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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

ATA 

 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 

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

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

1 – Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela 

Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2013, a liquidar no próximo ano, nos 

termos do Art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – Decreto-Lei n.º 

287/03, de 12 de novembro; 

2 – Autorizar o lançamento de derrama para o ano de 2014, nos termos da 

alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  

3 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 de 

fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas – Aprovação;   

4 - Participação dos Municípios no IRS – Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro – 

Aprovação; 

5 - Proposta final da Revisão do Plano Diretor Municipal do Concelho de 

Nelas – Proposta de revogação do n.º 1, do ponto 2.9, da deliberação da Assembleia 

Municipal de 20 de Setembro de 2013 e aprovação do referido Plano Diretor Municipal 

– Aprovação; 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Ex.m.º Público, 

Muito boa noite. 

Vamos dar início a esta primeira sessão. É uma sessão extraordinária e vamos 

passar à chamada dos Senhores Membros da Assembleia. 

 

A Senhora Segunda Secretária: 

- Estão a faltar os seguintes membros: 

- Rui Manuel Simões Costa, José Fernandes da Costa e Mário Alberto Gomes 

Pires.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

Faltam 3 elementos. Estão presentes 25. Obrigado.  

 Antes de dar início a esta sessão extraordinária queria pedir a esta Assembleia 

que, atendendo a que hoje o mundo está de luto com a morte de Nelson Mandela, fosse 

feita uma breve homenagem a Nelson Mandela:  

“Nelson Mandela, uma das figuras mais marcantes do século XX, o homem 

que mudou, em absoluto, o curso da história.  

Um grande homem que nos deixou o exemplo de liberdade, de coragem, de 

justiça e espírito de reconciliação. 
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Ensinou-nos que nenhum homem é livre se outro homem for oprimido e que a 

educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. 

A herança de Nelson Mandela transcende as fronteiras da África do Sul.  

É uma herança universal. 

Saibamos inspirar-nos.  

Que Nelson Mandela seja a verdadeira fonte de inspiração para todos nós, 

também para esta Assembleia, pelo seu exemplo grandioso e pelo legado extraordinário 

que nos deixa”. 

Eu pedia um minuto de silêncio em memória de Nelson Mandela. 

 

(Foi feito um minuto de silêncio) 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado.  

Vamos agora dar inicio a esta Assembleia. Sendo uma sessão extraordinária 

não tem Período de Antes da Ordem do Dia, não há aprovações de atas, nem outras 

intervenções. Passamos ao primeiro ponto da Ordem do Dia. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas quer introduzir os pontos da 

Ordem do Dia? Então, faz favor.  

 

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

- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Colegas Vereadores, 

Restante Mesa, 

Senhores Membros da Assembleia e Público. 

Uma primeira palavra de saudação para todos nesta que, creio que é, pelo 

menos com a nossa presença como representantes da Câmara, a primeira reunião da 

Assembleia Municipal. Apresento-me com os valores que defendemos para os próximos 

quatro anos que são, honestidade e humildade. Colocarmo-nos também ao dispor da 

Assembleia Municipal e de todos os seus membros, para enriquecer o debate e a ação 

que nos cumpre levar a cabo e que concretiza os compromissos que assumimos. 

Em matéria de impostos e taxas municipais temos, neste momento, a liberdade 

absolutamente diminuída, ou retirada, em termos de margem de ação. Quer nos 

impostos quer nas taxas, que constituem receitas próprias do Município, como seja o 

IMI, a derrama, a participação de 5% no IRS e as taxas de passagem. Como temos 

desde outubro de 2012 uma situação de desequilíbrio estrutural foi, à época, aprovado 

um plano de recuperação estrutural e financeira do Município de Nelas. No plano de 

reequilíbrio financeiro de setembro de 2012 e que foi aprovado em outubro está 

previsto, a fixação das taxas e dos impostos no máximo, como fonte de financiamento 

em termos de receitas, para a atividade nos próximos 15 a 20 anos. Quinze anos no caso 

do empréstimo relativo ao financiamento de um milhão novecentos e sessenta e dois mil 

euros, que foi efectuado pela Caixa Geral de Depósitos e 20 anos no outro empréstimo 

do BCP, no valor de sete milhões e meio. Também foi renegociado, com um período de 

pagamento até 2030, o outro empréstimo, que era do PAEL, através da Direção Geral 

do Tesouro, cujo financiamento é de um milhão seiscentos e trinta e cinco mil euros. 

Neste momento, temos um excesso de endividamento a rondar os sete milhões de euros 
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e, até que se verifique diminuída essa situação de excesso de endividamento, temos que 

respeitar o plano. Nesse plano de equilíbrio financeiro, que foi aprovado aqui na 

Assembleia Municipal em outubro de 2012, que depois deu origem a um despacho do 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, 

publicado em 16 de novembro de 2012, que é o Despacho 14763-C/2012, o Município 

de Nelas obrigou-se a ter, ou seja, vinculou-se a ter de cumprir os objetivos e medidas 

legalmente previstas. Essas medidas são, de facto, potenciar a receita através das taxas e 

dos impostos no máximo. 

 O próprio artigo 41.º, da Lei das Finanças Locais e depois o diploma que o 

concretiza, implicam essas medidas para reequilíbrio financeiro, a ter o Imposto 

Municipal sobre Imóveis no máximo. 

Nos últimos anos, só para informação, tentei de facto informar-me, porque à 

volta das taxas tem havido alguma desconformidade de informação, tenho aqui a 

referência desde 2004, sendo que o Código do IMI é de 2003. Desde 2004 a evolução, 

em termos legais, da taxa para os prédios urbanos sem reavaliação é de ponto 4 (0,4) a 

ponto 7 (0,7) e passou, em 2012, de ponto 4 (0,4) para ponto 8 (0,8), que era a margem 

em que se podia definir. Para prédios avaliados pelo novo código, taxa do IMI desde 

2003 a 2007 esteve na margem entre ponto 2 (0,2) e ponto 5 (0,5), a partir de 2008 

passou a estar na margem entre ponto 2 (0,2) a ponto 4 (0,4) e a partir de 2012 de ponto 

3 (0,3) a ponto 5 (0,5). A taxa dos prédios rústicos é de ponto 8 (0,8) desde 2003.  

O Município de Nelas desde, pelo menos 2004, é a indicação fornecida pelos 

serviços, esteve sempre na taxa máxima para o IMI e em 2012 foi fixado no ponto cinco 

(0,5). O recurso ao PAEL, que é um dos financiamentos que integrava o plano de 

reequilíbrio financeiro, implicava que fosse aplicada a taxa de IMI que estava em vigor 

e que foi fixada no ano passado em ponto 5.  

Daí, quer por razões contratuais, voluntárias ao plano a que nos vinculámos em 

2012, quer por razões legais, porque foram as obrigações de potenciação de receita que 

foram assumidas na altura,  quer por razões materiais, substanciais, porque o Município 

de Nelas tem que estar em condições de poder suprir as necessidades mínimas, quer 

correntes, quer de financiamento, em particular o financiamento de candidaturas ao 

próximo Quadro Comunitário, que vai arrancar no próximo ano. E, porque também 

existem ainda nessa vertente material, situações de verdadeiro estado de necessidade 

municipal como, por exemplo, o tratamento dos esgotos. De acordo com o estudo que 

foi elaborado há quatro anos pela própria Câmara Municipal, o designado DEE, serão 

necessários valores sempre superiores, a cinco milhões de euros para fazer esse 

tratamento de esgotos. Por estas razões todas, a Câmara pede à Assembleia Municipal 

que reconfirme esta questão da taxa do IMI e também dos outros impostos que estão 

referenciados a seguir, que também sempre se mantiveram todos no máximo, à exceção, 

durante um ou dois anos, da taxa do IRS de que o Município podia dispor, que era de 

5% e que em 2009 e em 2010 estiveram em 3% e depois voltaram a 5%. 

Dizer ainda, que os encargos da dívida no orçamento que estamos a elaborar 

para 2014, depois há-de vir o mapa de endividamento a médio e longo prazo, são 

seiscentos e setenta e cinco mil euros de juros, anuais. Estamos obrigados a amortizar os 

empréstimos em setecentos e oitenta e dois mil euros e pensamos passar de um 

endividamento de catorze milhões quatrocentos e três mil no final deste ano para um 

endividamento de treze milhões seiscentos e vinte e um mil. Estamos a falar em 
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endividamento de médio e longo prazo. Isto dá um encargo mensal, de amortização e de 

juros, de cento e vinte e um mil quatrocentos e vinte e dois euros. Portanto, esta fonte de 

financiamento de receitas próprias de impostos e taxas municipais são essenciais e 

imprescindíveis para fazer face a este encargo, mais uma comissão da Caixa Geral de 

Depósitos de ponto duzentos e dezanove no empréstimo de um milhão novecentos e 

sessenta e dois mil euros, o que dá, mais ou menos, trinta mil euros por ano. Portanto, 

mais uma vez relembro que estes impostos e taxas, são essenciais e imprescindíveis 

para viabilizar a atividade mínima de funcionamento da Câmara Municipal. 

Era isto que eu queria dizer nesta altura. Se tiveram alguma dúvida, ou se eu 

puder ajudar, ou souber, estou ao dispor. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Depois desta breve introdução do Senhor 

Presidente às contas do Município e ao pedido que ele nos faz para aprovarmos os 

impostos que foram propostos pela Câmara, ponho à discussão o ponto 1: “– Deliberar 

as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis.” A Câmara propõe: prédios rústicos – 

0,8; prédios urbanos – 0,8 e prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,5. 

 Pergunto, aos Senhores Membros da Assembleia, se alguém quer usar da 

palavra neste ponto? Registo, José António e António Sousa, mais alguém? Agradecia 

que quem quisesse usar da palavra se inscrevesse desde já para não estarmos sempre a 

interromper. Também se inscreve o Hernâni Marques. 

Senhor Membro da Assembleia, José António, faz favor. 

 

O Senhor Membro da Assembleia, Eng.º José António Pereira: 

- Boa noite a todos. 

Cumprimento a Mesa na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Caros Companheiros, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

É precisamente este assunto que me traz cá. Efetivamente, nós, politicamente, 

pelo facto de estarmos na Oposição, não negamos as responsabilidades e as 

necessidades do Município no presente. Se no passado votávamos favoravelmente, não 

era hoje que iríamos votar contra até porque, se esse investimento existiu, se esse 

dinheiro foi gasto, há visibilidade. Está visível, temos obra feita, não é negado, não foi 

gasto, não foi atirado para fora, foi consumado em obras. 

Agora, há uma questão que eu gostaria de pôr ao Senhor Presidente, é que este 

imposto sobre imóveis devia ser aprovado nesta Assembleia até 30 de novembro. 

Como diz o texto e passo a citar, “As deliberações da Assembleia Municipal 

referidas no presente artigo devem ser comunicadas à Direção Geral dos Impostos para 

vigorarem no ano seguinte, até ao dia 30 de novembro”, está nesse ofício que nos foi 

enviado. 

Questiono-me sobre a legalidade desta Assembleia para aprovar este imposto, 

será que há? Portanto, gostaria que me fosse explicado. 
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Relativamente ao voto, volto a referir que a responsabilidade, acima de tudo. 

Não é por hoje estarmos na oposição que deixaremos de ser responsáveis para que o 

Município continue em frente, a ter todas as potencialidades que lhe são necessárias. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Membro da Assembleia, António Sousa, faz favor. 

 

O Senhor Membro da Assembleia António Manuel Sousa: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Boa noite.  

Em primeiro lugar e aproveitando a primeira vez que vou falar nesta 

Assembleia, embora seja uma Assembleia Extraordinária e, por isso, não há Período de 

Antes da Ordem do Dia, nem direito a declarações políticas. Quero aproveitar só para 

saudar a nova Mesa da Assembleia, a nova Câmara, recentemente eleita, os meus 

colegas todos, tanto da bancada do Partido Socialista, como da bancada do CDS/PP e 

CDU e desejar a todos as melhores felicidades durante estes próximos quatro anos. 

Deixar aqui só uma nota de que, pelo menos do ponto de vista da bancada do PS, os 

julgamentos e considerações que serão efectuadas daqui para a frente, serão sempre 

políticas e sobre política e mesmo quando efectuadas ou dirigidas a pessoas serão 

sempre numa análise política sobre os seus atos, ou sobre as suas opiniões, ou sobre as 

suas posições políticas e nunca dirigidas ao seu caráter pessoal. É importante que isto 

fique desde já vincado. 

Relativamente a este ponto, a vontade do Partido Socialista, até por aquilo que 

dissemos durante a campanha, era não votar favoravelmente estas taxas, pelo menos 

com estes valores. 

Vêm-me aqui dizer de que era necessário porque a Autarquia, por causa do 

investimento, porque há obra feita. A obra feita deixa muito a desejar, tanto deixou 

muito a desejar que na votação viu-se onde é que estava a obra feita. Por isso é que o 

Partido Socialista ganhou e a Coligação perdeu e, não perdeu por 13 votos. A Coligação 

perdeu por 1.570 votos, houve 1.570 pessoas que votaram há quatro anos e que agora 

deixaram de votar. 

A vitória do Partido Socialista foi mesmo por 13 votos, mas a derrota da 

Coligação foi por 1.570. Perderam cerca de 30% dos votos e foi nessa tal obra feita que 

as pessoas viram o dinheiro esgotado, o dinheiro desaparecido e a obra, népia. 

Mais, em 8 anos conseguiram quadruplicar a dívida que havia da última 

Câmara do Partido Socialista, que estava em cerca de três milhões e meio de euros e 

passou a cerca de quinze milhões de euros. É uma coisa incrível e com pouca obra 

porque antes, inclusivamente quando estes financiamentos eram feitos, eram feitos para 

obra, agora foi para pagar fornecedores e despesas sabe-se lá de quê. 

Mas somos contra por outro motivo, porque nós não podemos comparar coisas 

que são incomparáveis. O Senhor Presidente da Câmara disse que em 2004 as taxas 

estavam no máximo e em 2005 e em 2006, mas os momentos políticos são 

completamente diferentes. Na altura essas taxas incidiam sobre valores inferiores, os 

prédios não estavam avaliados e o que as pessoas pagavam, o que os munícipes iam 

pagar era muitíssimo menos do que aquilo que agora pagam, isso era logo a primeira 
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questão. Depois havia realmente investimento, que era uma situação completamente 

diferente e agora, em tempo de crise, em que era preciso apoiar os munícipes nas 

despesas que têm, o que acontece é que nós somos obrigados a ter na taxa máxima. E 

porquê, por que somos obrigados? Porque uma gestão como aquela que foi feita, 

principalmente nos últimos quatro anos, deu cabo das finanças locais da Câmara 

Municipal. Este é que é um facto e teve que assinar um protocolo para não entrar em 

incumprimento com os bancos, teve que assinar um protocolo em que se obrigava, nos 

próximos 15 anos e 20 anos, numa pequena parte, a manter as taxas máximas. Esta é 

que é a verdade e o Concelho de Nelas vai perder com isto. Além dos seus munícipes 

irem ser obrigados a pagar muito mais do que deviam, porque os prédios agora foram 

reavaliados, é preciso ver a diferença entre 2010 e 2013, para além de irem pagar muito 

mais, perde competitividade relativamente a todos os Concelhos limítrofes. 

No ano passado, ou neste ano que agora termina, era o único Concelho do 

Distrito de Viseu que tinha taxas máximas, antes quase todos tinham taxa máxima 

porque a receita do IMI era uma receita relativamente pequena em relação aquilo que a 

Câmara recebia. 

Agora não, já é uma receita grande porque os valores das casas foram muito 

aumentados, essa é que é a diferença. Quando nós agora devíamos ter capacidade de 

competitividade relativamente aos outros concelhos para que as pessoas pudessem vir 

investir aqui, para que pudessem aqui comprar casa, ninguém vem comprar, ou fazer 

uma casa no Concelho de Nelas. No valor de cem mil euros, por exemplo, para pagar 

uma taxa de quinhentos euros de IMI quando chega ali ao Carregal, 2 quilómetros 

depois da Lapa do Lobo, ou chega logo ali a Mangualde e paga trezentos euros, quase 

metade. Nós não podemos fazer isso, é que mesmo que quiséssemos manter a 

competitividade não temos hipóteses nenhumas, não temos, porque deixaram-nos 

amarrados a esta situação de quinze, quase quinze milhões de euros de dívida e 

ultrapassados todos os limites de endividamento, é esta diferença. 

Claro que o Partido Socialista vai ter que votar a favor, não porque não seja 

contra esta maneira de gerir, mas porque há protocolos assinados. Há contratos 

assinados, há responsabilidades assumidas e nós temos que continuar a assumir. 

Agora temos é que exortar o novo Executivo para que, com uma nova 

modalidade de gestão, que consiga libertar meios para que as dívidas sejam diminuídas, 

dentro de muito pouco anos para que seja possível esta Assembleia, ou outra que esteja 

cá depois na altura, decidir qual é a melhor estratégia política em termos de taxas para o 

Concelho porque, neste momento, não pode decidir. 

  É como se nos tivessem metido aqui uns fiozinhos nos braços e vamos ter que 

levantar a mão porque tem que ser assim, porque não nos deixaram alternativa, porque é 

verdade aquilo que eu estou a dizer, é verdade porque não há maneira nenhuma de neste 

momento baixar as taxa e se houver o Senhor faz favor de vir aqui dizer porquê, e 

como, venha dizer. Veio aqui dizer, como antes fazíamos agora continuamos a fazer, 

não, é nós vamos votar porque somos obrigados a isso.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Senhor Membro da Assembleia Hernâni, faz favor.  

 

O Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques: 
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- Boa noite a todos. 

Boa noite Senhor Presidente da Câmara, 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Estimados Vereadores, 

Caríssimo Público, 

Caros Colegas. 

É claro que, tomando as palavras do caríssimo antecessor amigo Sousa, 

perdoe-me que o trate por amigo Sousa, porque viu-me crescer e não tenho problema 

nenhum nesse sentido, por causa de desavenças familiares. Sempre tive a consideração e 

o respeito por si e sempre continuarei a ter e daí, exatamente, muito obrigado, e daí eu 

pegar nas suas palavras. Não seria de bom tom se não votássemos, obrigatoriamente, 

favoravelmente as taxas, seríamos uns demagogos nesse sentido. Teríamos uma falta de 

coerência perante essa questão se não fosse essa a nossa posição e daí, é claro, a nossa 

votação será favoravelmente às taxas. 

Agora, acho também e questiono o Senhor Presidente, porque é aqui que se 

deve fazer. No futuro, porque o PAEL assim o permite, no futuro relativamente 

próximo, qual é a ideia do Senhor Presidente em relação às taxas, pensa em mantê-las? 

Dentro das possibilidades, pensa em baixá-las? E daí questiono quanto a isso. 

Também a avaliação dos prédios, amigo Sousa, sabe que a avaliação dos 

prédios não foi feita pelo Partido Socialista, foi imposto pela troika para que fosse feita 

essa avaliação. 

Por acaso, calhou no ano de 2013 ser feita essa avaliação e daí ter havido a 

subida dos valores do IMI. 

Agora, voltando um bocadinho também atrás, eu só queria, porque estamos 

aqui e é aqui que é o local próprio de fazer política e é aqui que se tem a abertura e a 

coragem, porque é aqui que isso deve ser feito, parece-me que o amigo Sousa não faz 

seis vezes quatro, não é catorze. Penso que não é catorze e mais, na campanha política, 

nos comunicados do Partido Socialista dizia-se que a dívida da Autarquia atingia os 

vinte e cinco milhões de euros, dizia-se que os compromissos eram acima dos três 

milhões de euros e, efetivamente, parece-me que a dívida é cerca de catorze milhões e 

qualquer coisa e os compromissos são cerca de oitocentos mil euros. Parece-me a mim, 

isso agora só sendo que a minha máquina de calcular, ou seja, a minha tabuada esteja 

errada e daí, só fazer estas achegas porque acho que se disse em campanha política que 

eram cerca de vinte e cinco milhões de euros e afinal a realidade está um pouco 

diferente. A realidade é um pouco diferente. 

É claro que estamos aqui todos preocupados, temos que estar preocupados, são 

valores que nos preocupam, mas as obras, efetivamente, pegando nas palavras também 

do José António, elas estão feitas. Quer queiramos, quer não, estão feitas, foram 

algumas mal feitas, outras bem feitas, mas estão feitas e ninguém as pode apagar nesse 

sentido. 

Muito obrigado. Era isso. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, muito obrigado. Quer pedir um esclarecimento? Não, não está mais 

ninguém inscrito. Mas breve, está bem? Tipo recado. 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 
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- É breve, desta vez é em contas, é breve, é muito breve. 

Quando se falava em vinte e cinco milhões de euros não estávamos a falar só 

da dívida que está. E o serviço da dívida, não conta? Só este ano são seiscentos e 

cinquenta mil euros, seiscentos e cinquenta mil euros vezes vinte anos dá mais treze 

milhões de euros. 

Claro que não fazemos assim as contas porque nós sabemos que a partir de 

metade do tempo, eu também sei com o é que isso funciona, mas aos 13 milhões, tire-

lhe lá mais 3 ou 4 milhões, mesmo que seja só metade, lá vai para os vinte e tal milhões 

de euros, ou não? É que não é só a dívida em si. 

  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Desculpem lá, mas eu acho que este ponto é um ponto a ser tratado na 

próxima Assembleia. Por isso, não vale a pena ser tratado agora, nem faz parte da 

Ordem de Trabalhos. 

Concluímos esta discussão uma vez que será abordado num ponto da próxima 

Assembleia, em virtude de ser aí que vamos aprovar o Orçamento para o próximo ano e 

essas contas deverão estar aí todas espelhadas.  

José António faz favor, só um minuto. 

 

O Senhor Membro da Assembleia José António Pereira: 

- Muito breve, Senhor Presidente, muito obrigado. 

Senhor Membro da Assembleia Sousa, só para o informar, como há bocadinho 

lhe estava a dizer, que já há Assembleias Municipais a requerer a revisão do PAEL, 

portanto, não é a primeira. 

Agora, eu concordo plenamente e foi aquilo que eu aqui vim transmitir, é que 

se eu quero trabalhar, se quero ter alguma maleabilidade financeira devemos aprovar. 

Mas não viramos a casaca porque a sua bancada votava sempre contra isto. Portanto, 

não votava a favor, desculpe, votava contra politicamente, as coisas não são vistas todas 

desse ponto. 

Portanto, quanto ao exagero do IMI, volto a dizer, realmente nós temos o IMI 

no máximo. No ano passado, se calhar, éramos a única Câmara, mas vamos ver como é 

que vamos ficar este ano, quantas Câmaras vão ficar com o IMI no máximo, quantas é 

que não vão ficar, porque a realidade é esta, quando o Senhor aqui vem dizer que em 

2004 a realidade era outra da de 2013, ou de 2012, concordo plenamente consigo, nessa 

altura podíamos captar capital, nessa altura podíamos captar empresas, nessa altura 

tínhamos investimento, onde é que ele está? Não o encontro.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. O Senhor Membro da Assembleia, há pouco, colocou-me 

questão sobre a data de 30 de novembro. De facto, também já pus essa questão à 

Câmara e o que me disseram é que, de facto, já tinham informado a Direcção Geral dos 

Impostos que a Câmara tinha aprovado estas taxas e agora pedem só para ratificar essa 

proposta porque, como sabe, esta taxa devia ter sido fixada em Setembro e não foi. Mas, 

a questão vai ser esclarecida pelo Senhor Presidente da Câmara.  
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O Senhor Presidente da Câmara: 

- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia. 

Um esclarecimento relativamente a essa questão da comunicação até 30 de 

novembro. A Câmara de Nelas foi a última a tomar posse, pelo menos creio que até no 

Distrito de Viseu, tomámos posse mesmo no último dia, no dia 28 de outubro e, a 

indicação que os Serviços nos deram relativamente à taxa de IMI é que, foi comunicado 

já durante o mês de novembro que a taxa de IMI era máxima, foi metido na plataforma 

essa informação porque é entendimento dos Serviços Municipais que a taxa, até que seja 

revisto o plano de reequilíbrio financeiro, que aprovou a taxa máxima de IMI para os 

próximos anos, enquanto vigorar o plano de reequilíbrio financeiro, como consta da ata 

do dia 3 de outubro de 2012. A Assembleia Municipal Extraordinária do dia 3 de 

outubro de 2012, que declarou a Câmara Municipal em estado de desequilíbrio 

financeiro, pré-falência, obrigou-se no plano então apresentado e que foi aprovado nesta 

Assembleia Municipal, como o Senhor Eng.º José António sabe, à maximização de 

receita, pelo Decreto-Lei n.º 38/2008. O plano que foi aqui aprovado em outubro diz 

que era 15 e 20 anos, PAEL e um misto da contração do empréstimo de sete milhões e 

meio para nove milhões e meio e que a Câmara de Nelas se obrigava a cumprir o que 

está estabelecido no Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, alínea f), n.º 2, do art.º 4.º 

e alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º, do Programa de Apoio à Economia Local, Lei 43/2012, 

que impõe que, paralelamente a um plano de redução de despesas sejam implementadas 

medidas de maximização de receita e esse plano diz, as medidas a tomar incidem 

fundamentalmente na implementação eficaz do regulamento das taxas municipais, na 

maximização da receita de impostos, na maximização da receita com os serviços 

prestados pelo Município, paralelamente a um mecanismo de fiscalização mais eficaz. 

É entendimento dos Serviços que, era esse o entendimento e acho que ainda é, 

que, nós, enquanto não for reanalisado o plano de reequilíbrio financeiro estamos 

obrigados contratualmente, voluntariamente, por vontade da Assembleia Municipal do 

dia 3 de outubro do ano passado, por isso dois mil e doze, a ter o IMI no máximo. 

O artigo 41.º, da Lei de Finanças Locais e este diploma, 38/2008, são leis 

especiais relativamente às leis gerais dos impostos, o Código do IMI e o Código do IRS, 

o Código dos Benefícios Fiscais e portanto, esta lei especial, é entendimento também 

dos serviços, ainda que a Assembleia Municipal não aprovasse e é soberana a 

Assembleia para aprovar a taxa que muito bem entender, ainda que não aprovasse a 

máxima, por força da lei especial que derroga a lei geral estaríamos obrigados a ter a 

taxa de IMI máxima. Portanto, é uma questão que, depois esclarecerá Senhor Membro 

da Assembleia. É uma questão que vem aqui à Assembleia Municipal, de facto poderia 

ter vindo mais cedo, a informação que consta nos papeis que foram entregues, é facto, 

pela Lei aplicada em termos genéricos para todos os Municípios do País, sendo certo 

que o Município de Nelas é um Município especial porque deve ser dos poucos, poucas 

dezenas, que tem um plano de reequilíbrio financeiro, portanto, em situação de 

declarado em  pré-falência há um ano atrás e, infelizmente a explicação é essa. 

 É uma lei especial, foi comunicada a situação financeira patrimonial da 

Câmara está devidamente salvaguardada. 

 

O Sr. Hernani, Membro da Assembleia Municipal interpela o executivo 

perguntando: Que medidas pensam tomar para resolver esta situação? 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 10 

O Sr. Presidente da Camara Municipal de Nelas:  

Senhor Membro da Assembleia Municipal Hernâni, o que é que pensa fazer-

se?  

É o primeiro compromisso que nós temos, Câmara, os nossos compromissos, o 

que vamos fazer nos próximos quatro anos está no site da candidatura do Partido 

Socialista, está lá um contrato social para os próximos quatro anos, está lá tudo escrito o 

que é que vamos fazer e a primeira preocupação é mesmo reequilibrar financeiramente 

o Município e, portanto, o que é que vamos fazer?  

Vamos ter um Presidente e dois Vereadores, nenhum Assessor, nenhum Chefe 

de Gabinete, poupamos quase trinta mil euros por mês, por mês, estou a dizer bem, são 

trezentos a quatrocentos mil euros por ano que vamos poupar em pessoal político, 

afetando recursos humanos que a Câmara tem, como já está a acontecer. 

Alterámos, em termos de custos, de despesa corrente, a estrutura de compras 

do Município, acabámos com onze unidades orgânicas em que toda a gente tinha 

liberdade e autonomia para fazer compras no Município e criámos uma Central de 

Compras, em que só três pessoas é que fazem compras, negociando as pequenas coisas.  

Uma coisa tão simples como impedir a entrada nos estaleiros municipais a pessoas 

estranhas ao serviço, portanto, há vigilância à entrada dos estaleiros. Evitar, por 

exemplo, que fiquem restos, ou excessos, de materiais nas obras e que eles sejam todos 

recolhidos ao estaleiro. Preocupando-nos com a pinga que cai, com a gota que sai da 

torneira da pipa e não, propriamente com os baldes e com os cântaros, mas com a 

gotazinha. Estamos a pensar poupar entre quinhentos, ou um milhão de euros por ano 

nessas rubricas, quer em pessoal político, quer em compras e, portanto, esperamos, é 

esse o nosso compromisso, num horizonte de quatro anos. Não exijam isso este ano, 

nem para o ano, porque há serviços mínimos, obviamente que serviços mínimos 

municipais e urgentes e básicos, a Educação, Apoio Social, queremos reforçar, as zonas 

industriais, portanto, não vamos parar completamente com o investimento. Temos de 

ter, também, meios e condições financeiras para a parte própria do Município e para os 

fundos comunitários que aí vêm.  

Portanto, no espaço de quatro anos comprometo-me perante o Hernâni, 

comprometi-me perante todo a gente, que a primeira prioridade será mesmo colocar o 

Município em muito melhores condições do que aquelas em que se encontra hoje e que 

foram aprovadas em outubro do ano passado.  

Portanto, Pessoal e Central de Compras, potenciar o máximo isto. Vamos tentar 

fazer com que as coisas, de facto, se recupere, de alguma maneira, a credibilidade junto 

dos fornecedores, a credibilidade junto dos munícipes, sem prejudicar o essencial e 

básico nesta altura que é justificada, são as quatro coisas, o reequilíbrio financeiro, mas 

também a potenciação e a criação de emprego, a atracão de investimento e apoio a 

projetos empreendedores. A questão do apoio social, há muita gente, eu tenho lá uma 

resma de papéis de mais de duzentas, trezentas folhas, de cortes de água, que estou com 

medo de assinar. Queria primeiro estabelecer uma rede social, de apoio social, a quem 

efetivamente não possa pagar a água, por exemplo. Mesmo que não haja meios próprios 

de financiamento no próximo Quadro Comunitário no ciclo da água, ou noutros meios 

que também estamos a tentar já informarmo-nos sobre isso e posicionarmo-nos, há-de 

ser com recursos próprios da Câmara, todos aqueles que podermos destinar 
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investimento para começar a fazer ETAR,s e a tratar os esgotos que implicam um 

investimento avultado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Toda a gente esclarecida? Vamos pôr este 

ponto à votação. Ponto 1 – Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

propostas pela Câmara, que são: prédios rústicos – 0,8%; prédios urbanos – 0,8%; 

prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,5%.  

Eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 

unanimidade. Portanto, 25 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.  

 

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

MINUTA DA ACTA 

O ponto 1 – Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas 

pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2013, a liquidar no próximo ano, nos 

termos do Art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – Decreto-Lei n.º 

287/03, de 12 de novembro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a 

favor, 0 votos contra e 0 abstenções, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

unanimidade. 

Quer fazer uma declaração de voto? Então, faz favor. 

 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- É para informar de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai 

apresentar declaração de voto relativamente aos pontos 1, 2, 3 e 4 no final da votação do 

quarto ponto.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ponto 2 - Autorizar o lançamento de derrama para o ano de 2014, nos termos 

da alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e que é a 

derrama de 1,5%. 

Quem quer usar da palavra? Ninguém quer usar da palavra. O Senhor 

Presidente já esclareceu, ao mesmo tempo que esclareceu o ponto 1 esclareceu este 

ponto. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 

unanimidade.  

 

A Senhora Primeira Secretária:  

MINUTA DA ACTA 

O ponto 2 – Autorizar o lançamento de derrama para o ano de 2014, nos termos 

da alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

unanimidade. 

- Então passamos ao ponto 3 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei 

nº. 5/2004, de 10 de fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas – Aprovação. 

Quem usar da palavra? Ninguém. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi 

aprovado por unanimidade. 

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ACTA 

O ponto 3 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 de 

fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas – Aprovação, foi posto à discussão, tendo 

sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

unanimidade. 

Passamos agora ao ponto 4 - Participação dos Municípios no IRS – Lei n.º 

2/2007, de 15 de janeiro, pôr à aprovação.  

Pergunto, quem usar da palavra? Ninguém. Então vou pôr à votação. Quem 

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ACTA 

O ponto 4 – Participação dos Municípios no IRS – Lei n.º 2/2007, de 15 de 

janeiro – Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 

votos contra e 0 abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa pode fazer a declaração de 

voto. 

Declaração de Voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

 
Declaração de voto 

 

Relativamente ao ponto 1 (taxas de IMI), ponto 2 (derrama para o ano 2014), 

ponto 3 (Taxa municipal de direitos de passagem) e ponto 4 (participação dos 

municípios no IRS), da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal de 06/12/2013 

considerando: 

a) Que a Câmara Municipal de Nelas aderiu em Novembro de 2012 ao Programa 

de Apoio à Economia Local (PAEL) criado pela Lei 43/2012 de 28/08/2012; 

b) Que essa adesão incluía a obrigatoriedade, das medidas estipuladas para a 

maximização de receitas, o lançamento e cobrança, respetivamente, as taxas 

máximas de IMI (prédios rústicos 0,8%, prédios urbanos 0,8%, prédios urbanos 

avaliados 0,5%), lançamento e cobrança da Derrama à taxa máxima de 1,5%, a 

taxa Municipal dos direitos de passagem à taxa máxima de 0,5% e a participação 

dos municípios no IRS à taxa máxima de 5%; 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 13 

c) Que as propostas do executivo relativamente a estas receitas são obrigatórias e 

decorrem dos protocolos assinados pelo anterior executivo PSD/CDS; 

d) Que a Câmara Municipal de Nelas deve reger-se pelos elementares princípios de 

cumprimento das responsabilidades assumidas e agir como pessoa de bem; 

e) Que embora o grupo parlamentar do Partido Socialista considere que o 

lançamento destes impostos e taxas irão colocar o concelho de Nelas numa 

péssima situação relativamente à competitividade em relação a concelhos 

vizinhos, do ponto de vista de angariação de novos investimentos e das 

condições económicas dos atuais munícipes; 

f) Que o não cumprimento dos acordos firmados poderia levar à resolução dos 

contratos estabelecidos com o Estado e com as entidades financiadoras, o que 

obrigaria ao pagamento imediato dos financiamentos; 

g) Que o Partido Socialista de acordo com posições públicas assumidas desde, pelo 

menos, 2009, responsabiliza politica e exclusivamente os anteriores executivos 

do PSD/CDS pela situação financeira catastrófica e até politicamente criminosa 

para o concelho e seus munícipes que no fim terão que pagar os desvarios 

cometidos; 

h) Que exorta ao atual executivo a implementar medidas de gestão que conduzam, 

o mais rapidamente possível, à alteração deste estado de coisas. 

 

O grupo parlamentar do Partido Socialista, embora profundamente contra tais 

taxas, votou favoravelmente pela sua aplicação por responsabilidade politica e por não 

haver de momento qualquer alternativa legal à sua aplicação. 

  

Solicitava, entretanto, depois à Mesa, que fizesse chegar esta declaração de 

voto aos jornais que são publicados no Concelho, com o pedido de publicação na 

íntegra.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Passamos agora ao ponto n.º 5. Neste ponto n.º 5 pedia-vos para fazerem 

algumas rectificações, ficando: - Proposta final da Revisão do Plano Diretor Municipal 

do Concelho de Nelas – Proposta de revogação do n.º 1, da deliberação da Assembleia 

Municipal de 20 de setembro de 2013 e aprovação do referido Plano Diretor Municipal.  

Essa rectificação é só um ponto, é só o ponto geral, porque os outros estão 

todos aprovados e estão todos corretos e não houve nenhuma situação que justificasse 

qualquer alteração. 

Então, neste ponto, quem quer usar da palavra? O Senhor Presidente quer usar 

da palavra? Faz favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só um esclarecimento relativamente a esta questão, em termos mais 

procedimentais do que substanciais, relativamente ao conteúdo do Plano, se alguém 

tiver alguma questão, alguma dúvida sobre essa parte mais substancial, sobre o próprio 

Plano em si, está disponível a Dr.ª Susana Rabaça, dos Serviços da Câmara e que 

acompanhou a revisão do PDM e, portanto, estará ao nosso, vosso dispor no sentido de 

algum esclarecimento. 
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O PDM de Nelas é de 1993, tinha um período de validade de 10 ano é um 

instrumento de gestão urbanística territorial, de extrema importância e foi, depois dos 

estudos e das consultas e das comissões que apreciaram, foi, no final do mandato da 

Senhora Presidente da Câmara que me antecedeu aprovado aqui em Assembleia 

Municipal no dia 20 de setembro. 

Há quem tenha um entendimento diverso, há dois entendimentos relativamente 

à questão que originou esta Assembleia Municipal Extraordinária e a pressa em ver 

alterados estes pormenores do regulamento do PDM. 

A questão é a seguinte, foi aprovado em 20 de setembro o PDM, a proposta 

final, veio à Assembleia Municipal sem o parecer da CCDR de Coimbra sobre o mesmo 

Plano. 

Esse parecer, implicava algum ajustamento ao regulamento, é um parecer que 

não tinha caráter vinculativo, há o entendimento, há pessoas que entendem que poderia 

ter vindo e que não tendo o parecer caráter vinculativo podia até nem se fazer nada, 

deixar seguir o Plano Diretor Municipal para publicação. Há, todavia, entendimentos 

que dizem que teríamos que dar cumprimento ao parecer da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro e nós, à cautela, porque é um instrumento 

absolutamente essencial para os próximos 10 anos do Município de Nelas e porque 

daqui a 2 ou 3 anos a Câmara poderia inviabilizar alguma construção, algum 

empreendimento e alguém poderia pôr em causa a própria validade, ou a própria 

validade do PDM, decidimos, à cautela, trazer à Assembleia Municipal, o que significa 

que fazemos isto com esta urgência porque depois do dia 20 de setembro, nos termos da 

lei, ele teria que ser publicado no prazo de 90 dias. Vamos ver se ainda há condições, 

espero que sim, temos a garantia que sim, dele ser publicado ainda durante este mês de 

dezembro e o Plano Diretor Municipal entrar depois em vigor. 

Relativamente às opções próprias do Plano Diretor Municipal, zonas de 

expansão urbana, as zonas de indústria, os tipos de construção,  respeitámos o que é de 

alguma maneira aquilo que foi possível em termos do crescimento da malha urbana e 

dos compromissos que havia relativamente ao PDM anterior e também aquilo que foi 

possível negociar, dizem-me os Serviços, em termos das comissões próprias, específicas 

da REN, da RAN e de outras e, não podemos atrasar mais este instrumento e acho que 

há projetos dependentes dessa própria revisão do PDM, temos, também, que pôr em 

vigor esta nova revisão. 

 Também pedíamos à Assembleia Municipal que viabilizasse estas pequenas 

alterações que, sobretudo, por segurança jurídica, que são trazidas aqui à Assembleia 

Municipal. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Todos devem ter recebido um CD onde 

está o Plano. Quando tiverem vagar, porque aquilo é muita coisa, vão vendo, pelo 

menos o que vos interessar, para sabermos como é que nos vamos reger nos próximos 

10 anos. 

Então, pergunto, quem é quer usar da palavra neste ponto?  

Senhor Membro da Assembleia José António, faz favor. 

 

O Senhor Membro da Assembleia José António Pereira: 
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- Senhor Presidente, eu aproveitei este ponto apenas porque não quis estar a 

interromper o fim do trabalho do ponto anterior, quando o orador veio fazer a sua 

declaração de voto, só para lhe dizer que a declaração de voto fica registada em ata, será 

aprovada nesta Assembleia e depois é colocada ao dispor de todos os cidadãos do 

Concelho na plataforma da Assembleia Municipal. 

Se partidariamente quiserem, efetivamente, mandá-la para os órgãos de 

comunicação, penso que sim, agora de outra forma, acho que ficará registada, aprovada 

na ata da Assembleia Municipal e na plataforma que todo o cidadão do Concelho tem 

acesso, pode consultar, pode ler. 

Portanto, fazer a publicação, acho que não, portanto, acho que deve ficar 

sempre cingida aí, agora partidariamente pode fazer. O Senhor Membro da Assembleia 

é livre de mandar para todos os órgãos de comunicação social que assim entender, que 

nós respeitamos isso. 

Era só. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Senhor Membro da Assembleia Sousa, diga lá, então mas 

muito rápido. 

 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- Nem toda a gente tem internet, nem toda a gente tem computador, o Senhor 

esquece-se dessas coisas, parece que não conhece muito bem o Concelho, é que há 

muita gente que não tem. Aquilo não é uma questão partidária, é uma questão da 

Assembleia, é da Assembleia Municipal, é uma declaração de voto sobre quatro 

votações feitas nesta Assembleia Municipal. 

É uma posição política, claro que é uma posição política e ninguém obriga que 

os jornais a publiquem. Agora o que nós pedimos, solicitamos é que seja enviada, com o 

pedido de publicação. Se fosse uma outra resolução até podíamos pedir que ela fosse 

publicada nem que fosse como publicidade paga, mas isso são coisas completamente 

diferentes. 

Isto é uma questão de informação e não uma questão partidária. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Como publicidade paga é claro que não. 

Se mais ninguém quer usar da palavra neste ponto eu vou pôr à votação e 

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

    

  A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ACTA 

O ponto 5 - Proposta final da Revisão do Plano Diretor Municipal do Concelho 

de Nelas – Proposta de revogação do n.º 1, do ponto 2.9, da deliberação da Assembleia 

Municipal de 20 de Setembro de 2013 e aprovação do referido Plano Diretor Municipal 

– Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos 

contra e 0 abstenções, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

unanimidade. 

Bem, esta Assembleia, embora não tenha Período de Antes da Ordem do Dia, 

tem um Período aberto ao Público. 

Eu pergunto ao Ex.mo Público, se alguém quer usar da palavra.  

Se ninguém do público deseja usar da palavra, dou por encerrada esta sessão. 

Muito obrigado.  

Até uma próxima oportunidade e, se não nos virmos antes do Natal, um Bom 

Natal para todos.  

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 

 

 


