçamentais a nível do investimento privado e 

de sustentar a nível e nós próprios queremos 



 

 

                                                                                                                           
 

também outra coisa, também precisamos da indústria para, realmente, de
Concelho. 

Agora o que aqui está e se calhar ficou aqui um bocado de confusão foi na 
situação do aumento da população. Realmente, se calhar, há aqui, no meu ponto de 
vista, um problema que não foi aqui clarificado porque, infelizmente, o Concelh
Nelas não teve assim um aumento da população, como se aqui fez apregoar.

Realmente, se calhar, mudaram
Concelho, para Canas de Senhorim, aí sim, porque, realmente, se analisarmos a 
população não cresceu assim
foi de sítios e, se calhar, a 
deficiências que teve 
piora a situação porque, realmente, aqui na sede do Concelho houve um aumento 
populacional. 

Então, era só essa parte que eu queria esclarecer também aqui á Assembleia, 
um bocado, que deveríamos também pegar nesta situação e não dizer que só, que a 
população aumentou muit
população e as etar, não aumentaram nada, a realidade não aumentou, não foi assim. 

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado Rui Costa. Alguém mais quer usar da 

palavra neste ponto? Senhor Deputado Sousa, faz favor.
O Senhor Deputado António Sousa:
- Acusaram-
Eu concordo nalguma parte. Mas também houve outra importante aqui, 

principalmente aqui na Vila de Nelas, é que a etar n.º 1 já tem, par
anos e embora tenha sido renovada uma parte, tem que ser

E, depois, houve uma parte de aumento que foi para aquela estrada António 
Monteiro, para as Caldas da Felgueira, Folhadal, que não dava descarga para essa. P
isso era preciso e foi pensada e havia, na última Câmara do Partido Socialista havia um 
plano de uma etar 3, que era para substituir a 1, que iria fazer as vezes da 1, mais essa 
parte, que era lá para baixo para, depois da Póvoa das Roçadas, e isso já e
um plano feito.  

Nada disso foi continuado. Eu não digo que essa, se calhar havia uma solução 
ainda melhor, ou mais barata, mas nem essa foi estudada, nada, o problema nisto é que 
havia deficiências porque isto está
etar de Canas tem, para aí cinquenta anos também, não deve ter muito menos.

Pronto, por isso, e elas vão envelhecendo e até os métodos que se usam, porque 
agora há métodos diferentes daquilo que havia há uns anos atrás e, por is
ser, no caso da de Canas, se calhar tem que ser fazer uma totalmente nova porque aquela 
já não em hipóteses de reabilitação.

E esse tipo de situações foram
de ir sempre sendo acompanhados. O pro
acompanhamento não foi feito. Não houve manutenção, não ligaram a nada, nada, zero, 
nada. Esse é que foi o problema e é preciso termos, o problema é que nós temos 
esse conceito, está tudo a rebentar pelas cost
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também outra coisa, também precisamos da indústria para, realmente, de

Agora o que aqui está e se calhar ficou aqui um bocado de confusão foi na 
situação do aumento da população. Realmente, se calhar, há aqui, no meu ponto de 
vista, um problema que não foi aqui clarificado porque, infelizmente, o Concelh
Nelas não teve assim um aumento da população, como se aqui fez apregoar.

Realmente, se calhar, mudaram-se as pessoas de freguesias para a sede do 
Concelho, para Canas de Senhorim, aí sim, porque, realmente, se analisarmos a 
população não cresceu assim tanto, não cresceu assim tanto, se calhar, descolonizou
foi de sítios e, se calhar, a etar, principalmente, de Nelas, essa, realmente e devi

 não está a funcionar, quer dizer, como não está a funcionar, então 
porque, realmente, aqui na sede do Concelho houve um aumento 

Então, era só essa parte que eu queria esclarecer também aqui á Assembleia, 
um bocado, que deveríamos também pegar nesta situação e não dizer que só, que a 
população aumentou muito e que, parece que com as etar�s que aumentou 100% a 
população e as etar, não aumentaram nada, a realidade não aumentou, não foi assim. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado Rui Costa. Alguém mais quer usar da 

nto? Senhor Deputado Sousa, faz favor. 
O Senhor Deputado António Sousa: 

-me de falar, então agora tem que ser. 
Eu concordo nalguma parte. Mas também houve outra importante aqui, 

principalmente aqui na Vila de Nelas, é que a etar n.º 1 já tem, par
a tenha sido renovada uma parte, tem que ser praticamente, nova.

E, depois, houve uma parte de aumento que foi para aquela estrada António 
Monteiro, para as Caldas da Felgueira, Folhadal, que não dava descarga para essa. P
isso era preciso e foi pensada e havia, na última Câmara do Partido Socialista havia um 
plano de uma etar 3, que era para substituir a 1, que iria fazer as vezes da 1, mais essa 
parte, que era lá para baixo para, depois da Póvoa das Roçadas, e isso já e

Nada disso foi continuado. Eu não digo que essa, se calhar havia uma solução 
ainda melhor, ou mais barata, mas nem essa foi estudada, nada, o problema nisto é que 
havia deficiências porque isto está-se a passar, porque, depois a de Canas tem o quê? A 
etar de Canas tem, para aí cinquenta anos também, não deve ter muito menos.

Pronto, por isso, e elas vão envelhecendo e até os métodos que se usam, porque 
agora há métodos diferentes daquilo que havia há uns anos atrás e, por is
ser, no caso da de Canas, se calhar tem que ser fazer uma totalmente nova porque aquela 
já não em hipóteses de reabilitação. 

E esse tipo de situações foram-se, ao longo do tempo, vão mudando e precisam 
de ir sempre sendo acompanhados. O problema é que nestes últimos oito anos este 
acompanhamento não foi feito. Não houve manutenção, não ligaram a nada, nada, zero, 
nada. Esse é que foi o problema e é preciso termos, o problema é que nós temos 
esse conceito, está tudo a rebentar pelas costuras porque nada foi mantido, está a ver? 
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também outra coisa, também precisamos da indústria para, realmente, desenvolver o 

Agora o que aqui está e se calhar ficou aqui um bocado de confusão foi na 
situação do aumento da população. Realmente, se calhar, há aqui, no meu ponto de 
vista, um problema que não foi aqui clarificado porque, infelizmente, o Concelho de 
Nelas não teve assim um aumento da população, como se aqui fez apregoar. 

se as pessoas de freguesias para a sede do 
Concelho, para Canas de Senhorim, aí sim, porque, realmente, se analisarmos a 

tanto, não cresceu assim tanto, se calhar, descolonizou-se 
etar, principalmente, de Nelas, essa, realmente e devido às 

não está a funcionar, quer dizer, como não está a funcionar, então 
porque, realmente, aqui na sede do Concelho houve um aumento 

Então, era só essa parte que eu queria esclarecer também aqui á Assembleia, 
um bocado, que deveríamos também pegar nesta situação e não dizer que só, que a 

s que aumentou 100% a 
população e as etar, não aumentaram nada, a realidade não aumentou, não foi assim.  

Muito obrigado Senhor Deputado Rui Costa. Alguém mais quer usar da 

Eu concordo nalguma parte. Mas também houve outra importante aqui, 
principalmente aqui na Vila de Nelas, é que a etar n.º 1 já tem, para aí, cinquenta e tal 

praticamente, nova. 
E, depois, houve uma parte de aumento que foi para aquela estrada António 

Monteiro, para as Caldas da Felgueira, Folhadal, que não dava descarga para essa. Por 
isso era preciso e foi pensada e havia, na última Câmara do Partido Socialista havia um 
plano de uma etar 3, que era para substituir a 1, que iria fazer as vezes da 1, mais essa 
parte, que era lá para baixo para, depois da Póvoa das Roçadas, e isso já estava, já tinha 

Nada disso foi continuado. Eu não digo que essa, se calhar havia uma solução 
ainda melhor, ou mais barata, mas nem essa foi estudada, nada, o problema nisto é que 

ois a de Canas tem o quê? A 
etar de Canas tem, para aí cinquenta anos também, não deve ter muito menos. 

Pronto, por isso, e elas vão envelhecendo e até os métodos que se usam, porque 
agora há métodos diferentes daquilo que havia há uns anos atrás e, por isso, ela tem que 
ser, no caso da de Canas, se calhar tem que ser fazer uma totalmente nova porque aquela 

se, ao longo do tempo, vão mudando e precisam 
blema é que nestes últimos oito anos este 

acompanhamento não foi feito. Não houve manutenção, não ligaram a nada, nada, zero, 
nada. Esse é que foi o problema e é preciso termos, o problema é que nós temos tido 

uras porque nada foi mantido, está a ver?  



 

 

                                                                                                                           
 

E quando eu venho aqui falar nestas cois
partida, que é essencial.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado Senhor Deputado. Agora, sim, parece que ninguém está 

inscrito. Senhor Presidente, faz favor.
O Senhor Presidente da Câmara:
- É que o Senhor Vice
O Senhor Vice
- Eu, relativamente à segunda intervenção do Senhor Deputado Eng.º José 

António, fiquei, claramente, ago
entendeu o Senhor Presidente da Câmara quando ele referiu o porquê da alteração da 
designação do Plano de Investimentos.

Nós não estamos a pedir esta alteração para fazer o coletor que vem do Chão 
do Pisco para a etar n.º 2, isso já está feito. É para fazer as intervenções na
neste momento, não funcionam, concretamente na etar n.º 2, de Nelas, na etar n.º 1, de 
Nelas, na etar do Folhadal, na etar da Urgeiriça e na etar de Moreira. Estas últ
que apenas com manutenção, cumprem os parâmetros, segundo a empresa, e na etar das 
Caldas da Felgueira.         

É para isso que nós pedimos alteração da denominação, é para alterar um 
estado de coisas, que nos foi le

É que mesmo aquela que foi paga pela EDM, da Urgeiri
pelo Município, no Folhadal, funcionam
habilitado a tratar etar�

Não há ninguém na Câmara, não havia ninguém na Câmara com essa 
incumbência. Quando havia alguma coisa ia lá o eletricista ver o que é que se podia 
fazer e é isso que nós vamos alterar.

Relativamente aqui há questão do aumento, obviamente, não
população, houve alteração, 
população também os seus hábitos de consumo foram alterados e, portanto, as pessoas 
produzem mais lixo, produzem mais efluentes domésticos.

E depois também tem
funciona, propriamente, muito bem e que também causa problemas porque o volume 
tratado não é, efetivamente, o volume de efluentes domésticos de esgotos, vai mistur
com muita água quando chove. H
indevidamente para as etar�
e também é outra situação que tem que se resolver e que nós, neste momento, também 
não temos capacidade para a resolver assim de re

Mas aí também tem a ver com o aumento do volume que tem que ser tratado e 
a falta de capacidade da rede de tratamento de águas residuais.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado. E, agora, parece que sim, que 

ponto, portanto, que uma grande 
autorização para mudar alguns nomes do Plano Plurianual de Investimentos. 

Portanto, neste ponto, eu vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? 
Quem se abstém? Est
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E quando eu venho aqui falar nestas coisas é para nós sabermos o ponto de 
partida, que é essencial. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Agora, sim, parece que ninguém está 

. Senhor Presidente, faz favor. 
O Senhor Presidente da Câmara: 

É que o Senhor Vice-Presidente tem um esclarecimento ainda. 
O Senhor Vice-Presidente: 

Eu, relativamente à segunda intervenção do Senhor Deputado Eng.º José 
António, fiquei, claramente, agora com a impressão, que o Senhor, ou não ouviu, ou não 
entendeu o Senhor Presidente da Câmara quando ele referiu o porquê da alteração da 
designação do Plano de Investimentos. 

Nós não estamos a pedir esta alteração para fazer o coletor que vem do Chão 
isco para a etar n.º 2, isso já está feito. É para fazer as intervenções na

neste momento, não funcionam, concretamente na etar n.º 2, de Nelas, na etar n.º 1, de 
Nelas, na etar do Folhadal, na etar da Urgeiriça e na etar de Moreira. Estas últ
que apenas com manutenção, cumprem os parâmetros, segundo a empresa, e na etar das 
Caldas da Felgueira.                                      

É para isso que nós pedimos alteração da denominação, é para alterar um 
estado de coisas, que nos foi legado, que é o não funcionamento de nenhuma etar.

É que mesmo aquela que foi paga pela EDM, da Urgeiri
pio, no Folhadal, funcionam, às vezes, porque não há ninguém na 

habilitado a tratar etar�s, o que não deixa de ser interessante. 
Não há ninguém na Câmara, não havia ninguém na Câmara com essa 

incumbência. Quando havia alguma coisa ia lá o eletricista ver o que é que se podia 
fazer e é isso que nós vamos alterar. 

Relativamente aqui há questão do aumento, obviamente, não
houve alteração, como muito bem disse, e houve outra coisa

população também os seus hábitos de consumo foram alterados e, portanto, as pessoas 
produzem mais lixo, produzem mais efluentes domésticos. 

E depois também temos uma rede de águas pluviais que é uma coisa que não 
funciona, propriamente, muito bem e que também causa problemas porque o volume 
tratado não é, efetivamente, o volume de efluentes domésticos de esgotos, vai mistur
com muita água quando chove. Há muita, mas muita água das chuvas que vai 

para as etar�s, o que também aumenta a carga, portanto, de água a tratar 
e também é outra situação que tem que se resolver e que nós, neste momento, também 
não temos capacidade para a resolver assim de repente. 

Mas aí também tem a ver com o aumento do volume que tem que ser tratado e 
idade da rede de tratamento de águas residuais. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado. E, agora, parece que sim, que já chegámos à conclusão dest

ponto, portanto, que uma grande discussão sobre etar,s e o assunto era mesmo só pedir 
autorização para mudar alguns nomes do Plano Plurianual de Investimentos. 

Portanto, neste ponto, eu vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? 
Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

                                                                                                                           39 

para nós sabermos o ponto de 

Muito obrigado Senhor Deputado. Agora, sim, parece que ninguém está 

Presidente tem um esclarecimento ainda.  

Eu, relativamente à segunda intervenção do Senhor Deputado Eng.º José 
ra com a impressão, que o Senhor, ou não ouviu, ou não 

entendeu o Senhor Presidente da Câmara quando ele referiu o porquê da alteração da 

Nós não estamos a pedir esta alteração para fazer o coletor que vem do Chão 
isco para a etar n.º 2, isso já está feito. É para fazer as intervenções nas etar�s que, 

neste momento, não funcionam, concretamente na etar n.º 2, de Nelas, na etar n.º 1, de 
Nelas, na etar do Folhadal, na etar da Urgeiriça e na etar de Moreira. Estas últimas três, 
que apenas com manutenção, cumprem os parâmetros, segundo a empresa, e na etar das 

É para isso que nós pedimos alteração da denominação, é para alterar um 
gado, que é o não funcionamento de nenhuma etar. 

É que mesmo aquela que foi paga pela EDM, da Urgeiriça, e a que foi paga 
porque não há ninguém na Câmara 

Não há ninguém na Câmara, não havia ninguém na Câmara com essa 
incumbência. Quando havia alguma coisa ia lá o eletricista ver o que é que se podia 

Relativamente aqui há questão do aumento, obviamente, não houve aumento da 
houve outra coisa que é, a 

população também os seus hábitos de consumo foram alterados e, portanto, as pessoas 

os uma rede de águas pluviais que é uma coisa que não 
funciona, propriamente, muito bem e que também causa problemas porque o volume 
tratado não é, efetivamente, o volume de efluentes domésticos de esgotos, vai misturado 

ta, mas muita água das chuvas que vai 
aumenta a carga, portanto, de água a tratar 

e também é outra situação que tem que se resolver e que nós, neste momento, também 

Mas aí também tem a ver com o aumento do volume que tem que ser tratado e 

chegámos à conclusão deste 
discussão sobre etar,s e o assunto era mesmo só pedir 

autorização para mudar alguns nomes do Plano Plurianual de Investimentos.  
Portanto, neste ponto, eu vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? 



 

 

                                                                                                                           
 

O ponto 2.7 
Plurianual de Investimentos do ano de 2014
com 25 votos a favor, 

O Senhor Presidente da Assembleia:
Quem vota contra
A Senhora Primeira Secretária:                                           
- A respetiva minuta foi aprovada 
O Senhor Presidente da Assembleia:
-Chegámos, assim, ao fim desta reunião

quer usar da palavra?
faça o favor, o palanque é seu.

O Senhor Dr. Jorge Alves:
- Boa noite. 
Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
As Senhoras Secretárias,
O Senhor Presidente da Câmara,
Os Senhores Vereadores,
Os Senhores Deputados.
Eu não era para vir aqui, nem 
Mas tocaram

não foram levados a votação, portanto, acho que não há qualquer tipo de obst
julgo eu, no entanto. 

De qualquer das maneiras se não quiserem também não continuo, vou
embora, não tenho problema nenhum nisso.

No entanto, no entanto, houve uma coisa aqui que, quer dizer, eu não podia 
deixar de me sentir, porque sempre ouvi dizer que não sente quem não é filho de boa 
gente. 

E o comentário que o Senhor Deputado fez foi que, parece qu
julgam que são Deus e daí não se querem deslocar a Santar e a Carvalhal.

Se assim fosse eu sou Deus porque me desloquei a Santar durante trinta e três 
anos e a Carvalhal durante três, salvo o erro, ou quatro.

Mas, pronto, vamos pôr isso um bocado de parte e vamos esquecer. Na 
realidade há na instituição, há aqui no Concelho 
cada uma tem as suas regras, que os Senhores devem conhecer, possivelmente, para 
fazerem alguns comentários.

E, nomeadamente, uma delas é que a Unidade de Saúde Familiar, 
contrariamente à minha vontade e à vontade de muito boa gente
pode prestar serviços a pessoas que não estão inscritas.

Ponto um, é mau, é, mas, por outro lado,
regras para as quais eles são obrigados a cumprir. 
pessoal de Santar e Carvalha
atendidos aqui na Unidade de Saúde Familiar.

Onde é que está o erro? O erro está, em meu ver, e eu agora estou a falar por 
mim, não estou a falar por, nem pela Câmara, nem por ninguém, estou a falar por mim, 
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MINUTA DA ATA 
2.7 � Aprovação da alteração de designação de projetos do Plano 

Plurianual de Investimentos do ano de 2014, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade.
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
A Senhora Primeira Secretária:                                           

A respetiva minuta foi aprovada com 25 votos a favor, por unanimidade.
O Senhor Presidente da Assembleia: 

hegámos, assim, ao fim desta reunião. Do Ex.m.º Público, não sei se alguém 
quer usar da palavra? Senhor Dr. Jorge Alves. Mais alguém? Senhor Dr. Jorge Alves, 
faça o favor, o palanque é seu. 

r. Jorge Alves: 
 

Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
As Senhoras Secretárias, 
O Senhor Presidente da Câmara, 
Os Senhores Vereadores, 
Os Senhores Deputados. 
Eu não era para vir aqui, nem em princípio, estava a pensar nisto.
Mas tocaram-me num ponto que me é sensível. Acho que não foram votados, 

não foram levados a votação, portanto, acho que não há qualquer tipo de obst
 

De qualquer das maneiras se não quiserem também não continuo, vou
o tenho problema nenhum nisso. 

No entanto, no entanto, houve uma coisa aqui que, quer dizer, eu não podia 
deixar de me sentir, porque sempre ouvi dizer que não sente quem não é filho de boa 

E o comentário que o Senhor Deputado fez foi que, parece qu
julgam que são Deus e daí não se querem deslocar a Santar e a Carvalhal.

Se assim fosse eu sou Deus porque me desloquei a Santar durante trinta e três 
anos e a Carvalhal durante três, salvo o erro, ou quatro. 

Mas, pronto, vamos pôr isso um bocado de parte e vamos esquecer. Na 
realidade há na instituição, há aqui no Concelho três instituições de saúde a funcionar. E 
cada uma tem as suas regras, que os Senhores devem conhecer, possivelmente, para 

omentários. 
E, nomeadamente, uma delas é que a Unidade de Saúde Familiar, 

contrariamente à minha vontade e à vontade de muito boa gente, não pode 
pode prestar serviços a pessoas que não estão inscritas. 

Ponto um, é mau, é, mas, por outro lado, eles também estão sujeitos a umas 
regras para as quais eles são obrigados a cumprir. Daí, Santar e Carvalhal, ou melhor, o 
pessoal de Santar e Carvalhal, que não estava inscrito, logicamente, não 

aqui na Unidade de Saúde Familiar. 
Onde é que está o erro? O erro está, em meu ver, e eu agora estou a falar por 

mim, não estou a falar por, nem pela Câmara, nem por ninguém, estou a falar por mim, 
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alteração de designação de projetos do Plano 
foi posto à discussão, tendo sido aprovado 

por unanimidade. 

provada por unanimidade. 
A Senhora Primeira Secretária:                                            

, por unanimidade. 

. Do Ex.m.º Público, não sei se alguém 
Senhor Dr. Jorge Alves. Mais alguém? Senhor Dr. Jorge Alves, 

Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

princípio, estava a pensar nisto. 
me num ponto que me é sensível. Acho que não foram votados, 

não foram levados a votação, portanto, acho que não há qualquer tipo de obstáculo, 

De qualquer das maneiras se não quiserem também não continuo, vou-me 

No entanto, no entanto, houve uma coisa aqui que, quer dizer, eu não podia 
deixar de me sentir, porque sempre ouvi dizer que não sente quem não é filho de boa 

E o comentário que o Senhor Deputado fez foi que, parece que os médicos 
julgam que são Deus e daí não se querem deslocar a Santar e a Carvalhal. 

Se assim fosse eu sou Deus porque me desloquei a Santar durante trinta e três 

Mas, pronto, vamos pôr isso um bocado de parte e vamos esquecer. Na 
três instituições de saúde a funcionar. E 

cada uma tem as suas regras, que os Senhores devem conhecer, possivelmente, para 

E, nomeadamente, uma delas é que a Unidade de Saúde Familiar, 
, não pode atender, não 

eles também estão sujeitos a umas 
Daí, Santar e Carvalhal, ou melhor, o 

, que não estava inscrito, logicamente, não podiam ser 

Onde é que está o erro? O erro está, em meu ver, e eu agora estou a falar por 
mim, não estou a falar por, nem pela Câmara, nem por ninguém, estou a falar por mim, 



 

 

                                                                                                                           
 

o erro está, quando foi criada a Unidade de Saúde Familiar, em Nelas, e foi incentivada 
um bocado para que a coisa andasse para a frente e foi assumida a criação da Unidade 
de Saúde Familiar ainda no tempo da minha Colega, da Dr.

O que é que vem a acontecer? Cria
se, um bocado, Santar
presente, não está aqui ninguém que lá tenha estado, estive presente numa reunião onde 
estava presente o Presidente da Comissão aqui da 
Senhores Presidentes da Câmara, os Preside
Santar. 

Até tiveram um comportamento um bocadito indelicado, mas pronto. Muitas 
das vezes a vontade que pretendem para defender o povo que representam perdem, um 
bocado, o controlo. 

Mas a verdade é que o que se pas
porque sempre, desde o momento que foi criada a Unidade de Saúde Familiar foi 
decretado que o Posto Médico de Santar
anulados, isto há dois anos. 

Portanto, se era
inconveniente, diga-
inconveniente. Mas aí é que deviam ter tomado essa atitude, que era para as pessoas, 
eventualmente, poderem reclamar na hora e 

Não senhor, o que é que tentaram fazer? Tapar o sol com a peneira. Como é 
que o fizeram? Contratação de um médico para lá.

É evidente que o médico que vai lá prestar serviço presta o serviço, admito eu, 
e quero crer que assim seja, na melhor das condições. Mas foi
tipo de serviço, nomeadamente, a passagem de receitas, nomeadamente a passagem de 
exames complementares de diagnóstico e acima de tudo, o trabalhar sozinho, porque 
isto é como tudo, se me disserem, á, mas o Senhor pode fazer as consultas sozinho? É 
evidente que posso fazer as consultas sozinho. Serão bem? Serão mal? É uma questão a 
discutir. Mas melhor será se 
enfermagem. 

O que está estipulado para a Unidade de Saúde Familiar é que na realidade para 
terem os cuidados necessários e que eles consideram, os que são essenciais, é que haja 
um médico, que haja um enfermeiro e que haja um administrativo para poderem prestar 
todos os cuidados de saúde.

Portanto, logicamente, 
que deslocar um médico para Santar, teriam que deslocar um enfermeiro para Santar.

Em Carvalhal teria que ser feita a mesma coisa, a deslocação de um médico e
de um enfermeiro.  

Não havia hipóteses e não há ainda neste momento, por aquilo que eu tenho 
conhecimento, hipóteses de se desenvolver um trabalho deste género.

Portanto, se não há hipóteses de se desenvolver um trabalho deste género, não 
vamos ser líricos e eu utilizo aqui o termo de líricos e neste caso até falo com um 
bocado de conhecimento
sabem e trabalhei nos últimos quinze anos, ou dez
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o erro está, quando foi criada a Unidade de Saúde Familiar, em Nelas, e foi incentivada 
cado para que a coisa andasse para a frente e foi assumida a criação da Unidade 

de Saúde Familiar ainda no tempo da minha Colega, da Dr.ª Isaura.
O que é que vem a acontecer? Cria-se a Unidade de Saúde Familiar e esquece

se, um bocado, Santar e Carvalhal. Eu, por acaso estava num dia em que estava 
presente, não está aqui ninguém que lá tenha estado, estive presente numa reunião onde 
estava presente o Presidente da Comissão aqui da ACES Dão Lafões e apareceram lá os 
Senhores Presidentes da Câmara, os Presidentes da Junta de Freguesia de Carvalhal e 

Até tiveram um comportamento um bocadito indelicado, mas pronto. Muitas 
das vezes a vontade que pretendem para defender o povo que representam perdem, um 

Mas a verdade é que o que se passou a seguir, para mim é mais prejudicial, 
porque sempre, desde o momento que foi criada a Unidade de Saúde Familiar foi 

do que o Posto Médico de Santar e o Posto Médico de Carvalhal era para serem 
anulados, isto há dois anos.  

Portanto, se era para serem anulados, tinham-nos anulado logo na hora, mas era 
-se em abono da verdade, também não ficava bem, era 

inconveniente. Mas aí é que deviam ter tomado essa atitude, que era para as pessoas, 
eventualmente, poderem reclamar na hora e tentarem andar com as coisas para a frente.

Não senhor, o que é que tentaram fazer? Tapar o sol com a peneira. Como é 
que o fizeram? Contratação de um médico para lá. 

É evidente que o médico que vai lá prestar serviço presta o serviço, admito eu, 
rer que assim seja, na melhor das condições. Mas foi-lhe obstaculizado todo o 

tipo de serviço, nomeadamente, a passagem de receitas, nomeadamente a passagem de 
exames complementares de diagnóstico e acima de tudo, o trabalhar sozinho, porque 

do, se me disserem, á, mas o Senhor pode fazer as consultas sozinho? É 
evidente que posso fazer as consultas sozinho. Serão bem? Serão mal? É uma questão a 
discutir. Mas melhor será se eu tiver, de facto, um apoio administrativo e um apoio de 

que está estipulado para a Unidade de Saúde Familiar é que na realidade para 
terem os cuidados necessários e que eles consideram, os que são essenciais, é que haja 
um médico, que haja um enfermeiro e que haja um administrativo para poderem prestar 

s cuidados de saúde. 
Portanto, logicamente, não podiam fazer isso em Santar, atendendo que teriam 

que deslocar um médico para Santar, teriam que deslocar um enfermeiro para Santar.
Carvalhal teria que ser feita a mesma coisa, a deslocação de um médico e

Não havia hipóteses e não há ainda neste momento, por aquilo que eu tenho 
conhecimento, hipóteses de se desenvolver um trabalho deste género.

Portanto, se não há hipóteses de se desenvolver um trabalho deste género, não 
s e eu utilizo aqui o termo de líricos e neste caso até falo com um 

bocado de conhecimento de causa porque eu trabalhei em Santar, com os Senhores 
sabem e trabalhei nos últimos quinze anos, ou dez anos, sem termos enfermagem.
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o erro está, quando foi criada a Unidade de Saúde Familiar, em Nelas, e foi incentivada 
cado para que a coisa andasse para a frente e foi assumida a criação da Unidade 

ª Isaura. 
se a Unidade de Saúde Familiar e esquece-

Eu, por acaso estava num dia em que estava 
presente, não está aqui ninguém que lá tenha estado, estive presente numa reunião onde 

ACES Dão Lafões e apareceram lá os 
ntes da Junta de Freguesia de Carvalhal e 

Até tiveram um comportamento um bocadito indelicado, mas pronto. Muitas 
das vezes a vontade que pretendem para defender o povo que representam perdem, um 

sou a seguir, para mim é mais prejudicial, 
porque sempre, desde o momento que foi criada a Unidade de Saúde Familiar foi 

de Carvalhal era para serem 

nos anulado logo na hora, mas era 
se em abono da verdade, também não ficava bem, era 

inconveniente. Mas aí é que deviam ter tomado essa atitude, que era para as pessoas, 
tentarem andar com as coisas para a frente. 

Não senhor, o que é que tentaram fazer? Tapar o sol com a peneira. Como é 

É evidente que o médico que vai lá prestar serviço presta o serviço, admito eu, 
lhe obstaculizado todo o 

tipo de serviço, nomeadamente, a passagem de receitas, nomeadamente a passagem de 
exames complementares de diagnóstico e acima de tudo, o trabalhar sozinho, porque 

do, se me disserem, á, mas o Senhor pode fazer as consultas sozinho? É 
evidente que posso fazer as consultas sozinho. Serão bem? Serão mal? É uma questão a 

eu tiver, de facto, um apoio administrativo e um apoio de 

que está estipulado para a Unidade de Saúde Familiar é que na realidade para 
terem os cuidados necessários e que eles consideram, os que são essenciais, é que haja 
um médico, que haja um enfermeiro e que haja um administrativo para poderem prestar 

não podiam fazer isso em Santar, atendendo que teriam 
que deslocar um médico para Santar, teriam que deslocar um enfermeiro para Santar. 

Carvalhal teria que ser feita a mesma coisa, a deslocação de um médico e 

Não havia hipóteses e não há ainda neste momento, por aquilo que eu tenho 
conhecimento, hipóteses de se desenvolver um trabalho deste género. 

Portanto, se não há hipóteses de se desenvolver um trabalho deste género, não 
s e eu utilizo aqui o termo de líricos e neste caso até falo com um 

de causa porque eu trabalhei em Santar, com os Senhores 
anos, sem termos enfermagem. 



 

 

                                                                                                                           
 

Éramos dois médicos e não tính
Eu tive de muitas das vezes fazer o serviço de médico e o serviço de enfermeiro. Se me 
perguntar, foi bem feito? Não sei. Fiz o melhor que soube e que pude na hora. 

Hoje em dia as coisas têm
porque, na realidade, os cuidados de saúde, que se prestam, devem ser prestados nas 
melhores condições possíveis. 

E numa situação conforme está, não havendo a possibilidade de se deslocar um 
médico e um enfermeiro para Santar,
Redondo, como é que se vai resolver o problema? Com a tentativa de se concentrar os 
serviços no Centro de Saúde de Nelas. 

É uma hipótese que eu tenho 
momento que haja pessoal suficiente em Nelas a nível de médicos, de enfermeiros e 
administrativos, para prestarem esses mesmos serviços à população

Mas os Senhores dizem,
têm dificuldade em se deslocar.

Ora bem, aqui c
amigos, pois, então, havendo essa dificuldade nós vamos pôr um serviço que possa 
transportar as pessoas de um lado para o outro e se assim o fizerem, 
com esse tipo de serviço, a
Centro de Saúde, onde podem ter 
lhes prestados todos os cuidados de saúde necessários do que andarmos aqui a 
atamancar, que foi o que fizeram du
horas por semana, ou três horas por semana, que eu agora não faço a mínima ideia, mas 
sei que ia lá um dia por semana, para um lado e para o outro, para passar receituário, 
para limitar as coisas ao mínim
quando há bocado me disse que, eu sei, porque é do meu tempo a criação do Posto de 
Carvalhal Redondo, a Junta de Freguesia propôs criar o Posto Médico, sim senhor, e eu 
pergunto, então e o material q

Então também deveria ser a Junta de Freguesia a tratar disso. Conforme, se 
formos olhar agora para uma situação de Santar, se Santar se propõe pôr lá o Posto 
Médico, ou procurar manter lá o Posto Médico, também 
ter que instalar lá as coisas ne
mínimos, atenção, mínimos, e eu falo nos cuidados mínimos às populações, porque 
aquilo que está lá neste momento, o c
formação de saúde familiar, portanto, medicina geral e familiar, é um clínico geral, está 
logo contra, digamos, a evolução daquilo que é preciso para a saúde. 

Mas atenção, mas esse contrato com esse médico foi feito por quem estava 
anteriormente. Foi bem feito? Foi mal feito? Não sei. Foi feito. Foi para tentar resolver 
o problema. Então, não, ouça, então, para
aquilo que deveria ter sido feito que era fecharem 
automaticamente tinham que vir aqui para Nelas, quer quisessem, quer não quisessem e 
viriam de bom grado se tivessem uma rede de transportes que permitisse isso.

Mas não havia essa rede de transportes e não havendo essa rede de transportes, 
pronto, é a tal coisa, tap
formação em medicina geral e familiar, em que não podia fazer saúde infantil, em que 
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Éramos dois médicos e não tínhamos enfermeiros. É um trabalho muito pior. 
Eu tive de muitas das vezes fazer o serviço de médico e o serviço de enfermeiro. Se me 
perguntar, foi bem feito? Não sei. Fiz o melhor que soube e que pude na hora. 

Hoje em dia as coisas têm-se que modificar um bocado e tem que se procurar 
porque, na realidade, os cuidados de saúde, que se prestam, devem ser prestados nas 
melhores condições possíveis.  

E numa situação conforme está, não havendo a possibilidade de se deslocar um 
médico e um enfermeiro para Santar, um médico e um enfermeiro para Carvalhal 
Redondo, como é que se vai resolver o problema? Com a tentativa de se concentrar os 
serviços no Centro de Saúde de Nelas.  

uma hipótese que eu tenho que admitir, que é uma hipótese boa, desde que o 
ja pessoal suficiente em Nelas a nível de médicos, de enfermeiros e 

para prestarem esses mesmos serviços à população
Mas os Senhores dizem, mas isto é um bocado difícil porque há pessoas que 

têm dificuldade em se deslocar. 
Ora bem, aqui cabe à Autarquia e espero que tome essa iniciativa e dizer, meus 

amigos, pois, então, havendo essa dificuldade nós vamos pôr um serviço que possa 
transportar as pessoas de um lado para o outro e se assim o fizerem, 

tipo de serviço, as pessoas passarão a ficar melhor servidas, se vierem aqui ao 
Centro de Saúde, onde podem ter um medico, um enfermeiro, o administrativo, serem
lhes prestados todos os cuidados de saúde necessários do que andarmos aqui a 
atamancar, que foi o que fizeram durante estes dois anos, com um médico a ir lá quatro 
horas por semana, ou três horas por semana, que eu agora não faço a mínima ideia, mas 
sei que ia lá um dia por semana, para um lado e para o outro, para passar receituário, 
para limitar as coisas ao mínimo dos mínimos, não tinha condições, não tinha material e 
quando há bocado me disse que, eu sei, porque é do meu tempo a criação do Posto de 
Carvalhal Redondo, a Junta de Freguesia propôs criar o Posto Médico, sim senhor, e eu 
pergunto, então e o material que era necessário lá dentro?  

Então também deveria ser a Junta de Freguesia a tratar disso. Conforme, se 
formos olhar agora para uma situação de Santar, se Santar se propõe pôr lá o Posto 
Médico, ou procurar manter lá o Posto Médico, também deve ter essas

á as coisas necessárias para ter lá um médico para prestar os cuidados 
mínimos, atenção, mínimos, e eu falo nos cuidados mínimos às populações, porque 

o que está lá neste momento, o colega que lá está que, por acaso a
formação de saúde familiar, portanto, medicina geral e familiar, é um clínico geral, está 
logo contra, digamos, a evolução daquilo que é preciso para a saúde. 

Mas atenção, mas esse contrato com esse médico foi feito por quem estava 
nte. Foi bem feito? Foi mal feito? Não sei. Foi feito. Foi para tentar resolver 

Então, não, ouça, então, para mim foi pior aquilo que foi feito do que 
aquilo que deveria ter sido feito que era fecharem porque se fechassem as pessoas 

ente tinham que vir aqui para Nelas, quer quisessem, quer não quisessem e 
viriam de bom grado se tivessem uma rede de transportes que permitisse isso.

Mas não havia essa rede de transportes e não havendo essa rede de transportes, 
pronto, é a tal coisa, tapou-se a situação colocando lá um médico, que não tinha a 
formação em medicina geral e familiar, em que não podia fazer saúde infantil, em que 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

                                                                                                                           42 

amos enfermeiros. É um trabalho muito pior. 
Eu tive de muitas das vezes fazer o serviço de médico e o serviço de enfermeiro. Se me 
perguntar, foi bem feito? Não sei. Fiz o melhor que soube e que pude na hora.  

bocado e tem que se procurar 
porque, na realidade, os cuidados de saúde, que se prestam, devem ser prestados nas 

E numa situação conforme está, não havendo a possibilidade de se deslocar um 
um médico e um enfermeiro para Carvalhal 

Redondo, como é que se vai resolver o problema? Com a tentativa de se concentrar os 

e admitir, que é uma hipótese boa, desde que o 
ja pessoal suficiente em Nelas a nível de médicos, de enfermeiros e 

para prestarem esses mesmos serviços à população. 
mas isto é um bocado difícil porque há pessoas que 

abe à Autarquia e espero que tome essa iniciativa e dizer, meus 
amigos, pois, então, havendo essa dificuldade nós vamos pôr um serviço que possa 
transportar as pessoas de um lado para o outro e se assim o fizerem, e se cumprirem 

a ficar melhor servidas, se vierem aqui ao 
um medico, um enfermeiro, o administrativo, serem-

lhes prestados todos os cuidados de saúde necessários do que andarmos aqui a 
, com um médico a ir lá quatro 

horas por semana, ou três horas por semana, que eu agora não faço a mínima ideia, mas 
sei que ia lá um dia por semana, para um lado e para o outro, para passar receituário, 

o dos mínimos, não tinha condições, não tinha material e 
quando há bocado me disse que, eu sei, porque é do meu tempo a criação do Posto de 
Carvalhal Redondo, a Junta de Freguesia propôs criar o Posto Médico, sim senhor, e eu 

Então também deveria ser a Junta de Freguesia a tratar disso. Conforme, se 
formos olhar agora para uma situação de Santar, se Santar se propõe pôr lá o Posto 

deve ter essas necessidades e 
essárias para ter lá um médico para prestar os cuidados 

mínimos, atenção, mínimos, e eu falo nos cuidados mínimos às populações, porque 
olega que lá está que, por acaso até nem tem a 

formação de saúde familiar, portanto, medicina geral e familiar, é um clínico geral, está 
logo contra, digamos, a evolução daquilo que é preciso para a saúde.  

Mas atenção, mas esse contrato com esse médico foi feito por quem estava 
nte. Foi bem feito? Foi mal feito? Não sei. Foi feito. Foi para tentar resolver 

mim foi pior aquilo que foi feito do que 
porque se fechassem as pessoas 

ente tinham que vir aqui para Nelas, quer quisessem, quer não quisessem e 
viriam de bom grado se tivessem uma rede de transportes que permitisse isso. 

Mas não havia essa rede de transportes e não havendo essa rede de transportes, 
se a situação colocando lá um médico, que não tinha a 

formação em medicina geral e familiar, em que não podia fazer saúde infantil, em que 



 

 

                                                                                                                           
 

não podia fazer planeamento familiar, em que não podia fazer rastreios, em que não 
podia fazer saúde materno
condições. 

Ele até pode saber, mas não tinha condições e acima de tudo, ele não tinha a 
formação em medicina geral e familiar, que é uma especialidade, como cardiologia, 
como outra do género. Portanto,

E isto são situações, ou foi uma situação que foi criada e apoiada, neste caso, 
por quem esteve, de facto, na Autarquia, portanto, na situação anterior. Portanto, foi mal 
feito, foi o que se pôde fazer. Agora, eu pergunto, os Senh
proposta?  

Eu estive presente numa reunião com o Dr. Marques Neves, em que ouvi da 
parte dele uma renitência terrível nesta história toda e vi
aquilo é para fechar. Mas ele disse
fechar. O Posto de Carvalhal Redondo é para fechar. Mas isso ele já o disse há três anos 
atrás, ou há dois anos atrás.

Então, mas disse hoje e disse há três anos atrás. Então, há três anos atrás não 
tomaram atitudes nenhumas? 

Isto agora aqui pegando ali na questão do Eng.º Rui, é pá, não é uma questão 
da gente estar a procurar andar para trás, andar para a frente. Mas isto são uma daquelas 
situações que é um bocado incómoda. 

Exato, pronto, mas uma pessoa sabe o que é que se pa
Então, pronto, eu não faço comentário daquilo que foi dito.
A situação é um bocado essa

que eu ouvi, o Posto Médico de Santar é para fechar e o Posto Médico de Carvalhal é 
para fechar. 

Agora, o que é que pode ser feito? Julgo que aqui a Autarquia tem que tomar 
uma atitude. A melhor atitude que ela pode tomar é, na realidade, criar uma rede de 
transportes que facilite a vida ao pessoal que vive em Carvalhal e em Santar, 
nomeadamente, em Senhorim, Vila Ruiva e companhia, porque do lado de lá é mais 
prejudicial, são mais prejudicados do que, nomeadamente, a parte de Santar e de 
Carvalhal. 

Eu fui contra a criação do Posto Médico de Carvalhal, na altura, com o respeito 
que eu tinha pela pesso
Posto em Vila Ruiva, 
na altura, politicamente, optaram por aquele, foi para ali, são jogadas, é pá, tudo bem.

Agora, neste momen
caso os Senhores Presidentes das Juntas, os Senhores Vereadores, os Senhores 
Deputados, procurarem desenvolver um trabalho junto com a Câmara, e a Câmara junto 
de quem de direito, neste caso, da Adm

Qual é a possibilidade? Eles dizem que não há médicos. Não os podem ir fazer 
a Molelos, que foi a resposta que ele me deu, que antigamente ainda faziam lá uns em 
Molelos e tal e que agora não há mais. Não podem ser feitos. Se não podem
procurar desenvolver, e que a Câmara assuma essa responsabilidade, uma linha de 
transporte que facilite a vida, de facto, ao pessoal.
em África.  

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS

                                                                                                                           

não podia fazer planeamento familiar, em que não podia fazer rastreios, em que não 
podia fazer saúde materno-infantil, quer dizer, não podia, não podia porque não tinha 

Ele até pode saber, mas não tinha condições e acima de tudo, ele não tinha a 
formação em medicina geral e familiar, que é uma especialidade, como cardiologia, 
como outra do género. Portanto, cada coisa no seu sítio, 

E isto são situações, ou foi uma situação que foi criada e apoiada, neste caso, 
por quem esteve, de facto, na Autarquia, portanto, na situação anterior. Portanto, foi mal 
feito, foi o que se pôde fazer. Agora, eu pergunto, os Senhores apresentam alguma 

Eu estive presente numa reunião com o Dr. Marques Neves, em que ouvi da 
parte dele uma renitência terrível nesta história toda e vi-o ali, ele disse
aquilo é para fechar. Mas ele disse-o peremptoriamente. O Posto de Santar é para 
fechar. O Posto de Carvalhal Redondo é para fechar. Mas isso ele já o disse há três anos 
atrás, ou há dois anos atrás. 

Então, mas disse hoje e disse há três anos atrás. Então, há três anos atrás não 
tomaram atitudes nenhumas?  

Isto agora aqui pegando ali na questão do Eng.º Rui, é pá, não é uma questão 
da gente estar a procurar andar para trás, andar para a frente. Mas isto são uma daquelas 
situações que é um bocado incómoda.  

Exato, pronto, mas uma pessoa sabe o que é que se passou. Pronto, exatamente.
Então, pronto, eu não faço comentário daquilo que foi dito.
A situação é um bocado essa. O Posto Médico, segundo a informação daquilo 

que eu ouvi, o Posto Médico de Santar é para fechar e o Posto Médico de Carvalhal é 

Agora, o que é que pode ser feito? Julgo que aqui a Autarquia tem que tomar 
uma atitude. A melhor atitude que ela pode tomar é, na realidade, criar uma rede de 
transportes que facilite a vida ao pessoal que vive em Carvalhal e em Santar, 

Senhorim, Vila Ruiva e companhia, porque do lado de lá é mais 
prejudicial, são mais prejudicados do que, nomeadamente, a parte de Santar e de 

Eu fui contra a criação do Posto Médico de Carvalhal, na altura, com o respeito 
que eu tinha pela pessoa que o tentou desenvolver, porque defendia a criação de um 
Posto em Vila Ruiva, que era mais longe, de uma para a outra. No entanto, n
na altura, politicamente, optaram por aquele, foi para ali, são jogadas, é pá, tudo bem.

Agora, neste momento, eu julgo que a Câmara tem que ter uma atitude e neste 
caso os Senhores Presidentes das Juntas, os Senhores Vereadores, os Senhores 
Deputados, procurarem desenvolver um trabalho junto com a Câmara, e a Câmara junto 
de quem de direito, neste caso, da Administração Regional. 

Qual é a possibilidade? Eles dizem que não há médicos. Não os podem ir fazer 
a Molelos, que foi a resposta que ele me deu, que antigamente ainda faziam lá uns em 
Molelos e tal e que agora não há mais. Não podem ser feitos. Se não podem
procurar desenvolver, e que a Câmara assuma essa responsabilidade, uma linha de 
transporte que facilite a vida, de facto, ao pessoal. Se assim for, meu amigo, é uma lança 
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não podia fazer planeamento familiar, em que não podia fazer rastreios, em que não 
, quer dizer, não podia, não podia porque não tinha 

Ele até pode saber, mas não tinha condições e acima de tudo, ele não tinha a 
formação em medicina geral e familiar, que é uma especialidade, como cardiologia, 

E isto são situações, ou foi uma situação que foi criada e apoiada, neste caso, 
por quem esteve, de facto, na Autarquia, portanto, na situação anterior. Portanto, foi mal 

ores apresentam alguma 

Eu estive presente numa reunião com o Dr. Marques Neves, em que ouvi da 
o ali, ele disse-me, de caras, 

osto de Santar é para 
fechar. O Posto de Carvalhal Redondo é para fechar. Mas isso ele já o disse há três anos 

Então, mas disse hoje e disse há três anos atrás. Então, há três anos atrás não 

Isto agora aqui pegando ali na questão do Eng.º Rui, é pá, não é uma questão 
da gente estar a procurar andar para trás, andar para a frente. Mas isto são uma daquelas 

ssou. Pronto, exatamente. 
Então, pronto, eu não faço comentário daquilo que foi dito. 

. O Posto Médico, segundo a informação daquilo 
que eu ouvi, o Posto Médico de Santar é para fechar e o Posto Médico de Carvalhal é 

Agora, o que é que pode ser feito? Julgo que aqui a Autarquia tem que tomar 
uma atitude. A melhor atitude que ela pode tomar é, na realidade, criar uma rede de 
transportes que facilite a vida ao pessoal que vive em Carvalhal e em Santar, 

Senhorim, Vila Ruiva e companhia, porque do lado de lá é mais 
prejudicial, são mais prejudicados do que, nomeadamente, a parte de Santar e de 

Eu fui contra a criação do Posto Médico de Carvalhal, na altura, com o respeito 
porque defendia a criação de um 

que era mais longe, de uma para a outra. No entanto, não foi feito, 
na altura, politicamente, optaram por aquele, foi para ali, são jogadas, é pá, tudo bem. 

to, eu julgo que a Câmara tem que ter uma atitude e neste 
caso os Senhores Presidentes das Juntas, os Senhores Vereadores, os Senhores 
Deputados, procurarem desenvolver um trabalho junto com a Câmara, e a Câmara junto 

Qual é a possibilidade? Eles dizem que não há médicos. Não os podem ir fazer 
a Molelos, que foi a resposta que ele me deu, que antigamente ainda faziam lá uns em 
Molelos e tal e que agora não há mais. Não podem ser feitos. Se não podem ser feitos, 
procurar desenvolver, e que a Câmara assuma essa responsabilidade, uma linha de 

Se assim for, meu amigo, é uma lança 



 

 

                                                                                                                           
 

Mas Deus e os médicos que estão a trabalhar
Saúde não têm hipóteses de dar resposta, nem têm possibilidades de se deslocarem, de 
facto, para lá, porque se eles forem convocados para o fazer, eles até vão, os médicos, 
estou a falar agora no pessoal médico, atenção, os médicos v

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado, Senhor Dr. Mais alguém quer usar da palavra? 
O Senhor Deputado José António:
- É só sobre o Regimento. 
Primeiro, quero pedir desculpa se houve mal interpretação da minha parte, ou 

da parte do Senhor Dr. sobr
Mas a verdade é assim, é que o Regimento diz bem definido, no Período de 

Intervenção do Público o seguinte: O Período de Intervenção do Público tem a duração 
máxima de 30 minutos. Os cidadãos interessados a intervir para solicitar 
esclarecimentos, para solicitar esclarecimentos, terão de fazer a sua inscrição referindo 
nome, morada e assunto a tratar.

E, depois, mais, no terceiro ponto da intervenção do Público diz, O Período de 
Intervenção aberto ao Público, referido no número um d
pelos inscritos, não podendo, porém, exceder cinco minutos por cidadão.

E foi isto que me levou a manifestar
é isso que eu quero que reconheça, 
Regimento é isto que diz e nós, se temos o Regimento

Muito obrigado.
O Senhor Presidente da Assembleia:
- Muito obrigado. Ora, o Senhor Presidente da Câmara quer fazer um 

esclarecimento e agora, sim
O Senhor Presidente da Câmar
- Acerca desta questão que queria em primeiro lugar dizer que o Dr. Jorge 

Alves, naquela reunião com 
presente na qualidade de representante da Assembleia Municipal, na Assembleia Geral 
dos Agrupamentos da ACES, das Unidades de Saúde Familiar e, portanto, agradecer 
também e, portanto, nós não somos nessa matéria, como em muitas outras, sequer 
iniciados e, portanto, tentamos sempre socorrer
Alves por ter estado present

Foi dito também nessa reunião, nós temos um projeto, um compromisso que 
assumimos e ainda não sabemos, ou queremos ver, em termos do Ministério da Saúde, 
qual é o apoio que teremos, ou qual é a abrangência que poderemos dar a esse serviço, 
acho que se justifica, particularmente, nas aldeias mais distantes e também pelo 
envelhecimento da população, uma Unidade Móvel de Saúde no Município, a que ele 
disse logo, não há dinheiro, escusam de pensar nisso, não há Unidade Móvel nenhuma.

Depois, a rede de transportes, nós não vamos pôr o carro à frente dos bois, nós 
vamos lutar, a Câmara Munici
nenhuma para prestar cuidados médicos.

Portanto, vamos falar com as entidades competentes deste Governo, do 
Governo PSD/CDS, para que o Município, fruto da iniciativa 
vem verificando, da procura de investimento e da expetativa que temos em trazer para 
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Mas Deus e os médicos que estão a trabalhar, neste momento, 
Saúde não têm hipóteses de dar resposta, nem têm possibilidades de se deslocarem, de 
facto, para lá, porque se eles forem convocados para o fazer, eles até vão, os médicos, 
estou a falar agora no pessoal médico, atenção, os médicos vão. 

or Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado, Senhor Dr. Mais alguém quer usar da palavra? 

O Senhor Deputado José António: 
É só sobre o Regimento.  

Primeiro, quero pedir desculpa se houve mal interpretação da minha parte, ou 
da parte do Senhor Dr. sobre mim, respeito imenso.  

Mas a verdade é assim, é que o Regimento diz bem definido, no Período de 
Intervenção do Público o seguinte: O Período de Intervenção do Público tem a duração 
máxima de 30 minutos. Os cidadãos interessados a intervir para solicitar 
esclarecimentos, para solicitar esclarecimentos, terão de fazer a sua inscrição referindo 
nome, morada e assunto a tratar. 

epois, mais, no terceiro ponto da intervenção do Público diz, O Período de 
Intervenção aberto ao Público, referido no número um deste artigo, será distribuído 

não podendo, porém, exceder cinco minutos por cidadão.
E foi isto que me levou a manifestar-me quando o Senhor Dr. subiu à tribuna e 

que reconheça, que não é má vontade, é um gosto ouvi
Regimento é isto que diz e nós, se temos o Regimento, devemos respeitá

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 

Muito obrigado. Ora, o Senhor Presidente da Câmara quer fazer um 
esclarecimento e agora, sim. 

O Senhor Presidente da Câmara: 
Acerca desta questão que queria em primeiro lugar dizer que o Dr. Jorge 

Alves, naquela reunião com o Senhor Marques Neves, Presidente da ACES, esteve 
presente na qualidade de representante da Assembleia Municipal, na Assembleia Geral 

da ACES, das Unidades de Saúde Familiar e, portanto, agradecer 
também e, portanto, nós não somos nessa matéria, como em muitas outras, sequer 
iniciados e, portanto, tentamos sempre socorrer-nos de quem sabe e obrigado Dr. Jorge 
Alves por ter estado presente. 

Foi dito também nessa reunião, nós temos um projeto, um compromisso que 
e ainda não sabemos, ou queremos ver, em termos do Ministério da Saúde, 

qual é o apoio que teremos, ou qual é a abrangência que poderemos dar a esse serviço, 
acho que se justifica, particularmente, nas aldeias mais distantes e também pelo 

a população, uma Unidade Móvel de Saúde no Município, a que ele 
disse logo, não há dinheiro, escusam de pensar nisso, não há Unidade Móvel nenhuma.

rede de transportes, nós não vamos pôr o carro à frente dos bois, nós 
vamos lutar, a Câmara Municipal, para que não seja necessária rede de transportes 
nenhuma para prestar cuidados médicos. 

Portanto, vamos falar com as entidades competentes deste Governo, do 
para que o Município, fruto da iniciativa e do

da procura de investimento e da expetativa que temos em trazer para 
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neste momento, no Centro de 
Saúde não têm hipóteses de dar resposta, nem têm possibilidades de se deslocarem, de 
facto, para lá, porque se eles forem convocados para o fazer, eles até vão, os médicos, 

Muito obrigado, Senhor Dr. Mais alguém quer usar da palavra?  

Primeiro, quero pedir desculpa se houve mal interpretação da minha parte, ou 

Mas a verdade é assim, é que o Regimento diz bem definido, no Período de 
Intervenção do Público o seguinte: O Período de Intervenção do Público tem a duração 
máxima de 30 minutos. Os cidadãos interessados a intervir para solicitar 
esclarecimentos, para solicitar esclarecimentos, terão de fazer a sua inscrição referindo 

epois, mais, no terceiro ponto da intervenção do Público diz, O Período de 
este artigo, será distribuído 

não podendo, porém, exceder cinco minutos por cidadão. 
me quando o Senhor Dr. subiu à tribuna e 

que não é má vontade, é um gosto ouvi-lo mas o 
devemos respeitá-lo. 

Muito obrigado. Ora, o Senhor Presidente da Câmara quer fazer um 

Acerca desta questão que queria em primeiro lugar dizer que o Dr. Jorge 
o Senhor Marques Neves, Presidente da ACES, esteve 

presente na qualidade de representante da Assembleia Municipal, na Assembleia Geral 
da ACES, das Unidades de Saúde Familiar e, portanto, agradecer 

também e, portanto, nós não somos nessa matéria, como em muitas outras, sequer 
nos de quem sabe e obrigado Dr. Jorge 

Foi dito também nessa reunião, nós temos um projeto, um compromisso que 
e ainda não sabemos, ou queremos ver, em termos do Ministério da Saúde, 

qual é o apoio que teremos, ou qual é a abrangência que poderemos dar a esse serviço, 
acho que se justifica, particularmente, nas aldeias mais distantes e também pelo 

a população, uma Unidade Móvel de Saúde no Município, a que ele 
disse logo, não há dinheiro, escusam de pensar nisso, não há Unidade Móvel nenhuma. 

rede de transportes, nós não vamos pôr o carro à frente dos bois, nós 
não seja necessária rede de transportes 

Portanto, vamos falar com as entidades competentes deste Governo, do 
e do desenvolvimento que 

da procura de investimento e da expetativa que temos em trazer para 



 

 

                                                                                                                           
 

cá, nos próximos quatro anos, pelos menos mais duas mil
serviços médicos de saúde no Município de Nelas.

A iniciativa privada, barragem, os investimentos 
podem estar em curso no âmbito do QREN, do novo QREN, ou do novo Quadro 
Comunitário, justificam que se incrementem, não apenas defender o que temos, mas 
incrementar esses serviços.

E, depois, dizer também que, quer o Dr. Jorge Alve
na reunião de Câmara, de facto, havia normas 
Câmara Municipal, em que os Munícipes tinham que se inscrever até com oito dias
antecedência. Há um ano atrás havia uma norma no Regimento da Câ
que os Munícipes para intervirem no período reservado ao Público tinham que se 
inscrever com oito dias de antecedência e dizer qual era o assunto.

Eu posso-vos dizer que hoje, na Câmara Municipal, as reuniões já são 
gravadas, são todas públi
assuntos.  

Eu acho que a massa crítica do Município, o Dr. Jorge Alves, os Professores, 
os Educadores, os profissionais, que queiram intervir, ainda que seja sobre assuntos que 
tenham sido discutidos aqui, todos nós estamos preparados para lhe responder e para ter 
esse contributo de cidadania.

E, portanto, Dr. Jorge Alves e todo o Público, há um exercício de cidadania que 
é preciso restabelecer aqui no Município. E, portanto, as pessoas têm que 
falar e de participar e se têm entraves, de qualquer ordem, dizer qual é o assunto, dizer 
qual é, não podem falar sobre o que se falou, isso é um entrave à participação cívica 
democrática dos cidadãos.

E, portanto, se a democracia, se o ex
transparência, não tem que se ter medo dos Munícipes. Eles enfrentam
eleições, têm-se que se enfrentar todos os dias e, portanto, eu, isso, invocação de 
Regimentos, ainda para dizer a um distinto 
serviços prestou durante todos estes anos às comunidades, dizer
já foi Vereador e candidato à Câmara, dizer que há constrangimentos formais e 
regimentais para que ele, na casa da democracia não pos
coisa que eu vou também ver se consigo cortas as silvas de algumas cabeças nos 
próximos quatro anos para ver se a coisa, do ponto de vista democrático, não se 
invocam argumentos formais para deixar que a cidadania floresça.

O Senhor Presidente da Assembleia:
- Ora, muito obrigado Senhor Presidente. Agora, sim, dou por encerrada esta 

sessão.  
Muito obrigado pela vossa presença. 
Até uma próxima oportunidade.               
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da As

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente a
assinada nos termos da lei.
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cá, nos próximos quatro anos, pelos menos mais duas mil, que haja um incremento
serviços médicos de saúde no Município de Nelas. 

A iniciativa privada, barragem, os investimentos que estão em curso e que 
podem estar em curso no âmbito do QREN, do novo QREN, ou do novo Quadro 
Comunitário, justificam que se incrementem, não apenas defender o que temos, mas 
incrementar esses serviços. 

E, depois, dizer também que, quer o Dr. Jorge Alves, quer os cidadãos, aqui e 
na reunião de Câmara, de facto, havia normas semelhantes a essa
Câmara Municipal, em que os Munícipes tinham que se inscrever até com oito dias
antecedência. Há um ano atrás havia uma norma no Regimento da Câ
que os Munícipes para intervirem no período reservado ao Público tinham que se 
inscrever com oito dias de antecedência e dizer qual era o assunto.

vos dizer que hoje, na Câmara Municipal, as reuniões já são 
gravadas, são todas públicas, quem quiser intervir pode intervir e falar sobre todos os 

Eu acho que a massa crítica do Município, o Dr. Jorge Alves, os Professores, 
os Educadores, os profissionais, que queiram intervir, ainda que seja sobre assuntos que 

utidos aqui, todos nós estamos preparados para lhe responder e para ter 
esse contributo de cidadania. 

E, portanto, Dr. Jorge Alves e todo o Público, há um exercício de cidadania que 
é preciso restabelecer aqui no Município. E, portanto, as pessoas têm que 
falar e de participar e se têm entraves, de qualquer ordem, dizer qual é o assunto, dizer 
qual é, não podem falar sobre o que se falou, isso é um entrave à participação cívica 
democrática dos cidadãos. 

E, portanto, se a democracia, se o exercício do Poder for feito com seriedade e 
transparência, não tem que se ter medo dos Munícipes. Eles enfrentam

se que se enfrentar todos os dias e, portanto, eu, isso, invocação de 
Regimentos, ainda para dizer a um distinto médico do nosso Concelho que tão bons 
serviços prestou durante todos estes anos às comunidades, dizer-lhe que e que também 
já foi Vereador e candidato à Câmara, dizer que há constrangimentos formais e 
regimentais para que ele, na casa da democracia não possa exprimir a sua opinião é uma 
coisa que eu vou também ver se consigo cortas as silvas de algumas cabeças nos 
próximos quatro anos para ver se a coisa, do ponto de vista democrático, não se 
invocam argumentos formais para deixar que a cidadania floresça.

O Senhor Presidente da Assembleia: 
Ora, muito obrigado Senhor Presidente. Agora, sim, dou por encerrada esta 

Muito obrigado pela vossa presença.  
Até uma próxima oportunidade.                

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da As
da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 
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que haja um incremento de 

que estão em curso e que 
podem estar em curso no âmbito do QREN, do novo QREN, ou do novo Quadro 
Comunitário, justificam que se incrementem, não apenas defender o que temos, mas 

s, quer os cidadãos, aqui e 
semelhantes a essas no Regimento da 

Câmara Municipal, em que os Munícipes tinham que se inscrever até com oito dias de 
antecedência. Há um ano atrás havia uma norma no Regimento da Câmara Municipal 
que os Munícipes para intervirem no período reservado ao Público tinham que se 
inscrever com oito dias de antecedência e dizer qual era o assunto. 

vos dizer que hoje, na Câmara Municipal, as reuniões já são 
cas, quem quiser intervir pode intervir e falar sobre todos os 

Eu acho que a massa crítica do Município, o Dr. Jorge Alves, os Professores, 
os Educadores, os profissionais, que queiram intervir, ainda que seja sobre assuntos que 

utidos aqui, todos nós estamos preparados para lhe responder e para ter 

E, portanto, Dr. Jorge Alves e todo o Público, há um exercício de cidadania que 
é preciso restabelecer aqui no Município. E, portanto, as pessoas têm que ter o direito de 
falar e de participar e se têm entraves, de qualquer ordem, dizer qual é o assunto, dizer 
qual é, não podem falar sobre o que se falou, isso é um entrave à participação cívica 

ercício do Poder for feito com seriedade e 
transparência, não tem que se ter medo dos Munícipes. Eles enfrentam-se na altura das 

se que se enfrentar todos os dias e, portanto, eu, isso, invocação de 
médico do nosso Concelho que tão bons 

lhe que e que também 
já foi Vereador e candidato à Câmara, dizer que há constrangimentos formais e 

sa exprimir a sua opinião é uma 
coisa que eu vou também ver se consigo cortas as silvas de algumas cabeças nos 
próximos quatro anos para ver se a coisa, do ponto de vista democrático, não se 
invocam argumentos formais para deixar que a cidadania floresça. 

Ora, muito obrigado Senhor Presidente. Agora, sim, dou por encerrada esta 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 
ta que depois de aprovada, vai ser 
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