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SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

ATA 

 

Aos vinte e sete 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 ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 - Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 20 de setembro de 

2013, da ata da 1.ª sessão desta Assembleia Municipal, realizada em 28 de outubro de 

2013 e da ata da sessão extraordinária de 06 de dezembro de 2013;   

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: 

a) Atividade corrente; 

b) Relatório do estado da Câmara Municipal; 

c) Sindicância a despesas irregulares. 

2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 26.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o Regimento da Assembleia Municipal;  

2.3 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de 

compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro; 

2.4 – Designação de um representante desta Assembleia Municipal para o 

Conselho da Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde de Dão Lafões; 

2.5 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas;  

2.6 – Tomada de posição sobre o eventual encerramento do Serviço de 

Finanças do Concelho de Nelas.    

 

O Senhor Presidente da Assembleia Prof. António Manuel Borges dos Santos 

deu início aos trabalhos cumprimentando: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

Ex.m.º Público, 

Muito boa noite. 

Vamos dar início a esta sessão ordinária de dezembro, começando por se fazer 

a chamada pela segunda secretária. A Senhora Segunda Secretária: 

Regista-se que estão a faltar os Senhores Dirceu da Costa Graça e Carla Maria 

de Almeida Pereira Francisco. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então estão presentes 26 membros desta Assembleia. 
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Assim Período de Antes da Ordem do Dia - Discussão e aprovação das atas, 

como estas foram enviadas tardiamente sobretudo para quem não utiliza o mail como 

forma de comunicação, proponho que fiquem para aprovação numa próxima reunião 

desta assembleia, ficando agora somente a de 20 de Setembro que transita do mandato 

anterior.   

 

Quem se quer pronunciar sobre esta ata? Se não, ponho-a à votação e pergunto: 

Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com nove abstenções e 17 votos a 

favor- 

As outras duas ficam para a próxima sessão. 

Todos os membros desta assembleia tiveram conhecimento atempadamente do 

expediente pelo que este procedimento escusa a leitura fastidiosa do mesmo.  

 

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

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

extraordinária de 20/09/2013 e ordinárias de 24/09/2013; 08/10/2013; 04/11/2013; 

13/11/2013 e 27/11/2013;    

- Municipália – Convite para Feira de Leida, em Espanha, dias 22 a 25 de 

outubro de 2013; 

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Envio de voto de pesar, 

enviado ao Senhor Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Carregal do Sal;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Instalação dos Órgãos 

Municipais;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Circular n.º 123/2013 - 

Instalação dos Órgãos Municipais; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XXI Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses – Primeira Informação;  

- Ofício n.º 4347, datado de 20 de setembro de 2013, da Câmara Municipal de 

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

Assembleia, realizada em 20 de setembro de 2013;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Eleição dos 

Representantes Municipais à Assembleia Intermunicipal da CIM;  

- Câmara Municipal de Nelas – Instalação da Assembleia Municipal e da 

Câmara Municipal para o Quadriénio de 2013-2017;   

- Arlete da Luz Vaz Freixo Garcia – Renuncia ao cargo de Membro da 

Assembleia Municipal para o qual foi eleita em 29 de setembro de 2013;  

- Dr. Benjamim João da Silva Pedro – Renuncia ao cargo de Membro da 

Assembleia Municipal para o qual foi eleita em 29 de setembro de 2013;  

- Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro - Renuncia ao cargo de 

Membro da Câmara Municipal para o qual foi eleita em 29 de setembro de 2013; 
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- Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo - Renuncia ao cargo de 

Membro da Assembleia Municipal para o qual foi eleita em 29 de setembro de 2013; 

- Tiago Miguel Almeida Santos – Renuncia ao cargo de Membro da 

Assembleia Municipal para o qual foi eleito em 29 de setembro de 2013;  

- Rui Pedro Borges Dias – Renuncia ao cargo de Membro da Assembleia 

Municipal para o qual foi eleito em 29 de setembro de 2013; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Revisão 

do Plano Diretor Municipal de Nelas – Emissão de parecer final, nos termos do disposto 

no artigo 78.º, do RJIGT;  

- FENPROF – Federação Nacional dos Professores – Envio de carta aberta em 

defesa da Escola Pública;  

 - DGC – Fundo do Consumidor – Reabertura da 2.ª Fase de candidaturas – 

Eixo C – Rede de Apoio ao Consumidor Endividado;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XXI Congresso – 

Convocatória;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Proposta de Lei do 

Orçamento do Estado para 2014; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Guião relativo à transição 

de Comunidades Intermunicipais. Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  

- Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões – Ofício de despedida do 

Presidente do Conselho Executivo daquela Comunidade;  

- E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses – Relembra que 

se encontram abertas até 13 de novembro de 2013, as inscrições para o XXI Congresso 

daquela Associação;  

- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas – Designação 

de Elemento substituto da Assembleia Municipal;  

- Associação Nacional de Municípios portugueses – Correspondência diversa 

acerca do XXI Congresso daquela Associação;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Consulta de documentos 

relativos ao XXI Congresso daquela Associação;  

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Revisão 

do Plano Diretor Municipal de Nelas – Emissão de parecer final, nos termos do disposto 

no artigo 78.º, do RJIGT;  

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Revisão 

do Plano Diretor Municipal de Nelas – Emissão de parecer final, nos termos do disposto 

no artigo 78.º, do RJIGT;  

- Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões – Apresentação de 

cumprimentos e representação no Conselho da Comunidade do ACES Dão Lafões;  

- Exemplar do jornal Associação – Órgão Oficial da Associação Portuguesa de 

Deficientes;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Atualização dos contactos 

dos Associados;  

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas – Convite para 

“Concertos Solidários”, a ter lugar no Salão dos Bombeiros Voluntários, em Canas de 

Senhorim, dia 30 de novembro, pelas 21.00 horas;  
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- Ofício n.º 5277, datado de 27 de novembro de 2013, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de convocação de sessão extraordinária desta Assembleia Municipal.  

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 10/13, datado de 23 de setembro de 2013, enviado à ex-Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 20 de setembro 

de 2013; 

- E-mail enviado à Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, enviando os 

elementos solicitados no seu e-mail, datado de 07 de outubro de 2013;  

- E-mail enviado à Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, enviando a 

fotografia do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva;  

- Ofício n.º 11/13, datado de 28 de novembro de 2013, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária desta Assembleia 

Municipal, marcada para o dia 06 de dezembro de 2013; 

- Ofício n.º 12/13, datado de 09 de dezembro de 2013, enviado ao Ex.m.º Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

tomadas na Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 06 de 

dezembro de 2013; 

- Ofício n.º 13/13, datado de 18 de dezembro de 2013, enviado aos Senhores 

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

 

Retoma a palavra o Sr. Presidente da Assembleia: 

- Passamos ao ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de 

interesse para o Município. 

Este é o momento para os Sr. Membros desta Assembleia se inscreverem para 

tomar da palavra, queiram fazê-lo, regista-se que se inscreve o Sr. Sousa  

Membro da Assembleia António Sousa: 

- Boa noite Senhor Presidente. 

Boa noite a todos. 

Espero que todos tenham passado um Bom Natal. 

Senhor Presidente, 

Senhores Membros da Assembleia. 

Nesta primeira Assembleia Municipal Ordinária não podia deixar de deixar 

passar a oportunidade de fazer uma análise, embora breve, do resultado eleitoral bem 

como de atitudes tomadas no passado recente. 

E também projetar o futuro que se irá construir, alicerçado num presente com 

as enormes dificuldades financeiras encontradas pelo atual Executivo. 

Isaura Pedro e Manuel Marques, como primeiros responsáveis pelos dois 

partidos da Coligação, não perderam a Câmara de Nelas somente porque subiram 

exageradamente os impostos e taxas municipais, ou porque conseguiram gerar uma 

enorme dívida que nos irá perseguir nos próximos 20 anos. Nem somente, nem 

sobretudo.  
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Perderam a Câmara por incompetência e arrogância políticas, por falta de uma 

coragem e liderança que a primeira se atribuía e de uma humildade que o segundo 

alardeia mas que neles soam a falso. 

Por falta de autenticidade na relação com os munícipes, por falta de 

frontalidade e de respeito pela inteligência alheia que mataram a confiança e tiveram 

patente já depois do ato eleitoral na encenação de um episódio politicamente quixotesco 

ao qual poderemos dar o título de: Pior que perder é não saber perder. 

Pensaram que fazer uma campanha aplicando dinheiros públicos sem critério 

ou estratégia de desenvolvimento com o único propósito de conservar o poder e de 

enganar as pessoas. 

O resultado disso foi a Coligação PSD-CDS ter perdido, relativamente a 

anteriores eleições de 2009, cerca de 1.600 votos muito perto de um terço do seu 

anterior eleitorado. 

Foi uma enorme derrota daqueles que citando Maquiavel, chegaram ao 

principado pela perfídia. 

Mas mesmo assim tentaram prolongar a sua estadia no poder através de 

recursos embrulhados em boatos e insinuações, pondo em causa até a honorabilidade 

dos membros das várias Assembleias de Voto. 

Como nunca visto neste Concelho e que poderia ter levado alguns a tomarem 

atitudes menos corretas.  

Felizmente, os dirigentes e candidatos do Partido Socialista souberam sempre 

apelar à calma na certeza que a justiça funcionaria. 

Uma página negra na história democrática do nosso Concelho protagonizada 

por pessoas que se julgavam donas de tudo e de todos, os mesmos que agora se tentam 

armar em vítimas, continuando com insinuações ignominias e má língua, sem pararem 

um pouco para pensar sobre o que aconteceu e porque aconteceu, completamente 

toldados pelo ódio, nem se deram conta de que as vitimas somos todos nós, Munícipes 

do Concelho de Nelas, que iremos pagar durante muito tempo os desmandos da gestão 

da coisa pública. 

Mas também se retiram lições para todos porque ficámos todos a saber que as 

eleições ganham-se ao domingo, nas urnas e não a uma terça, ou uma quarta-feira, num 

tribunal qualquer. 

Basta de passado e de falar naqueles que, eventualmente, têm dúvidas. Falemos 

do presente e do futuro. 

Dirijo-me a V.ª Ex.ª, Senhor Presidente da Câmara, para lhe transmitir em 

nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que pode contar com a nossa 

solidariedade e compreensão nas dificuldades que já enfrenta, bem como a nossa total 

disponibilidade para o apoio nas políticas recentemente sufragadas e que constam do 

contrato social do governo local para o Município de Nelas e que foi apresentado 

atempadamente por V.ª Ex.ª em nome do Partido Socialista. 

Aí estão plasmadas as linhas orientadoras para os próximos quatro anos e que 

mereceram a confiança da maioria dos eleitores do Concelho de Nelas. 

Sabemos que o Dr. Borges da Silva tudo fará para alterar a situação 

económica-financeira encontrada, de modo a ser possível pôr o Concelho de Nelas de 

novo nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. 
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Embora nos próximos anos a situação vá ainda ser má, sabemos que os tempos 

difíceis não duram, mas as pessoas fortes, sim. 

V.ª Ex.ª e a sua equipa estão, de certo, conscientes que não se pode é continuar 

a permitir que o passado devore o nosso futuro e se a mudança que o povo do nosso 

Concelho iniciou com a votação em 29 de setembro foi alicerçada na confiança de um 

novo futuro, também não podemos esquecer que se o futuro tem algum significado, esse 

significado é a esperança. 

Estamos certos que o poder democraticamente posto nas mãos de V.ª Ex.ª e na 

sua equipa irá servir, acima de tudo, para não deixar morrer a esperança em dias 

melhores. 

Para terminar, permitam-nos, Senhor Presidente, Senhores Membros da 

Assembleia, que invoque as palavras do poeta:  

Mudam-se os tempos,  

mudam-se as vontades. 

Muda-se o ser, muda-se a confiança.  

Todo o mundo é composto de mudança, 

tomando sempre novas qualidades, 

continuamente vemos novidades. 

Diferentes em tudo, 

da esperança. 

Do mal ficam as mágoas da lembrança. 

Do bem, se algum houve, a saudade. 

Obrigado. 

Retomando a palavra o Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia e pergunto, se mais alguém 

se quer inscrever? Senhor Eng.º José António, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Boa noite Senhor Presidente, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Secretárias, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Caros Colegas, 

Respetivo Público. 

Muito boa noite a todos. 

Quando comecei a ouvir as palavras do Senhor Membro da Assembleia Sousa 

pensei que íamos ter algo de novo, mas é mais do mesmo. 

O Governo anda há quatro anos a queixar-se do anterior Executivo, o PS 

queixa-se do Governo, só sabe ver erros no PS, aqui vamos ver a mesma coisa. 

Temos um Governo a queixar-se de outro Governo porque só assim consegue 

andar nestes primeiros tempos. 

Eu começo por lembrar que a campanha eleitoral tem os seus pontos fortes, os 

seus pontos fracos, democraticamente já hoje expressei aqui, aceitam-se e aceita-se a 

vontade do povo, esse é um dever de qualquer cidadão. 
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Mas devo lembrar também todos os Senhores que em 2005, quando a 

Coligação PPD/PSD-CDS/PP chegou à Câmara encontrou também um passivo forte, se 

calhar mais forte que o atual e tenho números para isso. 

A dívida a fornecedores, nessa altura, um milhão trezentos e setenta e um mil, 

duzentos e muito, as obras sem faturas e procedimentos, trezentos mil, faturas entradas 

na Câmara depois de 1 de novembro de 2005, quatrocentos e sete mil, isto perfaz um 

total de dois milhões e setenta e oito mil. Isto foi o que foi encontrado em 2005, se 

voltarmos uns anos atrás. 

Novembro de 2013, dívida a fornecedores, oitocentos e dezanove mil, dívida a 

fornecedores com fatura, a qual foi encomendada para a sindicância e que acho muito 

nem que seja feita, esclarecer as dúvidas, não haver dúvidas quanto ao trabalho feito, 

setecentos e setenta e três mil, perfaz isto, um milhão quinhentos e noventa e três mil 

euros. 

Portanto, como podem ver, há aqui um diferencial de quase meio milhão de 

euros, afinal não foi assim tanto como se apregoa. 

Senhor Vereador, agradeço que respeite por uma questão de princípio. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral 

- Estava a lembrá-lo de 15 milhões de dívida  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu agradeço que não entrem em diálogo. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Desculpe, agradeço que respeite o orador. Eu não me dirigi ao Senhor 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu agradeço que não entrem em diálogo. Senhor Vereador, agradeço que não 

comente O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- E se pagar nesses 15 milhões de euros, comece a recuar no tempo e veja de 

onde é que eles vêm, quando é que eles cá chegaram. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Vereador, quando quiser usar da palavra pede ao Senhor Presidente da 

Câmara e se ele autoriza, eu autorizo também, mas não entrem em diálogo, faz favor. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Foi um aparte Senhor Presidente. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pronto. Obrigado. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- É que eu dispenso estes apartes por uma questão de respeito democrático. O 

Senhor Membro da Assembleia esteve aqui 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

Pode continuar Senhor Membro da Assembleia José António. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Poderia continuar. Saldo de Tesouraria em 2005, quinhentos e quatro milhões 

de euros, ou quinhentos e quatro mil euros, novembro de 2013, novecentos e sessenta e 

três mil euros, diferencial, meio milhão de euros, aproximadamente e poderíamos 

continuar por aqui fora. 

Portanto, isto só para dizer ao Senhor Membro da Assembleia que, 

efetivamente e como dizia um saudoso democrata neste mesmo lugar em que eu estou, 
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que infelizmente já nos deixou, e ele fez um reparo nesse sentido há sensivelmente oito 

anos, período eleitoral é período eleitoral, Senhores Membros da Assembleia. Não vale 

a pena falarmos daquilo que não somos capazes de fazer. 

Não foram estas as palavras, não me recordo, mas foi este o sentido que ele 

quis dar a isto e garanto-vos que era um verdadeiro democrata, era uma pessoa que eu 

admirava e que na pessoa da sua filha, aqui presente, lhe peço a minha sincera 

homenagem a essas palavras. 

Portanto, tenho a dizer-vos que ele falou no período eleitoral como qualquer 

bom democrata fala.  

Dados, apresento-os porque, demagogia, começo a ficar cansado, muito 

honestamente. Acho que sim senhor, que todos podemos usar um palavreado em 

determinada altura, mas depois temos que ter um bocadinho de atenção se a realidade é 

bem essa. 

É só isso e é nesse sentido que eu faço esta intervenção. 

Muito obrigado Senhor Presidente pelo tempo despendido. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Se mais ninguém quer usar 

da palavra, uma vez que não está mais ninguém inscrito, dou por encerrado o Período de 

Antes da Ordem do Dia.  

Vamos passar ao Período da Ordem do Dia e com a informação do Senhor 

Presidente da Câmara. Senhor Presidente, faz favor. Toma a palavra o Sr. Presidente da 

Camara Municipal de Nelas: 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a da 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 o início do presente mandato até hoje, bem como a sua 

situação financeira.  

 

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

planeamento 

 

o Reunião com entidades para estudar resolução dos problemas ambientais 

relacionados com efluentes urbanos e industriais; 

o Participação em seminários da AZU sobre o tratamento de efluentes; 

o Reuniões com ENDESA, para acompanhar processo da construção das 

Barragens da Bogueira e Girabolhos e cedência de espaço para 

tratamento dos processos de expropriação no concelho; 

o Implementação do Projeto “SOS Buraco”, com um total de 25 incidentes 

reportados, dos quais 6 estão resolvidos ou em execução, 10 casos 

agendados, 3 em análise e 6 casos que não se enquadram no âmbito deste 

projeto; 

o Adesão ao Projeto “A Minha Rua”, no Portal do Cidadão, para maior 

facilidade e transparência no reportar das mais variadas situações 

relativas a espaços públicos, já com a transmissão de 7 ocorrências; 
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o Rotundas na EN 234 em Canas de Senhorim: colocação de sinalização 

vertical; 

o Reabilitação do Edifico da GNR em Canas de Senhorim: pintura (interior 

e exterior), reparação do telhado, reabilitação da casa do comandante, 

requalificação do espaço exterior; 

o Reparação/manutenção da rede de águas pluviais nas Lameiras, Canas de 

Senhorim e limpeza da zona envolvente; 

o Beneficiação da Rua das Flores; 

o Ampliação/Construção da rede de águas pluviais na Av. Carlos A. Paiva 

(estrada Carvalhal Redondo / Aguieira); 

o Ampliação/Construção/ Manutenção da Rede de Abastecimento de 

Água; 

o Ampliação/Construção/ Manutenção da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais; 

o Beneficiação/Reparação das casas de banho publicas e limpeza do 

espaço envolvente da feira mensal, em Nelas;  

o Beneficiação/ Reparação das casas de banho públicas na Rua Gago 

Coutinho, em Nelas; 

o Beneficiação/Reparação das casas de banho públicas junto ao Mercado 

Municipal, em Nelas; 

o Manutenção dos espaços verdes; 

o Execução do jardim na área de cedência na zona do edifício da 

Segurança Social, em Nelas; 

o Reabilitação e limpeza do jardim na zona do miradouro nas Caldas da 

Felgueira;  

o Limpeza do terreno (corte de silvas) nas antigas instalações da EDP; 

o Limpeza do terreno (corte de silvas) nas oficinas Novas; 

o Limpeza do terreno (corte de silvas) na zona da feira; 

o Apoio às juntas de freguesia na limpeza das ruas; 

o Início das podas na freguesia de Nelas; 

o Início da adubação das relvas dos espaços verdes; 

o Plantação de árvores na variante Eng. Luís Almeida e no loteamento da 

Raposeira em Canas de Senhorim; 

o Arranjo das casas de banho da feira, em que nos dias de feira fica afeto 

um funcionário à sua limpeza; 

o Início da limpeza dos terrenos do Parque Ecológico da Quinta da Cerca; 

o Nos edifícios em ruínas (que apresentam perigo de queda para a via 

pública) procedeu-se à sua estabilização de modo a salvaguardar o bem-

estar da população; 

o Colocação de grelhas nas rotundas em Canas de Senhorim; 

o Colocação de todos os sinais de trânsito nas rotundas de Canas de 

Senhorim; 

o Colocação de manilhas e caixas para águas pluviais e esgotos na 

Urbanização do Rojão em Canas de Senhorim; 

o Concluíram-se os trabalhos nas casas de banho públicas em Nelas; 

o Colocação de tampas nas caixas de esgoto e águas pluviais no concelho; 
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o Transporte de cepos para as fogueiras de natal em Nelas; 

o Repararam-se dezenas de roturas de água pelo concelho; 

o Limpeza e pintura da parte interior do mercado municipal;  

o Decoração de Natal em Nelas e em todas as freguesias do concelho; 

o Limpeza, escoramento e vedar acesso a uma casa desabitada em Casal 

Sancho, com escada em ruínas;  

o Procedeu-se a parte de demolição das paredes de uma casa em ruínas que 

estava eminente de desabar pondo em risco pessoas e bens, em Moreira; 

o Colocação de manilhas para tapar buraco existente na curva da ponte nas 

Caldas da Felgueira e para encaminhamento das águas pluviais; 

o Limpeza de espaços públicos; 

o Arranjo dos edifícios públicos; 

o Colocação de grelhas e caixas para águas pluviais no concelho; 

o Reparação e colocação de bombas de água no concelho; 

o Limpeza e desobstrução de caixas e fossas de esgoto e águas pluviais no 

concelho; 

o Escoamento de fossas nas zonas industriais; 

o Colocação de rede para vedar o passeio que se encontra em risco de 

derrocada na Av. António Joaquim Henriques em Nelas. 

 

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

o Bases para a construção de projetos empreendedores integrados na unidade 

EMPREENDE dotada de equipa polivalente nas áreas de consultoria de projetos, 

desenvolvimento rural e empreendedorismo social; 

o Sessões de esclarecimento para empresários do comércio tradicional, industriais, 

produtores agrícolas, desempregados para informação sobre: “Comércio 

INVESTE”, “SIALM”, “Novas tecnologias aplicadas ao Marketing Comercial”; 

o Estabelecidas e reforçadas as relações de parceria com organismos de 

referência para a execução de projetos com cofinanciamentos, exemplo: 

CIM, ADD, Planalto Beirão, AIRV, AEM e outras entidades de 

consultoria privadas; 

o Diagnóstico de necessidades das infraestruturas do parque escolar; 

o Incentivo à participação pública nas reuniões de Câmara; 

o Iniciativa “Dia Europeu do Enoturismo”; 

o Mercado de Natal e apoio ao comércio tradicional, artesanato, 

gastronomia e associações culturais e recreativas; 

o Presença do Pai Natal nos estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

primeiro ciclo, lares e centros de dia, com distribuição de chocolates e 

cabazes de natal e andarilhos respetivamente. 

 

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

Informo V.ªs Ex.ªs que em 29 de novembro de 2013: 

o As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 1.075.892,23 euros;  
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o As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 483.146,61 

euros, estando pagas faturas de fornecedores até Setembro de 2013; 

o As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 297.433,93 euros. 

o No início de novembro primeira reordenação funcional dos serviços 

conduzindo a alterações físicas dos espaços, reafectação de trabalhadores 

e levantamento de necessidades de competências em face da estratégia de 

planeamento de recursos humanos a curto e médio prazo; 

o Contactos com o POVT para aprovação de candidaturas não admitidas. 

 

“RELATÓRIO - Situação encontrada na Câmara Municipal de Nelas  em 

29 de Outubro de 2013  

Introdução:  
A situação que nas mais diversas áreas de atuação foi encontrada na Câmara 

Municipal de Nelas aquando da nossa tomada de posse em 28 de Outubro de 2013, no 

que respeita á salvaguarda que vinha sendo feita, no período imediatamente anterior, do 

património e interesses municipais é de tal forma lamentável, de todos os pontos de 

vista, que aqui ficam apenas os casos mais estranhos e, por isso, paradigmáticos, do 

comportamento dos responsáveis políticos autárquicos e da sua preocupação, ou falta 

dela, na defesa dos superiores interesses do Município e de todos os que com ele 

contam para garantia do progresso económico das suas comunidades e do bem-estar das 

suas gentes.  

I. Instalações Municipais 
1. Multiusos: No dia da tomada de posse, apesar das centenas de pessoas 

presentes, ocorreu grande preocupação e não foi possível ligar o ar condicionada mercê 

da existência de ratos nas condutas e no teto falso do interior do edifício, situação há 

muito existente e constatável pelos vestígios deixados pelos roedores, sendo possível 

ultrapassar a situação com uma intervenção pontual de apenas 180€(Vide ANEXO I- 

Ratos no Multiusos com a devida informação);  

2. Quinta da Cerca: Estado de abandono na quase totalidade do terreno, não 

acionamento de garantia bancária por fornecimento de serviços de limpeza desde 2007, 

risco grave de incêndio e prejuízo para o património municipal (Vide Anexo II- Quinta 

da Cerca);  

3. Armazém na retaguarda do Cemitério Velho em Nelas e Edifício da 

EDP: Estado de total abandono evidente há mais de 2 anos, sendo que no armazém 

referido foi furtada toda a sua cobertura e estrutura de telhado em ferro nos últimos 60 

dias antes da tomada de posse, numa área superior a 100m2 e no Edifício que foi da 

EDP todas as janelas se encontravam com os vidros partidos. Acrescendo que na 

envolvente a limpeza de silvas, ervas e arbustos há mais de 2 anos que não era realizada. 

Dos factos relativos ao furto foi dado conhecimento ás entidades policiais competentes 

(Vide ANEXO III – Cemitério Velho e Edifício EDP);  

4. Casas da Banho Publicas da Vila de Nelas: Estado de degradação 

acentuado e abandonadas há muito (Vide ANEXO IV- WC Nelas);  

5. Oficinas e Estaleiros Novos e Largo da Feira: Nas oficinas e estaleiro 

novos estado de degradação e abandono evidentes com silvas e ervas de mais de dois 

anos a crescer em grande parte da sua vedação, luzes fundidas na maior parte dos postes 
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e manifesta falta de segurança. No largo da Feira igual situação. (Vide ANEXO V- 

Oficinas Novas e Largo da Feira);  

6. Sistemas elétricos: As oficinas e estaleiros novos há largos anos que não 

têm qualquer projecto elétrico implementado ou aprovado, havendo o risco constante do 

seu colapso e de eventuais danos materiais e pessoais inerentes a esta situação (Vide 

ANEXO VI- Sistemas elétricos).  

II) Maquinas e Viaturas Municipais  
7. Máquinas e viaturas: A quase totalidade das máquinas e viaturas da 

Câmara Municipal de Nelas encontravam-se ou impedidas de circular ou avariadas. A 

Bulldozer avariada e deixada na Zona Industrial da Ribeirinha em Canas de Senhorim. 

As 3 retroescavadoras e a Niveladora impedidas de circular por não ter sido legalizada a 

sua situação de circulação junto do IMTT, exigível há mais de 1 ano, com vistoria e 

obtenção da respectiva matricula, sendo que uma retroescavadora encontrava-se mesmo 

apreendida pelas GNR. Viaturas de serviço na maioria paradas por avaria (Vide 

ANEXO VII- Máquinas e viaturas);  

8. Máquinas do serviço de limpeza: Inoperacional e paradas em grande 

numero (Vide ANEXO VIII- Máquinas do serviço de limpeza);  

III. Situação ambiental  
9. Tratamento dos esgotos industriais do chão do Pisco: Efluentes da Zona 

Industrial do Chão do Pisco e de indústrias agro alimentares anexas a serem 

aparentemente canalizados directamente para a Ribeira da Pantanha e sem qualquer 

tratamento. Os “poços absorventes” construídos e que pretendiam resolver (?) o 

problema encontram-se totalmente assoreados e os efluentes embebem os terrenos onde 

está implantada a ETAR da Urgeiriça (Vide ANEXO IX- Ribeira da Pantanha);  

10. Limpeza e acessibilidades nas Zonas industriais: Incumprimento 

grosseiro das medidas dispostas no Decreto-Lei 124/2006, sem qualquer faixa de gestão 

e combustível, pondo em risco a atividade económica de algumas empresas em caso de 

incêndios florestais nas imediações. Tal facto pode ter potenciado por exemplo a 

situação que ocorreu recentemente na empresa LusoFinsa que viu parte do seu parque 

de madeiras consumido quando um incêndio penetrou na área da empresa, vindo do 

exterior. 

Acessibilidades totalmente degradadas em todas as ZI do concelho, com 

situações gritantes na ZI da Ribeirinha, onde se pode afirmar que não existe acesso (ou 

qualquer infraestrutura básica) e na área norte da ZI do Chão do Pisco, com o caminho 

totalmente degradado e praticamente inoperacional.  

11. Limpeza nas Caldas da Felgueira: Completo abandono dos espaços 

públicos das Caldas da Felgueira com jardins votados ao esquecimento e à degradação, 

mobiliário urbano sem qualquer manutenção, limpeza urbana quase inexistente, 

prejudicando a imagem turística da localidade e os seus industriais e comerciantes; 

12. Funcionamento de ETARs e Fossas: Situação totalmente anacrónica e 

disfuncional com apenas 2 ETARs no concelho a funcionar, revelando uma total falta de 

respeito pelas populações, o meio ambiente, os recursos hídricos e pela saúde pública.  

Vários projectos de candidatura a fundos comunitários, nesta área de acção, 

chumbados por aparente amadorismo no acompanhamento das mesmas. A situação 

ambiental está evidenciada no DEE (Documento de Enquadramento Estratégico) 

existente e realizado há já 4 anos.  
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13. Processos de Contra Ordenação Ambiental: Risco de a Câmara ser 

condenada, para além dos montantes já pagos, em montante entre valor mínimo de 

248.500€ e um máximo de 494.890€ em caso de negligência e um mínimo de 830.000€ 

e um máximo de 1.480.000€ em caso de dolo, situação mais do que provável atendendo 

á verificação de uma situação de reincidência continuada. (Vide ANEXO X- Contra 

Ordenações Ambientais)  

IV. Situação Financeira  
Estando o Município numa situação de reequilíbrio financeiro, devido ao 

excesso de dívida acumulada em anos anteriores, tendo ultrapassado os limites legais de 

endividamento líquido e de médio e longo prazos, sem ter conseguido, até à data de 

30/09/2013, reduzir os 10% do excesso a que estava obrigado nos termos da lei, 

conforme a Ficha do Município relativa à situação da autarquia em 30/09/2013, 

elaborada pela DGAL que controla e monitoriza a gestão autárquica. (Vide ANEXO 

XI- Informação DGAL)  

14. Fundos disponíveis: Os fundos disponíveis existentes, no dia 28/10/2013, 

eram de 163,50 €, conforme comprovativo em anexo, extraído da conta corrente de 

fundos disponíveis, da aplicação informática em uso, e referente ao 1º compromisso 

efectuado no dia acima referido; Conforme o mapa de fundos disponíveis em anexo, 

para o mês de Novembro, foram de 75.731,00 €. (Vide ANEXO XII- Fundos 

Disponíveis)  

15. Situação financeira – Resumo contabilístico  
a) A dívida de curto prazo, era em 25/10/2013, de 708.935,73, tendo sido 

registadas faturas durante o resto da semana, até perfazer o montante de 819.991,15 €, 

em 01/11/2013, conforme relação presente à reunião da Câmara de 27/11/2013 (Anexo 

IV).  

b) A dívida de médio e longo prazos era de 14.521.914,70 €, no final do mês de 

Outubro de 2013. (Vide ANEXO XIII- Divida ML Prazo)  

c) O saldo orçamental correspondia às disponibilidades existentes em 

Tesouraria: 

 
Saldo orçamental/Resumo Diário Tesouraria 965.487,53  

A

A) 

 

A) Discriminação do saldo orçamental Valor € mín. obrigat.  

Total  em saldo a 25/10/2013 965.487,53     

Caixa Numerário 2.439,39     

CGD Geral 117.698,21     

CGD 
antiga BNU 5.673,82 

2.5

00,00   

CGD RendaTertuliano 1.528,05     

CGD 
Cobrança água - abaixo discriminado    110.740,03 

2.5

00,00 

água   

C) 

CGD 
antiga Lic. Sanitários 2.579,85 

2.5

00,00   

CGD 
Candidaturas QREN 2.704,37 

2.5

00,00   

CA 
Conta prestação EMLP 9.006,77 

7.5

00,00   
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BES 
  7.053,85 

7.0

00,00   

BPI 
  6.484,05 

3.0

00,00   

BCP 
abaixo discriminado 643.689,18 

3.0

00,00 B) 

BCP/PAEL   12.059,51 devolver ao Estado 

Santander 
abaixo discriminado 43.830,45 7.500,00 

água   

C) 

    Valor € Valor €   

B) Discriminação saldo conta BCP: 643.689,18 Saldo final B) 

  

Total montante reservado desde 

Maio/2013: 614.489,97 29.199,21   

  
Receita IMI guardada p/ amortização EMLP - 

LOE/2013 250.000,00     

  Prestação EMLP SF mensal e  1 em reserva 112.000,00     

  
Prestação EMLP do PAEL a pagar em 

Novembro 62.500,00     

  Subsídio de Férias 123.750,00     

  Impostos recebidos em Outubro 66.239,97     

C) Discriminação saldos contas c/ cobrança água: 154.570,48   C) 

a)=∑(b:f) Dívidas a Câmara Mun. Mangualde: 207.880,84     

b) 
Acordo de pagamento - 5 prestações X 

12315,18 61.575,90     

c) Fornecimento de água de Junho 4.561,31     

d) Fornecimento de água de Julho 43.900,90     

e) Fornecimento de água de Agosto 50.885,44 Devolvida   

f) Fornecimento de água de Setembro 46.957,29     

16 – Assumpção irregular de despesas: A responsável pela Unidade 

Orgânica Administrativa e Financeira informou a Presidente da Câmara cessante, 

através do documento interno nº 11638, em 24/10/2013, da existência de irregularidades 

nos procedimentos tendentes à realização de despesas, que atingia um valor de 

321.691,17 €. A referida relação de documentos foi sendo atualizada, e totaliza, até este 

momento, 773.974,32 €. Relativamente às despesas acima citadas, o nº 1 do artigo 9º da 

Lei nº 8/2012, de 21/02 - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – estipula 

que os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem sido 

assumidos em conformidade com as regras e procedimentos previstos na presente lei, 

em cumprimento dos demais requisitos legais de execução de despesas. (Vide ANEXO 

XIV- Irregularidades)  

V. Organização de Recursos Humanos  
A informação prestada pela responsável dos Recursos Humanos reporta 

quantitativamente a um total de 235 funcionários nos serviços da Autarquia, dos quais 

fazem parte 210 do quadro, 14 a contrato a termo certo, 11 em regime de prestação de 

serviços. A gestão funcional dos recursos humanos encontra-se, esquematicamente, 

num organigrama composto por 11 unidades orgânicas cujos técnicos coordenadores 

respondem directamente ao executivo, sem uma evidente comunicação horizontal. 
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O valor da despesa assumida até 27 de Outubro, 2013, na rubrica de pessoal 

era de 3.062.887,52€ para um valor total anual cabimentado de 4.217.673,74€, o que 

significa ter-se gasto, até essa data, 73% do valor em Orçamento para 2013. O valor da 

despesa total cabimentada em Pessoal, corresponde a 41% do total da despesa 

corrente do Orçamento da CMN para 2013.  

O actual executivo, legitimado para o mandato 2013-2017, composto por 3 

elementos (Presidente, Vice-Presidente e Vereadora) representa, em matéria de custos 

com pessoal, e em comparação como situação homóloga no início do mandato do 

executivo anterior, uma poupança mensal de aproximadamente 30.000,00€.  

A definição de pelouros e áreas de responsabilidade funcional foram divididas 

pelo executivo em respeito às competências previstas na lei e à especialização e 

qualificações técnico-profissionais que atestam. A informação da mesma aos serviços 

foi complementada com a identificação, serviço a serviço, das linhas de coordenação 

operacional e nuclear, assim como a gestão integrada entre os três elementos do 

executivo, garantindo assim maior ligação entre os serviços, entre as unidades, gerindo 

e controlando os fluxos de processos com maior eficácia e, sobretudo, com maiores 

ganhos de eficiência.  

VI. Caldeiras das escolas  
16. Aquecimento das escolas primárias e jardins: Caldeiras de aquecimento 

das escolas do primeiro ciclo a necessitarem de manutenção, com intervenção 

orçamentada há muito (cerca de 1000€), e não executada. Esta ausência potenciou um 

acidente na Escola do Fojo. (Vide ANEXO XV - Caldeiras)”  

Pedido de Sindicância no âmbito do regime jurídico da tutela 

administrativa aprovado pela Lei nº 27/96 de 1/8- discussão e aprovação.  
CONSIDERANDO:  

1. Que é dever dos eleitos locais observar escrupulosamente as normas legais e 

regulamentares devidas aos actos por si praticados ou pelos órgãos a que pertencem nos 

termos dos disposto no art. 4º/a)i) do Estatuto dos Eleitos Locais (Lei 29/87 de 30/06, 

alterada e  republicada pela Lei 52-A/2005 de 10/10);  

2. Que a Lei 8/2012 de 21/2 e respectivo Regulamento constante do Dec. Lei 

127/2012 de 21/06, impõe como obrigação aos titulares de cargos políticos, dirigentes, 

gestores ou responsáveis pela contabilidade o de respeitar um conjunto de 

procedimentos relativamente à assumpção de compromissos, como sejam a existência 

de um sistema informático que refira um número de compromisso válido e sequencial, 

que é refletido na ordem da compra (art. 5º da dita Lei 8/2012);  

3. Que tal assumpção de compromissos só pode ocorrer face á existência de 

fundos disponíveis, como tal definidos nos referidos diplomas legais (nomeadamente 

nos arts. 3º/f) e art. 5º/1 da Lei referida);  

4. Que o pagamento dos mesmos só pode ser realizado quando os 

compromissos tiverem sido assumidos de acordo com as regras e procedimentos 

referenciados (art. 9º de dita Lei);  

5. Que a violação das ditas regras, que vigoram desde 22 de Fevereiro de 2012, 

faz incorrer os eleitos e outros dirigentes em responsabilidade civil, criminal, disciplinar 

e financeira, sancionatória e reintegratória, bem como em responsabilidade pessoal e 

solidária junto dos agentes económicos quanto aos danos por estes incorridos (art.9º e 

11º da mesma Lei);  
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6. Que se encontram evidenciados documentalmente desde data anterior à 

tomada de posse dos atuais Presidente da Câmara e restantes membros da Câmara 

ocorrida em 28 de Outubro de 2013, despesas realizadas e a realizar naquela data que 

não respeitam a referida legislação aplicável (Vide documento anexo á presente 

proposta que aqui se dá para todos os efeitos legais como integralmente reproduzido 

elaborado pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira);  

7. Que tais despesas, que são já no montante 773.974,32€, terão sido realizadas 

sobretudo no período de 60 dias antes do acto eleitoral autárquico realizado em 29 de 

Setembro de 2013, em condições naturalmente precárias em termos de ponderação e 

defesa do interesse publico, em termos de preço e quantidades, situação material esta 

que cumpre averiguar também devidamente;  

8. Que a Câmara Municipal ficou sujeita ainda neste ano de 2013, pela situação 

de rutura financeira em que se declarou em Dezembro de 2012, ao cumprimento de um 

Plano de Reequilíbrio Financeiro autorizado nos termos do disposto no art. 41º da Lei 

das Finanças Locais, do Dec. Lei 38/2008 de 7/3 e da Lei 43/2012 de 28/08, que a 

obriga nomeadamente, com o acompanhamento trimestral da entidade governamental 

respectiva, à redução dos custos e despesas e optimização de receitas em variadas áreas 

de atuação, e; 

9. Que a assunção dos ditos compromissos, formal e eventualmente de forma 

material irregulares, pode prejudicar gravemente a concretização do aludido plano de 

recuperação das finanças municipais, pondo em causa a operacionalidade do município 

em geral e especialmente face às suas condições para poder concorrer aos 

financiamentos do próximo quadro comunitário de apoio, nomeadamente no domínio da 

criação de condições para aumentar a empregabilidade a que as empresas e instituições 

locais devem aceder, para resolver a calamidade da falta de tratamento dos esgotos 

domésticos e industriais e aumentar o apoio social de que está muito carecida a nossa 

comunidade;  

10. Que existem ainda evidências na Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira que parte das despesas, assumpção de compromissos e pagamentos 

realizados neste ano de 2013, não respeitou a supra referida legislação, o que pode 

também implicar um conjunto de consequências graves face às obrigações futuras a que 

a Câmara Municipal está sujeita, como referido;  

11. Que esta Câmara Municipal de Nelas tem que prosseguir um caminho e 

adoptar uma postura em todas as matérias que a caracterizem como uma pessoa de bem, 

que honra os seus compromissos regular e legalmente assumidos, sendo tal essencial 

para a concretização futura da sua acção e a manutenção do Concelho de Nelas com 

entidades autárquicas fortes e credibilizadas;  

12. Que face à gravidade da situação, à sua evidência documental e 

contabilística, às suas consequências operacionais e financeiras, e também éticas e 

políticas, não pode o actual Presidente da Câmara e a Câmara que dirige atuar de forma 

diversa da que agora se propõe, sob pena de responsabilidade civil e criminal, até 

pessoal e solidariamente perante os agentes económicos fornecedores, e falência dos 

valores e princípios que se propuseram defender;  

13. Que não ignora esta Câmara Municipal o impacto económico que esta 

situação poderá ter junto dos fornecedores e na economia local, impacto esse para o 

qual os atuais responsáveis na gestão autárquica alertaram no devido tempo e para o 
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qual em nada contribuíram, sendo que o pagamento de qualquer das despesas que não 

respeitam a legislação referida sobre assumpção dos compromissos impõe que o seu 

pagamento só se possa fazer depois de uma decisão judicial ou arbitral em que a 

Câmara seja demandada, decisão judicial essa conhecidamente morosa;  

14. Que o que se propõe é o que se julga melhor salvaguardar todos os 

interesses em causa, incluindo a superior salvaguarda do interesse público, não tendo o 

actual Presidente da Câmara e restantes membros da Câmara qualquer outra alternativa 

ao seu dispor;  

PROPÕE-SE:  
a) Seja solicitada, com carácter de urgência, à Inspeção Geral de Finanças, nos 

termos do disposto, nomeadamente, no art. 3º/1,c) da Lei 27/96 de 1/8 e no art. 12º da 

Lei 8/2012 de 8/2, uma sindicância às despesas acima referenciadas, seja ás despesas 

irregulares constantes do documento anexo no valor de 773.974,32€, seja aos outros 

compromissos e pagamentos realizados no ano de 2013, no sentido de aferir:  

1. Da sua conformidade com as leis e regulamentos em vigor;  

2. Da obrigatoriedade do seu pagamento e respectivo prazo por parte desta 

Câmara Municipal;  

3. Do apuramento de eventuais responsabilidades pelos actos praticados, dos 

seus autores e eventuais implicações institucionais e pessoais;  

4. Da implicação dos alegados actos irregulares no cumprimento do Plano de 

Reequilíbrio Financeiro a que o Município de Nelas está sujeito desde este ano de 2013. 

b) Sejam informados desta iniciativa o Tribunal de Contas e a Direção Geral 

das Autarquias Locais para verificarem, no âmbito da sua competência legal 

(respetivamente, art.5º/1,f) da Lei 98/97 de 26/8, na sua actual redação e nos termos do 

art.2º/2,a) do Dec. Regulamentar 2/2012 de 16/1), eventuais consequências em termos 

de cumprimento das normas legais aplicáveis na gestão municipal;  

c) Seja pedido parecer à CCDRC, no âmbito da sua competência legal (nos 

termos do art.2º/2,f) do Dec. Lei 228/2012 de 25/10), acerca de outros procedimentos a 

adoptar para além dos acima referidos, que sejam essenciais para salvaguarda do 

interesse público. 

 

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

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes Membros da Mesa, 

Senhores Vereadores,  

Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

Público presente. 

Uma saudação especial para todos nesta época de festas. Espero que tudo tenha 

corrido bem e continue a correr. 

E, portanto, relativamente à atividade municipal, que é uma obrigação da 

Câmara, do Presidente da Câmara, tentámos com a informação que chegou aos 

Membros da Assembleia Municipal, de alguma maneira, reestruturar a informação por, 

a questão de forma primeiro, vai ser, eventualmente, melhorada agora em janeiro, por 

causa da questão das unidades orgânicas que estamos a reestruturar em termos 

municipais, vamos ter não as onze unidades orgânicas que encontrámos no Município, 

mas vamos centralizá-las em três grandes unidades e depois fazer refletir essa 

informação na informação do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal e vamos, 
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também, a partir de janeiro, tentar fazer um esforço para que resulte dessa informação 

também uma ligação direta ao nosso compromisso eleitoral, ao nosso contrato social 

para este mandato de quatro anos, que tem um conjunto de medidas que qualquer um 

dos Senhores Membros da Assembleia Municipal pode sindicar através do acesso a este 

contrato social e, portanto, vamos sempre dar informação relacionada com obras 

municipais, ambiente, gestão urbanística e planeamento. 

Vamos, também, dar informação sobre a Educação, Cultura, Desporto e 

Serviço Social e sobre o Departamento Administrativo-Financeiro, Recursos Humanos 

e Saúde, que é outra grande unidade orgânica que no próximo mês virá aqui à 

Assembleia Municipal, uma vez que já foi aprovado o Mapa de Pessoal para 2014 e 

mesmo o Orçamento e as Grandes Opções do Plano e, portanto, virá numa Assembleia 

Extraordinária de janeiro.  

, Em termos de informação, o que resulta aí, de facto, desse conjunto de obras 

municipais, ambiente, gestão urbanística e planeamento está expresso aí. É evidente que 

temos que considerar também e temos que reconhecer essa humildade, os Serviços 

Municipais funcionam, felizmente, por eles próprios e, portanto, não vou eu aqui dizer 

que se fez aqui uma série de coisas porque o político, o Presidente da Câmara que se 

chama Borges da Silva, por qualquer Presidente da Câmara, com os Serviços que tem 

ao seu alcance, técnicos, humanos, de equipamento, etc., e depois também com a 

vontade e com a perseverança dos Senhores Presidentes de Junta e em colaboração com 

eles, muito trabalho é possível fazer diariamente e muito do que aqui está espelhado 

reflete, de facto, esse esforço. 

Este trabalho dos funcionários da Câmara, dos colaboradores da Câmara e que, 

de facto, a Câmara é o principal ativo também, é também o principal custo. a atingir os 

quatro milhões de euros de facto, com uma contínua organização, que nós queremos 

melhorar e, portanto vamos fazer um esforço em termos organizacionais no sentido de 

que os Serviços da Câmara funcionem ainda melhor e que o façam apesar dos políticos 

que, conjunturalmente, possam estar na Câmara tem que ter quadros valorizados, com 

condições de trabalho otimizadas,  

 Criamos o serviço SOS Buraco e A Minha Rua, um sistema de organização 

municipal que não dependa da vontade e da consideração de quem faz a reclamação e, 

portanto, é um serviço que funciona por ele próprio, não tem que ser analisado pelo 

político, se foi a Maria, se foi o António que fez a reclamação para o SOS Buraco. No 

próximo Orçamento da Câmara está dotado, inclusivamente de uma verba autónoma, é 

um serviço municipal, no âmbito preciso que é, porque é nas pequenas intervenções, 

funciona automaticamente e, , não tem que o Presidente da Câmara, ou qualquer um dos 

Senhores Vereadores estar a intervir nisto porque, de facto, a qualidade do espaço 

urbano não é essencial para resolver estas questões. 

A mesma coisa se trata na Minha Rua, a iniciativa da Minha Rua, que já existe, 

é uma iniciativa, aderimos ao SOS Site e estamos a criar mecanismos, de facto, de 

funcionamento automático do Município. 

Realçamos aqui, de facto, a questão do bom relacionamento que tentamos 

estabelecer com associações ambientalistas, a Câmara Municipal só tem a obrigação de 

se dar bem com as associações ambientalistas porque quem se está a portar muito mal, 

quem se tem portado muito mal nos últimos anos relativamente ao tratamento dos 

esgotos é a Câmara Municipal eé isto que nos faz não combater as associações 
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ambientalistas, nem em confronto com elas é, bem pelo contrário, em participação e em 

colaboração com elas, também nesta parte e vem logo à cabeça esta questão, está 

refletido também no próximo Orçamento o problema do tratamento dos esgotos, é uma 

questão absolutamente prioritária para estes quatro anos. 

Temos acarinhado também alguns projetos que vêm já sendo desenvolvidos e 

que, felizmente avançaram no final de setembro, que é a questão da Barragem de 

Girabolhos e da Bogueira, barragem essa que fica Rio Mondego, em frente à Póvoa dos 

Luzianes e, de facto, já recebemos na Câmara a declaração de utilidade pública do 

projeto, portanto, vão avançar já, os proprietários vão ser contactados para as 

indemnizações, a Câmara, a Câmara de Nelas disponibiliza um gabinete e os Serviços 

Técnicos, espaço, para acompanharem esse processo de expropriação amigável, de 

contactos, já no início de janeiro vai funcionar esse serviço na Câmara Municipal.  

Reabilitámos, restabelecemos também um conjunto de bons relacionamentos, 

porque é impensável que seja de outra maneira, tudo isto também tem que fazer-se com 

absoluta humildade democrática, que foi restabelecer um conjunto de boas relações, 

restabelecer, pelo menos, estabelecer, não quero dizer restabelecer para não ser injusto 

relativamente a outras intervenções, mas relativamente à GNR, por exemplo de Canas 

de Senhorim, de Nelas e do seu Comandante aqui da Região. 

Atuámos, essencialmente, e é o que resulta aí dessa informação, naquilo que 

considero e nem encontro outro adjetivo, considero o estado vergonhoso em que se 

encontravam alguns Serviços da Autarquia porque não é admissível que partam dezenas 

de homens dos estaleiros e que existam silvas nesses estaleiros, que existam barracos, 

tipo barracos terceiro mundistas, que as casas de banho, só porque são vandalizadas 

uma vez não são mais repostas estão todas esventradas e todas sujas, todas abertas e 

todas e portanto, tentámos, de facto, dar alguma dignidade, aí, de facto, nesse caso, 

reatar alguma dignidade da função municipal a justificação não pode dizer que 

roubavam as torneiras, ou roubavam isto, se furtam, ou se roubam, ou se estragam, 

temos que compor e, todos os dias caem folhas, em nossas casas todos os dias limpamos 

as casas de banho, fazemos a cama e portanto, a Câmara também está destinada a esses 

serviços mínimos obrigatórios que tem que fazer e de facto foi constrangedor, apesar de 

podermos discutir aqui a questão financeira, mais política, a campanha eleitoral, eu 

contava com tudo menos com o estado, de facto, miserável em que determinados setores 

da Câmara .Quinta da Cerca, no estado miserável em que estavam as oficinas, em que 

estão as antigas instalações atrás do cemitério velho, no estado miserável em que está o 

edifício da EDP, no estado miserável em que estavam as casas de banho da Feira, as 

casas de banho da Rua Gago Coutinho. 

Portanto, tentámos, de alguma maneira restabelecer isso e retomar alguma 

dignidade da função e é o que vão contar neste ano de 2014, de facto, algum 

investimento e atenção à máquina municipal e aos bens da Câmara Municipal. Não 

havia, por exemplo, e também não está aqui descrito, mas não havia um levantamento 

topográfico dos terrenos, da maior parte dos terrenos do Município. Está a ser feito, está 

a ser feita uma ficha por terreno, a identificação precisa de onde são os terrenos, para 

que qualquer Presidente da Câmara possa chegar à Câmara e dizer, pasta dos terrenos 

do Município, onde é que está a demarcação, o que é que podemos fazer com eles, está 

a ser feita essa, essa precisão. 
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Tentámos fazer, em termos experimentais, a questão, lançámos uma iniciativa 

que foi, algumas iniciativas no âmbito do apoio ao comércio, do apoio ao 

empreendedorismo, abraçámos algumas iniciativas da própria ADD, Comércio Investe, 

divulgação de projetos de investimento e de fundos disponíveis, disponibilizados que 

existem, tentámos dinamizar um produto de referência que é a questão do Vinho, com 

uma iniciativa do Dia Europeu do Enoturismo, que teve o autocarro e uma série de 

atividades, constatou-se uma adesão e um grande carinho por parte dos produtores e 

engarrafadores aqui do nosso Município. 

Realizámos o Mercado de Natal, como uma iniciativa do apoio ao comércio 

local, de facto sentimos que há muito a fazer nesse campo porque uma simples 

passadeira vermelha colocada à porta de um estabelecimento é um investimento, 

tínhamos um investimento para a iluminação de Natal que custava quatro mil e 

quinhentos euros, para a mínima iluminação de Natal e não gastamos isso no Mercado 

de Natal. Foi feito um trabalho extraordinário, as passadeiras vermelhas custaram, não 

chegou a mil euros, incluindo a passadeira da Av.ª, da Rua Gago Coutinho, é sinal de 

que as pessoas também, muitas delas não queriam sair do Mercado, disseram que aquilo 

devia lá ficar e continuar lá os artesãos e essa história certas discussões acabam por ser  

irrelevantes face, a algum empreendedorismo político que nós possamos também adotar 

neste período de quatro anos em que somos, de facto, fiéis depositários da máquina 

municipal. 

Retomámos, também, um gesto simples que custou trezentos euros, ou 

quatrocentos euros, que foi, de facto, o Presidente da Câmara ir a todos os 

estabelecimentos de ensino do pré-escolar, do primeiro ciclo e de lares e centros de dia 

distribuir um simples chocolate, ou um simples Cabaz de Natal e, portanto, gestos 

também, de facto, que não chegaram a quinhentos euros e que, de facto, tiveram muito 

significado e muito carinho, especialmente das crianças e dos nossos idosos 

institucionalizados a prova que pequenos gestos como estes são, muito reconfortantes. 

A situação financeira da Autarquia é essa que está espelhada aí. Eu peço 

informação das disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara, totalizavam um 

milhão e setenta e cinco mil euros, em 29 de novembro, um milhão e setenta e cinco mil 

euros pode ser decomposto, desse dinheiro vai sair os pagamentos até 26 de dezembro, 

que já estão com compromisso, quatrocentos e oitenta e sete mil euros, já saiu a 

amortização do empréstimo de médio e longo prazo, obrigatório nos termos dos 

contratos de reestruturação financeira que a Câmara tem, duzentos e cinquenta mil 

euros, que já foi feito esse pagamento, o reembolso ao PAEL não utilizado, dez mil 

euros, que foi devolvido. Em conferência com água em Mangualde, cento e vinte e um 

mil euros novecentos e nove. 

Resulta aqui já, segundo me dizem os Serviços, também, e felizmente que as 

eleições acabaram no dia 29 de setembro e, a partir dessa altura, entrou-se também num 

período de gestão em que legalmente não se podem fazer determinados atos e resulta 

também, já em novembro, de facto, alguma austeridade em termos de compras por parte 

de uma estratégia que adotámos, em termos de compras municipais, criámos uma 

central de compras, só três pessoas é que estão autorizadas a comprar É nas compras e 

estamos esperançados que é aí, essencialmente aí nas compras, que pode haver muito 

incremento de disponibilidades financeiras por parte da Câmara Municipal. 
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O resto da informação que me cabe também transmitir, têm aí o relatório, está 

tudo acompanhado por documentos fornecidos pelos Serviços, algumas questões já 

falei, desde aqui, são situações absolutamente estranhas e são situações que se 

considerarmos que a Câmara nunca teve um orçamento, ou nunca entrou, ou saiu, 

menos que dez milhões de euros por ano nos últimos oito anos, nunca saiu menos que 

dez milhões de euros.  

Eu estou ali a ver o Senhor Mendes a franzir assim os olhos, se ele tivesse dez 

milhões de euros na Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo, estou convencido que o 

estaleiro da Junta, ou um edifício da Junta de Carvalhal teria, seguramente, cento e 

oitenta euros para desratizar qualquer instalação lá na Junta de Carvalhal, teria, 

seguramente, setenta hectares, onde estão mais de três milhões de euros investidos, 

como é a Quinta da Cerca, e de quem ainda estamos a pagar de indemnizações aos 

Amigos de Conímbriga e que tínhamos um projeto, de 2007, de limpeza da Quinta em 

que ainda podemos acionar a garantia, em três mil euros, e não está concretizado em 

mais seis mil, a Quinta da Cerca não estava abandonada que é o que estamos a fazer. 

Vamos acionar a garantia do concurso que foi feito em 2007 e vamos acabar de concluir 

o projeto, que faltam seis mil euros, temos ali oito, nove mil euros, que com mais 

alguma boa vontade podemos, de facto, repor em funcionamento a Quinta da Cerca. 

Está lá uma placa que diz: Esta Quinta foi inaugurada em 2007seguramente, a 

última grande valorização que a Quinta da Cerca teve, hoje não tem um trator a 

funcionar na Quinta da Cerca, como é que, se tem 70 hectares, uma Quinta, com vinha, 

com jardins de cheiros, com animais, com lameiros não tem um trator nem com alfaias? 

 O Senhor Adelino foi às Oficinas buscar um trator para cortar as ervas e ir 

tratando da Quinta da Cerca . 

 Desafio-vos, porque a limpeza ainda não foi feita, a ir à Quinta da Cerca e ver 

como é que está a Quinta da Cerca pelos vossos próprios olhos. 

Já falei do cemitério velho e do edifício da EDP, de onde foi arrancada uma 

cobertura nos trinta dias anteriormente às eleições, as casas de banho públicas, as 

Oficinas e Estaleiros. As Oficinas, foi feito um projeto no tempo do Dr. José Correia, de 

cinco pavilhões, o que existe na parte foi, de facto, nos últimos oito anos, foi, talvez, 

algum incremento na parte social, mas não sei se alguma vez alguém lá tomou banho, 

nos balneários, o que está lá nos balneários dos homens são televisões velhas e 

frigoríficos velhos o apartamento que está por cima da parte social, só a Conservatória 

do Registo Predial é que tem a chave. 

Relativamente ao sistema elétrico, estão os fios lá a passar todos por cima, tipo 

estendal da roupa, havendo tubos subterrâneos para enterrar os fios, não foi concluído o 

sistema elétrico. 

As máquinas, incompreensivelmente, também estavam todas impedidas de 

circular, uma delas apreendida, a retroescavadora, há mais de um ano que deveriam ter 

título de registo de propriedade, deviam ter feito inspeção. Posso garantir também aos 

Senhores Membros da Assembleia Municipal que já têm todas registo de propriedade, 

era uma questão que se resolveu em pouco mais de um mês, sendo que partimos do zero 

relativamente à legalização das máquinas, em pouco mais de um mês, com reparação 

das máquinas, vistoria das máquinas e pedido dos documentos ao IMTT estão as 

máquinas todas a funcionar, inclusive, tivemos que ir buscar a bulldozer à Zona 

Industrial da Ribeirinha, onde, posso dizer que foi abandonada porque, de tal maneira 
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estava abandonada que já estava a ser roubada aos bocados, foram as baterias, estava a 

ir o sistema elétrico e, entretanto, estavam-se a preparar já os maçaricos para lá ir cortar 

a bulldozer aos bocados. A reparação da bulldozer custava, à volta de nove mil euros, 

era o orçamento que existia para arranjar a bulldozer e arranjámos a bulldozer por 

trezentos e cinquenta euros. 

A situação ambiental é a vergonha que todos conhecemos, em termos 

municipais. Existe, de facto, a informação que nos dão dos Serviços, existe a ETAR da 

Urgeiriça que foi tirada da Barragem Velha para a zona da Barragem Nova, custou 

sessenta mil euros e foi a EDP que a pagou, a EDM que a pagou, e foi feita uma 

pequena ETAR também no Folhadal, fora isso as seis, ou sete ETAR,s e as 29, ou 30 

fossas, não têm qualquer tratamento, temos vários processos de contra-ordenação 

ambiental, também está aí referenciados. 

Foram desviados, ultimamente, os esgotos industriais na zona do Chão do 

Pisco, diretamente para a Ribeira da Pantanha, com a realização de uns alegados fossos, 

fossas, ou poços de contenção, ou de tratamento que, não sei quem é que os fez, ou 

quem os mandou fazer, mas que não há ninguém que os defenda, hoje, toda a gente diz 

que alertaram devidamente os responsáveis municipais, que eu me recordo terem 

anunciado até que tinham gasto cento e cinquenta mil euros a tratar os esgotos da zona 

do Chão do Pisco. O que é verdade é que hoje podem lá ir qualquer um de vocês e vê os 

esgotos industriais da zona a ir diretamente para a Ribeira da Pantanha.  

  Estou aqui a dizer coisas que são comprováveis no local, é irem lá ver e vêm 

os esgotos a ir diretamente para a Ribeira da Pantanha porque assessoriou logo na 

primeira, ao fim de uma semana, ou quinze dias, estava assessoriado os poços que 

alguém que percebe também muito de ambiente lá mandou fazer. 

A única prioridade que vimos nas zonas industriais foi no dia 23 de setembro 

ser cedido meio hectare de terreno com uma folha A4, com três linhas a dizer que ia ser 

feito na Zona Industrial, quando se vai para Senhorim, junto à rotunda, uma fábrica de 

transformação de granitos, meio hectare de terreno, o empresário esteve lá já a falar 

comigo e disse, não, eu não vou lá fazer fábrica nenhuma, eu vou lá fazer é uma 

exposição de granitos e quantos postos a criar é o tipo que me vai tomar conta daquilo, 

um posto de trabalho, meio hectare que a Câmara cedeu no dia 23 de setembro, sem 

projeto, sem estudo de desenvolvimento económico, sem prazo de execução da obra, 

zero, meio hectare de terreno que foi cedido na zona nobre da Zona Industrial onde nós 

hoje temos lá carpintarias que se querem instalar e temos deliberações da Câmara do dia 

23 de setembro a ceder cinco mil metros de terreno a uma pessoa que veio de Inglaterra 

e que diz, pediram-me para fazer isto com urgência e eu fiz um papel, um requerimento 

e deram-me meio hectare de terreno. 

A Zona Industrial da Ribeirinha sem acessos condignos em que os camiões se 

debatem com extraordinárias dificuldades para cumprir as suas tarefas, o eco ponto 

degradado e com acessibilidades intransitáveis. 

As Caldas da Felgueira não estão abandonadas, estavam completamente 

desprezadas, com mimosas de dois e três anos a crescerem nos jardins, com conflitos 

com a Companhia das Águas, com jardins que o que mais interessava era discutir de 

quem é que é o jardim e quem é que tem de cuidar do jardim e o jardim lá prontinho, , 

foi só limpá-lo e está lá disponível para toda a gente poder beneficiar dele. 
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Relativamente à situação financeira, é a que está evidenciada aí nos 

documentos, portanto que me foi dada pelos serviços na Câmara Municipal é que, 

quando tomámos posse apenas havia de fundos disponíveis, ou seja, dinheiro que 

podíamos legitimamente gastar, cento e sessenta e três euros. 

A dívida de curto prazo era, em 25 de outubro, de setecentos e oito mil euros, 

tendo sido registadas faturas durante o resto da semana até perfazer o montante de 

oitocentos e dezanove mil euros e a dívida de médio e longo prazo era de catorze 

milhões quinhentos e vinte e um mil novecentos e dezassete euros. 

Já ouvi falar na dívida de médio e longo prazo e na dívida de curto prazo, eu só 

existe um estudo do Dr. Figueiredo Lopes, uma auditoria que foi realizada no final do 

ano de 2005, tenho aqui a auditoria, se alguém, se algum dos Senhores Membros da 

Assembleia quiser uma cópia, ou solicitar essa informação, está aqui, a dívida de médio 

e longo prazo era, quando a Coligação que geriu o Concelho nos últimos oito anos, 

tomou posse, a dívida de médio e longo prazo era três milhões duzentos e nove mil 

cento e três euros e era dívida para realizar obra. 

Qual era a dívida? Era cento e quarenta e sete mil e duzentos euros para a 

Conceção/Construção da Adutora entre a ETA de Fagilde e o Reservatório de Nelas, de 

1998; era trezentos e vinte e um mil seiscentos e dezasseis euros, da Retificação da 

Estrada Municipal 595, entre Santar e Moreira, a Ligação da Estrada Cagunça – 

Senhorim, a Beneficiação da E.N. n.º 231-2, entre Casal Sancho e Caldas da Felgueira, 

ligação à Urgeiriça, 1.º de Maio, Abílio Monteiro, e depois era um empréstimo de um 

milhão novecentos e noventa e cinco mil que era, Variante da Estrada 234, em Nelas; 

Beneficiação da Rede Viária na Freguesia de Senhorim, Estrada Municipal e mais 

setecentos e quarenta e cinco mil euros, em junho de 2002, , os empréstimos,  um de um 

milhão novecentos e noventa e cinco é de 2000 e este empréstimo de setecentos e 

quarenta e cinco mil euros, para construção de trinta e seis fogos, T3, no Bairro da 

Figueira Velha, em Nelas, no âmbito do acordo celebrado com o INH, em 2002.  

A dívida de médio e longo prazo, que nós temos atualmente, ou que 

encontrámos, é, sete milhões, dois milhões e meio de euros, portanto, continua a dívida 

de, a última que eu referenciei, que vai já em cento e cinquenta e quatro mil euros e 

agora o Centro Educativo, existia, foi contraída uma dívida de dois milhões e meio de 

euros, em 2009, para construção do Centro Educativo de Nelas, Centro Educativo de 

Senhorim e Ampliação/Retificação de Zonas Industriais, Centro de Senhorim, Centro 

Educativo de Nelas, Centro de Senhorim e de Canas de Senhorim, dois milhões e meio 

de euros. 

 O Centro Educativo de Canas de Senhorim não foi realizado, o de Senhorim 

muito menos, o Centro Educativo de Nelas foi realizado mas foi comparticipado, uma 

obra apoiada. 

Depois, sete milhões e meio, em saneamento financeiro das contas do 

Município, com pagamento de dívidas a fornecedores. 

Duzentos e dezasseis mil euros – Programa de Regularização Extraordinária de 

dívidas do Estado, mais trezentos e vinte e quatro mil euros. 

O PAEL – um milhão seiscentos e trinta e cinco mil. Reequilíbrio financeiro, já 

entrado este ano nas contas da Câmara – um milhão novecentos e sessenta e dois mil, o 

que totaliza, tudo totaliza o montante, de catorze milhões, , este mapa é o mapa para o 

ano, do endividamento para o ano, , mas quando assumimos funções, de facto, a dívida 
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de médio e longo prazo era catorze milhões quinhentos e vinte e um mil novecentos e 

catorze, não estava a amortização feita e aqui, de facto, e isto também é significativo, , 

relativamente ao compromisso, de alguma maneira, intergeracional que tem que haver 

em termos de quem, com  humildade tem que estar na Câmara, saber gerir para quatro 

anos e não geri-la para vinte anos e trinta anos e geri-la pelo pagamento de dívidas a 

fornecedores. Se fosse para realização de obras estruturantes ainda se compreendia, 

agora todo o endividamento que foi feito nestes anos foi para pagar dívidas a 

fornecedores, e esta Câmara tem obrigação de amortizar, por ano, setecentos e oitenta e 

dois mil euros, de amortização e seiscentos e quarenta e cinco mil euros, de juros e mais 

trinta mil euros de uma comissão com que foi agravado um empréstimo. 

Significa e comparativamente há oito anos, de juros a Câmara pagava 

cinquenta e sete mil trezentos e trinta e um euros, de juros dos investimentos. 

Vamos pagar nos próximos 15, 20 anos, seiscentos e quarenta e cinco mil euros 

de juros, quando há oito anos a Câmara pagava cinquenta e sete mil trezentos e trinta e 

um euros de juros. 

 A dívida de médio e longo prazo e o endividamento financeiro da Autarquia 

não é só aquilo que é evidenciado aqui, é aquilo que nos próximos 15, ou 20 anos, de 

amortização e de juros, a Câmara Municipal vai pagar. 

 Qualquer gestor que estivesse na Câmara, se eu tivesse todos os anos 

seiscentos e quarenta e cinco mil euros disponíveis fazia-se em quatro anos, ora isto 

vezes quatro anos, pelo menos metade, só com o pagamento dos juros de dívida, que foi 

para pagar a fornecedores, não foi para nenhum investimento estruturante, dívidas a 

fornecedores, portanto, dívidas não de obras concursadas, candidatadas, não, de dívidas, 

de fornecimentos e serviços externos, dívidas de pessoal, essas dívidas, dívidas de 

financiamento corrente, porque as dívidas de capital foram, a maior parte delas, 

realizadas com verbas próprias e algumas com financiamento. 

 Esta é a situação financeira rigorosa do Município e é só esta, porque, 

Senhores Membros da Assembleia Municipal, é esta, porque, de facto, nós fomos 

confrontados quando chegámos à Câmara com esta situação financeira, podem dizer 

assim, mas previa-se que fosse, falavas, a candidatura, o candidato a Presidente da 

Câmara falava em três milhões de dívidas a fornecedores e mais de vinte milhões de 

dívidas de médio e longo prazo. 

Portanto, estes catorze milhões, mais a dívida de oitocentos e dezanove mil, 

mais os quase oitocentos mil que encontrámos de dívidas irregulares, se a isso 

somarmos, de facto, a consideração destes encargos, que oneram o Município em 

amortização e juros, nos próximos anos, portanto, vinte milhões é até ser um bocadinho 

carinhoso relativamente á situação financeira da Autarquia.  

E, de facto, estimávamos também e porque é que afirmávamos isso. Que, 

temíamos que aparecesse, temíamos que aparecesse uma dívida próxima dos três 

milhões de euros, dívidas a fornecedores de despesas irregulares, referenciávamos 

durante a campanha, a campanha eleitoral porque, de facto, como é que uma Câmara 

que está em reequilíbrio financeiro, em dificuldade de Tesouraria, se prontifica, sem que 

tenha feito nada durante, praticamente três anos e dez meses, de relevo e que se visse, 

não tendo investido na máquina municipal, não havendo nenhuma obra de relevo que se 

visse, de facto a aparecer com grandes investimentos nos últimos sessenta dias e, 

portanto, temos já informação que, a dívida, o montante de despesas dos últimos 
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sessenta dias antes do dia 29 de setembro, num espiral de absoluta loucura, por quem 

estava a gerir os destinos da Câmara Municipal, que não olhou a meios financeiros, nem 

ao futuro, nem à própria estabilidade e existência do Município de Nelas, o que 

interessava era ganhar as eleições, não chegaram a dois milhões, a três milhões e a 

quatro milhões porque o candidato do Partido Socialista disse, atenção que as dívidas a 

fornecedores podem não ser pagas e, portanto, já temos indicação de um fornecedor, 

pelo menos, de alcatrão, que, de facto, depois de ver essas declarações é que, de facto, 

disse, atenção, já chega de alcatrão e, portanto, vamos aqui apenas correr o risco de 

trezentos, ou quatrocentos mil euros, que é o que está em causa relativamente a esse 

fornecedor porque podemos muito bem comparar a situação e eu há oito anos estava na 

Câmara também, podemos também comparar a situação que existe atualmente da que 

existia em 2005 em termos de verbas. 

Também, em 2005, apareceu uma fatura de duzentos e cinquenta, ou trezentos 

mil euros, de uma obra que apareceu depois só a fatura, que foi referenciada ao 

calcetamento da Rua Luís de Camões, ou outra obra qualquer, mas precisamente porque 

o país está no estado que está, em que anda a viver de défices sucessivos nos últimos 

vinte anos, ou trinta e chegou a uma situação de rutura financeira, que foi obrigado a 

pedir apoio internacional, precisamente por isso é que, todos conscientes disto e do 

desvario que no país e na Câmara de Nelas se verificava, em consonância com o que se 

verificava no país, nos vários governos, é que houve um Ministro que disse, atenção, 

vou publicar aqui uma Lei em que vocês só podem gastar se no prazo de 90 dias tiverem 

fundos disponíveis para o poder fazer e, portanto, acabou cá, toca a gastar e depois isso, 

transforma-se a dívida, consolida-se a dívida, daí arranja-se um financiamento e etc. 

 As pessoas que neste ano, na Câmara, pouco se preocupando com esse Lei, 

que se chama Lei dos Compromissos, que todos conhecem também, que os Senhores 

Presidentes de Junta conhecem também, têm esse garrote formal também nas Juntas de 

Freguesia e não obstante a Câmara de Nelas estar em reestruturação financeira depois 

de um processo de saneamento financeiro, ter os esgotos num estado miserável em que 

está e ainda se o endividamento fosse feito para fazer umas ETAR’s, requalificar uma 

zona industrial, etc., mas obras completamente feitas em cima do joelho, o alcatrão em 

cima de terra, fornecedores forneçam que depois logo se vê. 

Nesta espiral, chegámos, de facto, ao dia 24, 23 de outubro e a Senhora Chefe 

de Serviços Administrativos e Financeiros perguntou à Senhora Presidente da Câmara, 

tenho aqui uma relação de despesas irregulares que violam a Lei dos Compromissos, 

violam todas as normas da Contabilidade Pública, o Código dos Contratos Públicos, 

Senhora Presidente da Câmara, o que é que eu faço?  

E a Senhora Presidente da Câmara pôs um despacho num papel e disse, Ao 

cuidado do Dr. Marques, para informação e o Dr. Marques deu uma informação, 

justificando, de facto, as despesas irregulares, dizendo que contava que iria receber 

algum dinheiro, ou iria aceder a um acerto de contas relativamente à água com a 

Câmara de Mangualde, no montante de duzentos e cinquenta, a trezentos mil euros, e 

também que haviam antecipado o recebimento de uma garantia de obras, de 

empreitadas, em 5%, que seria mais à volta de cem mil euros, cento e trinta mil euros e, 

portanto, justificou isso, justificou o interesse público e tal, as justificações que serão, 

seguramente, apreciadas pela Inspeção Geral de Finanças. 
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Mas o que é um facto é que entre o dia 24, em que a Senhora Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira perguntou à Senhora Presidente de Câmara o que é que 

havia de fazer aquelas despesas irregulares e o dia 28 em que nós tomámos posse 

apareceram mais quatrocentos mil euros na Contabilidade de despesas irregulares, a 

maioria delas assinadas não pela Presidente da Câmara, que não estava impedida de 

exercer as suas funções, que era vista na Câmara, mesmo no último dia estava na 

Câmara Municipal, mesmo no dia em que tomámos posse, mas todas, curiosamente, 

assinadas pelo Vice-Presidente da Câmara, obras também sem, absolutamente, sem 

qualquer autorização, sem qualquer delegação de competências, portanto, no exercício 

que eu considero e fica na ata, porque isto está a ser gravado, num exercício de poder 

que eu considero absolutamente arbitrário e de abuso de poder porque há quatro anos 

atrás as pessoas confiaram a Presidência da Câmara à Dr.ª Isaura Pedro, não foi ao 

Vice-Presidente da Câmara para assumir compromissos sem qualquer mandato para o 

poder fazer. 

E, portanto, a sindicância justifica-se por isto, justifica-se porque eu, Presidente 

da Câmara, não posso fazer outra coisa, não posso fazer outra coisa desde logo porque, 

não ia começara aldrabar, porque a única maneira de regularizar esta situação era fazer 

aquilo que eu porque lutei toda a vida para não fazer, que é aldrabar os papéis e, 

portanto, eu ia começar o mandato a dizer aos fornecedores assim, então, agora vocês 

não me apresentam agora a fatura e vão-me apresentar a fatura num momento mais 

oportuno em que eu tenha fundos disponíveis, simulamos aqui uma obra, como se ela 

estivesse a ser feita e então eu pago-te a obra e chama-se isto aldrabice e, portanto, que 

a Câmara anterior estava disponível para fazer, ou algumas pessoas da Câmara anterior, 

que era fazer aldrabices com as contas da Câmara e que eu não estou disposto a fazer,  e 

farei tudo para que isso não aconteça. 

Eu estou a dizer isto e fica gravado e podem mover os processos-crimes que 

quiserem. Eu não estou disponível, nem estava, para fazer aldrabices nas contas da 

Câmara, como o Vice-Presidente da Câmara estava disposto para fazer essas aldrabices, 

que era simular obras e depois regularizar isto durante dois ou três anos, por uma 

questão de honestidade pessoal, intelectual e política, primeiro. 

Segundo, porque mesmo que eu quisesse fazer essas aldrabices, eu, de acordo 

com a Lei dos Compromissos tinha responsabilidade pessoal, civil e criminal se pagasse 

aquelas despesas e, portanto, era um benefício ao infrator, quem havia feito aquelas 

despesas, prontas a serem aldrabadas, eu ficar nas mãos de quem tinha feito as despesas 

prontas a ficar aldrabadas e, portanto, eu não estou disponível para isso.  

É um outro, é uma outra maneira de fazer política que eu quero iniciar no 

Município de Nelas, o Município não pode ser credível perante os fornecedores, perante 

os vizinhos, perante o país, perante os investidores, se estiver com gestores aldrabões e, 

portanto, eu não estou disponível para isso, e, portanto, os fornecedores que estão a 

sofrer com esta situação, que estão a subir as escadas da Câmara a dizerem-me, é pá, 

mas eu fiz aqui transportes de três mil euros, eu forneci alcatrão de trezentos mil, eu 

forneci eletricidade de vinte mil euros, eu forneci obras de, eu forneci reparações de 

máquinas. 

Nós sabemos que isto também tem algum impacto na economia local, mas eu 

acho que a mais-valia que isto trás de credibilidade à Câmara e à gestão da Câmara e a 

quem trabalha na Câmara, porque um político não tem que ser, necessariamente, um 
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aldrabão, nem um vigarista, tem que ser uma pessoa que cumpre as normas, que cumpre 

as regras, estão inscritas nos deveres do eleito local, estão inscritas em todos os 

Códigos, estão inscritas na Constituição da República, e, portanto, eu acho que por este 

conjunto de razões, por questões de transparência, de dignidade, de honestidade, da 

função política, da função municipal, não podíamos fazer outra coisa senão se pedir 

uma sindicância à Inspeção Geral de Finanças, com a convicção de que, genericamente, 

a Inspeção Geral de Finanças nos ratifique este nosso entendimento, da ilegalidade da 

assunção dos compromissos. 

Qual vai ser a consequência relativamente a isto, se a Inspeção Geral de 

Finanças, como eu espero, vai ratificar, vai confirmar que todas as despesas que foram 

assumidas, o foram de forma ilegal, os fornecedores podem meter uma ação contra a 

Câmara, que é a única maneira que a Lei dos Compromissos prevê para que a Câmara 

seja obrigada a pagar, é haver uma ação judicial, ou através de arbitragem se a Câmara 

aceitasse e tivesse, creio que não existe em nenhuma das despesas porque, aliás, não 

havia contrato, não havia contrato de arbitragem e, portanto, tem que ser mesmo por via 

da, pela ação judicial, e por via da ação judicial, dou-vos também essa garantia, eu, por 

uma questão de transparência, que eu, na apreciação judicial não fico pela forma, vamos 

ver a matéria, vamos ver mesmo se o alcatrão foi mesmo colocado nas estradas porque 

algumas já estão cheias de buracos. 

Vamos ver mesmo se as obras foram mesmo realizadas nas casas de onde 

dizem que foram realizadas, vamos ver mesmo se os Serviços Jurídicos que foram 

cobrados a cento e cinquenta euros à hora à Câmara Municipal se foram mesmo 

prestados, vamos verificar isso e nesse processo quem nos vai ajudar a verificar isso vai 

ser os responsáveis pessoais que nós vamos chamar aos processos, que é, precisamente, 

a Senhora Presidente da Câmara anterior e o Senhor Vice-Presidente da Câmara. 

Vamos chamá-los à demanda nessas ações judiciais que vão haver porque, de 

facto, fazer ao Município de Nelas aquilo que foi feito nos últimos sessenta dias, deixar 

este passivo, deixar o risco de sermos condenados num milhão e meio, ou dois milhões 

de euros de processo de contra-ordenação, e mais o que pode vir porque eu acho que, 

com o devido respeito, não temos alternativa relativamente a isto e foi por estes motivos 

e por estas razões que nós, neste período de sessenta dias, não há aqui nenhum ajuste de 

contas, nenhuma perseguição, isso são cortinas de fumo que se tentam lançar sobre, a 

única perseguição que aqui existe é da verdade sobre a mentira, da honestidade sobre a 

falta dela, da transparência sobre o obscurantismo e sobre o Chico espertismo e, 

portanto, é esse, no essencial, e temos feito um trabalho que consideramos um trabalho 

sério, dos Senhores Vereadores, Membros da Assembleia, requisitem os documentos, 

vão à Câmara, peçam as informações que entenderem porque é uma nova maneira de 

fazer política que nós queremos iniciar e nestes quatro anos é isso que vamos fazer e 

fazer esse esforço no sentido, de facto, de dignificar a função política no Município de 

Nelas. 

Eu peço desculpa aos Senhores Membros da Assembleia Municipal e ao 

Senhor Presidente da Assembleia, se me alarguei um bocadinho mas, no entanto esta 

prestação de contas justificava isso. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Algum dos Senhores Membros da Assembleia quer pedir algum 

esclarecimento do Senhor Presidente da Câmara? Algum Senhor Membro da 

Assembleia quer pedir esclarecimentos ao Senhor Presidente da Câmara? Sr. António 

Sousa,  Sr. Eng: José António, é pedir esclarecimentos, é o que diz a lei, podem  apenas 

pedir esclarecimentos à informação O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José 

António: 

- Então muito boa noite a todos, mais uma vez. 

O que me faz vir aqui não é nem contradizer, nem dizer, nem dizer que está 

mal, ou que está bem. 

Só que eu acho que estamos aqui numa Assembleia, como ponto 2.1 nos diz, 

ele é bem explícito, diz assim: 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: 

a) Atividade corrente; 

b) Relatório do estado da Câmara Municipal; 

c) Sindicância a despesas irregulares. 

E penso que este seria o ponto a tratar, debates políticos, apontar o dedo ao 

José, ao Manuel ou à Maria, tem o seu debate nas reuniões da Câmara Municipal 

semanais, ou quinzenais, porque aqui o debate é da Assembleia Municipal. 

Não vou questionar porque uma vez que foi pedida a sindicância toda a 

verdade virá ao de cima, esse é o ponto que está assente e que foi aceite, vamos 

aguardar, serenamente. 

Agora, no tocante a isso, Senhor Presidente, com o devido respeito, penso que 

não é o lugar oportuno para se discutirem assuntos do foro de pessoas, mas sim 

informação, esclarecimentos e outros assuntos. 

Era só. Senhor Presidente. Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Senhor Membro da 

Assembleia Sousa, quer usar da palavra?  

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- Eu acho um pouco estranha esta posição porque eu acho que é exatamente 

aqui na Assembleia Municipal que se discute a política municipal porque as reuniões de 

Câmara são, acima de tudo, do Executivo, aqui é que se discutem as grandes, é a 

diferença, é a grande diferença da maneira de estar na política entre aquilo que era até 

29 de setembro e o que passa a ser a seguir. 

Nós, achamos  que é aqui que se devem ser discutidas essas coisas e a resposta, 

desculpem lá, que eu carreguei aqui qualquer coisa que não devia. 

A resposta em relação àquilo que disse, em relação aos números, 2005 e agora 

de 2013, foi dada agora pelo Senhor Presidente da Câmara porque, esqueceu-se aqui, 

quando veio falar dos números todos, trouxe o papelinho com os números, mas não 

trouxe lá os 14 milhões e meio de euros e mais os juros e não sei quê, aqui, que dá os 

vinte e tal milhões. Esqueceu-se. Não dava jeito. 

Mas estas coisas não são feitas só por um problema, por um problema técnico, 

isto é um problema político e qual é que é a grande situação disto? 

Quando em 2009, 2010 foi apresentado pelo Executivo um saneamento 

financeiro em que já havia dívidas, para já, devia fazer uma reestruturação da dívida que 
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havia e havia dívidas a fornecedores e a empreiteiros que não havia dinheiro para pagar 

e era preciso fazer essa reestruturação, esse saneamento financeiro e pedir, acho que 

foram sete milhões e meio de euros, penso que foi o número que me deram aqui. 

Nessa altura deviam logo ter suado as campainhas para daí para o futuro. 

Sabiam e ainda por cima esse empréstimo foi pedido com período de carência de, penso 

que de dois anos, dois anos, ou dois anos e meio, ou o que é que foi. Mas foi com 

período de carência, durante dois anos, ou dois anos e meio deviam ter preparado a 

estrutura financeira da Autarquia para depois quando chegasse a altura de vencerem 

essas prestações haver dinheiro para honrar os compromissos. 

O que é que aconteceu? Dois anos depois, 2012, o que é que acontece? Além 

de não terem, quando começam a vencer, não há dinheiro, além de não terem dinheiro 

para isso ainda tinham mais uma dívida de dois milhões e meio que tiveram que ir ao 

PAEL e decretaram a falência e uma reestruturação financeira e obrigaram, durante 20 

anos, a estarmos aqui nas taxas máximas de IMI,s e de derramas e não sei quê, porque 

ao contrário, por exemplo, daquilo que o Senhor Membro da Assembleia aqui disse na 

última Assembleia relativamente a isso de que agora mais Câmaras estavam a subir as 

taxas máximas de IMI, não, aqui está, primeira página de um jornal, Nelas aparece 

sempre em coisas boas, 28 autarquias vão ter taxa máxima, só 28, em 308 só 28 e 

desceram as taxas 66 e só subiram 20  e não estamos a falar na taxa máxima e a grande 

maioria destas que estão aqui, está aqui Nelas, está ali a dizer Nelas, Nelas mantém, isto 

para todos os anos, para os próximos 20 anos vai tornar a acontecer. 

É isto, mas voltando atrás, quando nesta altura deviam já ter preparado, 

reestruturado financeiramente a Câmara para poder assumir os compromissos que 

tinham, que se tinham comprometido, não, foram então fazer uma reestruturação 

financeira, ainda havia mais dois milhões e meio de euros de fornecedores por dívida e 

depois o pior de tudo isto, os bancos, claro, primeiro porque já foi logo no olho da crise 

mundial financeira e os bancos aproveitaram logo para subir spreads, a maioria dos 

spreads subiram quase para o triplo, spreads que até estavam em 2009 e em 2010, que 

estavam a um, um e pouco por cento, passaram para quatro e meio, cinco por cento, 

spreads. 

Nós estamos agora com uma taxa Euribor historicamente baixa, nos zero 

virgula trinta e tal por cento, o que quer dizer que a taxa de juro que a Câmara está a 

pagar na maioria dos empréstimos deve andar por aí nos quatro por cento, quatro e meio 

por cento, não estou a falar das comissões e tudo isso, que depois ainda por cima há 

alcavalas que foram postas nisto, porque os bancos não são a Santa Casa da 

Misericórdia, não andam a trabalhar à borla, ainda por cima com Câmaras, sabendo que 

estavam em situações financeiras muito difíceis e que diziam que sim a tudo, aliás 

penso que o primeiro concurso para os bancos entrarem nesta última reestruturação 

financeira, acho que até ficou vazio, depois é que apareceu o BCP, se calhar empurrado 

lá pelo Governo, porque isto também tem o aval do Estado, para fazer esta 

reestruturação financeira e o que vai acontecer é que dentro de pouco tempo e 

esperemos, e estamos a falar, esperemos não por causa do Município, porque aí nesse 

aspeto vai estar assim mal, mas por causa da situação do país e da Europa, esperemos 

que as taxas de juro Euribor comecem a subir porque isso é o resultado de melhorar o 

sistema financeiro e a economia da Europa e depois como é que vai ser, vamos andar a 

pagar aqui quando as taxas forem para situações normais, três, quatro por cento, 
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andamos depois nós a pagar a oito por cento e a nove por cento. Como é que isto é 

possível?  

Pois, mas é que esta incerteza é exatamente isto e  não é um problema técnico, 

isto foi um problema político porque politicamente foi adotado este tipo de estratégia 

que nos enfiou neste buraco, nos enfiou a todos, não é só ao Executivo, é todos os 

Munícipes do Concelho de Nelas, aqueles que vivem cá e àqueles que podem vir a cá 

viver. Esse é que é o grande problema e é sobre isto que nós estamos aqui a discutir e de 

saber qual é a melhor maneira de sairmos disto. 

Não é inventarmos para aqui, virem inventar que podem renegociar, não pode 

renegociar nada, vai renegociar como? Quando alguém vai renegociar uma coisa tem 

que ter alguma contrapartida para dar, vai dar o quê? Vai pôr o Presidente da Câmara e 

os Vereadores com uma corda ao pescoço junto aos bancos a penhorar a palavra como o 

Egas Moniz? Só se for. Não tem contrapartida nenhuma para dar. Sejamos honestos 

intelectualmente quando estamos a falar nas coisas aqui. 

O Senhor Presidente da Assembleia. 

Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Mais alguém quer usar da 

palavra? Só? Agradecia que fossem, Hernâni. Senhor Membro da Assembleia, faz 

favor. Agradecia que fosse só um minuto, se não adianta muito, depois da hora. 

O Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques: 

- Sim, rápido, simples e objetivo, é aquilo que venho fazer, tecer três, quatro, 

cinco considerações pessoais porque, em primeiro lugar, cumprimentar a Mesa, porque 

não venho defender ninguém, simplesmente sou filho de quem sou e ele tem barba rija 

para se defender e nos momentos próprios e nos sítios próprios ele defender-se-á. 

Primeiro e é aqui o local, como dizia o Membro António Sousa, que se faz 

política e é aqui que estamos para isso e é aqui que estamos para falar abertamente 

também sobre isso. 

Antes de mais, também é aqui que deve ser feito estas situações porque eu 

sempre fui, na minha educação, na minha humildade, o meu dia a dia, no meu trabalho, 

sempre assim o fui, porque a humildade me dá esse lema de vida e quem muito prezo. 

Dar o meu agradecimento público como Membro de uma Comissão 

Administrativa do Sport Lisboa e Nelas ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Borges da 

Silva, que a semana passada resolveu um problema do clube, de muitos anos, que foi 

com o pagamento de quatro mil euros resolvemos a dívida do Sport Lisboa e Nelas de 

cerca e cento e sete mil euros. Tinha que o dizer, é aqui que o devia dizer, já fiz isso 

pessoalmente duas vezes, mas não ficava bem comigo mesmo se não lhe dissesse isto, 

sempre fui assim e sempre o serei na minha vida. 

Quanto, passando agora à questão relatórios na entrada da Câmara Municipal, 

eu vou pegar em quatro ou cinco pontos que é importante focá-los. Quando o Senhor 

Presidente chega à Câmara Municipal de Nelas faz o relatório do estado da Câmara 

Municipal de Nelas, é verdade, mas também se lembra, por exemplo, em 2005, quando 

chegou à Câmara Municipal de Nelas e eu que rebolei com ele no chão pela vitória que 

assim tivemos, é verdade, também se lembra, quando chegou à Câmara Municipal de 

Nelas, por exemplo, um exemplo, dou um exemplo que de dez em dez minutos a luz da 

Câmara Municipal ia abaixo, tinham, parecia um edifício do terceiro mundo, frio, 

sombrio, e ele também se lembra daí em 2005 também apanhou certas situações em 

relação ao anterior Executivo. 
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Também, quando fala, por exemplo e se dá ao pormenor, quando se dá ao 

pormenor dos ratos no Multiusos, parece que já fugiram todos, graças a Deus, já temos 

ar condicionado. Parece que já fugiram todos porque já tivemos ar condicionado no 

início da sessão e acho que é importante, foi, foi ao pormenor do rato, foi importante 

nesse sentido. 

Quanto à sindicância, como disse e refiro-me, essa sindicância, com certeza 

que se vão tirar as duvidas, e que se tirem as devidas consequências, mas agora, quando 

se põe em causa a honestidade da Senhora Presidente da Câmara, a anterior Presidente 

da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, uma pessoa idónea, de bem e põe em causa a sua 

honestidade, o seu, a sua maneira de ser, não entremos por aí porque nós conhecemos 

politicamente o Senhor Presidente da Câmara, conhecemos o Senhor Presidente da 

Câmara há muitos anos, conhecemos muito bem também que ele joga, manipula muito 

bem as palavras e os números e nós sabemos que a forma dele, o percurso, há muitos 

anos. 

Mas também digo, também digo, por demérito e por muito erro que fez o 

anterior Executivo, o Senhor Presidente da Câmara é Presidente da Câmara, da Câmara 

Municipal de Nelas, chegou cá com trabalho e com humildade e com humildade que eu 

disse no início. Chegou cá, ninguém lhe pode tirar esse valor e é a humildade que eu 

apregoo na minha vida do dia a dia, chegou cá. 

A forma foi muitos anos no terreiro político, verdade, muita cambalhota, 

verdade, muita volta, muito trilho político, verdade, mas chegou cá a humildade. 

Também dizer que durante os oito anos é verdade que o anterior Executivo 

teve cerca de cem milhões de euros para gastar, mas se eu pegasse, pegasse e por acaso 

tenho aqui algumas centenas, centenas de obras, centenas e os Presidentes de Junta, 

alguns dos Presidentes de Junta aqui presentes sabem, sabem as obras que foram feitas 

nas suas freguesias, centenas delas, que eles pediam ao anterior Executivo para as fazer 

e mais, e mais, e mais, nos últimos oito anos, nos últimos oito anos o Concelho de Nelas 

passou a ter mais duas freguesias, que era Canas de Senhorim, que o anterior, o 

Executivo anterior a 2005 não pregou um prego em Canas de Senhorim, sabem porquê, 

na minha freguesia, em Senhorim, de 2001 a 2005 não vi um funcionário na freguesia 

de Senhorim, ou seja, passou a ter mais duas freguesias e se eu passasse a enumerar as 

centenas de obras que os Presidentes de Junta pediram ao anterior Executivo para as 

fazer eu teria aqui, concerteza, cerca de uma hora. 

Mas, para terminar, dizer, dizer-vos abertamente, Senhor Presidente, 

concerteza, como minimamente me conhece, estarei aqui sempre por o Concelho de 

Nelas, estarei aqui sempre com ideias, trarei aqui ideias novas para todos nós, para todo 

o nosso Concelho. Agora, acho que já chega de chover no molhado, já chega, eu sei que 

quer, tal como o anterior, como aconteceu no Governo do PSD que o culpado foi o 

Sócrates, para o Sócrates era o anterior Executivo, deixemo-nos disso, deixemo-nos 

dessas fait divers, deixemo-nos desses show-off e trabalhemos, sim, pelo nosso 

Concelho de Nelas. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Hernâni. Senhor Membro da 

Assembleia José António, faz favor. Faço o mesmo pedido que fiz ao Hernâni, ver se 

demoram pouco tempo. Obrigado. 
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O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Vou ser muito breve. 

Uma vez que o Senhor Membro da Assembleia Sousa veio aqui questionar, 

sim, posso-lhe dizer, não disse que foram muitos, mas, por exemplo, posso acrescentar 

de que Resende aumentou o IMI, outros negociaram com o PAEL, não foi com os 

bancos, os bancos não negoceiam com ninguém, como o Senhor disse e bem, e de 

bancos percebe o Senhor, eu não vou estar, de maneira nenhuma a questionar o que é o 

trabalho dos bancos porque de bancos entende o Senhor, eu não sou bancário, nem 

nunca o serei, portanto, passarei um bocado ao lado. 

Mas há aqui só uma pergunta que eu gostaria de pôr ao Senhor Presidente de 

Câmara, que era, se realmente as taxas que estão negociadas para os empréstimos são 

fixas, ou não., porque se forem fixas, com o aumento de taxas, com o aumento de 

spreads, se calhar estamos a lucrar, essa era uma questão. 

Depois, só complementando as palavras do último orador, se a taxa é fixa, se 

há um aumento de spread, se há um aumento de custos, ela não é alterada, penso eu, 

pronto, mas de bancos percebe o Senhor. 

Relativamente e porque me passou, por lapso, quando o Senhor Presidente 

dizia que sete milhões e meio de euros que foram a fornecedores, era só para alertar de 

que esses fornecedores forneceram materiais dos quais nasceu obra e que foram feitas, a 

maior parte delas por funcionários camarários. 

Efetivamente, quando isso acontece não há, mas eu posso citar algumas, temos 

a Casa dos Senas, temos o Centro de Dia de Vilar Seco, já foi falado aqui o Centro 

Escolar, a aquisição de um solar em Canas de Senhorim para instalação e outras obras 

de importância, rotundas de Santar, rotundas de Vilar Seco, rotunda de Moreira, tudo 

isso são infraestruturas, se não são infraestruturas, então, peço desculpa, não entendo o 

que é que são, agora se as prioridades seriam outras, também concordo plenamente que 

cada um tem as suas prioridades e respeitarei sempre as prioridades deste Executivo, 

como já o disse e reafirmo. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Membro da Assembleia 

Sousa, mas mesmo só  

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- É um esclarecimento.  

Primeiro, não percebo nada de bancos porque se eu percebesse de bancos era 

banqueiro, não era bancário, que é uma coisa diferente. 

Depois, a taxa não é fixa, os spreads é que são fixos, pois, exato, por isso é que 

eu estou a explicar, os spreads são fixos, a taxa, eu penso que está, que era Euribor a 

seis meses, penso que é isso, a taxa, não, é a Euribor mais o spread, é a Euribor mais o 

spread, não há taxas fixas, taxas fixas é lá com os swaps e tal, aquilo é que arranjam 

para ali umas coisas para arranjarem umas taxas fixas, também não são fixas, como já se 

percebeu. 

Mas os empréstimos que foram feitos pela Câmara é com uma taxa variável, 

que é a Euribor, que é uma taxa de mercado, mais um spread que é fixo, esse é que é 

fixo e esse é que triplicou, quase na maioria dos casos, esse é que é o grande problema 

porque estavam com as calças na mão e tiveram que subscrever qualquer coisinha e 
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passaram spreads quase para o triplo. Esse é que é o grave problema e é isso que se vai 

refletir no futuro. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Senhor Membro da 

Assembleia Rui Costa, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Estimado Público. 

Como é óbvio, isto é uma Assembleia Municipal, é uma casa onde se debate 

política e é normal que hoje chegue aqui o novo Executivo que, desde já lhe dou os 

parabéns pela vitória conseguida, ainda não tinha tido oportunidade para isso a não ser 

pessoalmente.  

É normal que isto aconteça, um puxa daqui, outro puxa dali. Eu relembro-me 

que há oito anos o atual Presidente da Câmara também noutras circunstâncias também 

fomentou uma auditoria às contas do anterior Executivo liderado pelo Dr. José Correia, 

que depois apresenta aqui hoje, que diz que, realmente, só havia dois milhões e na altura 

disse, é pá, deve-se muito, deve-se muito, mas, realmente, a montanha pariu um rato. 

Só espero, só espero que a montanha também não vá parir um rato desta vez e, 

é pá, e vamos ver o que é que vamos debater daqui a uns tempos, quer dizer, eu penso 

que, eu também quero a verdade, eu também quero ver, é pá, desculpem lá. 

Portanto, realmente é óbvio que vamos aqui debater política, ó Sousa, vamos 

debater política, concerteza, vamos aqui tentar apresentar aos Membros da Assembleia e 

às pessoas que aqui vêm, propostas concretas como levantamentos topográficos, 

desapareceu o anterior, não, de certeza que não havia. 

Existia um PDM atrasado, realmente, apareceu um novo, se calhar pedindo às 

Finanças um levantamento dos terrenos, eles existem, portanto, se calhar, é dar mais 

trabalho a determinadas pessoas na Câmara Municipal que, que, fico contente porque, 

realmente, o Executivo anterior deixou funcionários de uma categoria elevada, pelo 

menos o Senhor Presidente da Câmara deixou aqui bem patente que, realmente, a obra, 

que a maior parte das obras que aqui estão ainda vêm do Executivo anterior, que ele 

elencou aqui, portanto, realizadas por trabalhadores com categoria, como ele aqui 

também o referenciou e me apraz muito saber que, realmente, tudo o que foi feito não 

foi mau, também houve muita coisa boa, também houve muita obra feita. 

Realmente, o Senhor Presidente da Câmara precisava de mais duas, ou três 

horas, para elencar a parte boa, uma para a parte má, duas, ou três horas, para a parte 

boa. É óbvio que estamos aqui também para o escutar nesses moldes. 

Depois, gostava de ver aqui era propostas, propostas concretas para, realmente, 

não termos esses encargos todos durante os próximos anos, de vinte milhões, que eu, 

atualmente, sei que a dívida é de catorze milhões, segundo elencada aqui, portanto é 

catorze milhões e não vinte milhões porque depois é os números, é a técnica dos 

números, técnica dos gráficos, que se pode fazer, como é óbvio. 
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Depois, arranjam-se situações que são estas, arranja-se tapar, fazer o SOS 

Buraco, realmente ele diz que existia já anteriormente porque, realmente, trezentos e 

quarenta mil euros, que apareceram para pagar de alcatrão, de certeza que foi para tapar 

buracos, portanto, se foi para tapar buracos, atualmente eles existem pouco e é normal 

realizar depois uma campanha de uma ação de tapar buracos que ela existia sempre. 

Eu penso que as pessoas que se dirigiam à Câmara Municipal para solicitar 

esses serviços, não eram recusados, mais tarde, ou mais cedo, eram realizados, portanto, 

ele já existia, agora é uma nova forma de fazer, ok, está nas mãos do Senhor Presidente 

da Câmara, e ele faz política como quer e aí não vou aqui questionar essa situação. 

Portanto, Meus Senhores, eu gostava de aqui ver era o que é que se vai fazer, o 

que é que vamos ter daqui a quatro anos, se vamos ter menos dívida, mas também 

vamos ter menos obra. 

Portanto, como é que ele quer baixar a dívida e fazer obra, isso é que 

gostávamos aqui de ver debatido hoje. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Francisco Loureiro, quer 

usar da palavra? Faz favor. Também peço que seja breve, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Francisco Loureiro: 

- Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Membros da Assembleia Municipal, 

Ex.m.º Público. 

Eu tenho estado aqui surpreendido porque, parece, que surgiu um fetiche, é o 

fetiche 2005. 

Cheguei a comentar se o fetiche pelo 2005 parava em 2005, ou se chegava aos 

anos em que eu fui Vereador da Câmara Municipal de Nelas. 

De 2005, porquê? Está tudo apurado de 2005. O Dr. José Correia é um ilustre 

reformado da profissão e da política. 

O que está em causa é o presente da Câmara Municipal de Nelas e do Concelho 

de Nelas. 

Honestamente, eu estou-me nas tintas para 2005. Não, não vamos com essas 

tretas do que é que foi dito em 2005, ou não foi. Não 

Vamos ser objetivos. O que é que temos? E o que temos é uma tragédia. O que 

temos, desculpem lá, é um Concelho quase inviabilizado para os próximos 20 anos, 

basta fazerem as contas do que é que há de encargos de amortização de capital e de 

juros. Vamos somar tudo, vamos somar os vencimentos e fica depois o resto que é o que 

pode pensar para obras. 

Há aqui uma série de verdades, que são as únicas verdades e vimos até um 

ilustre Membro da Assembleia Municipal dar quase a ideia de que a dívida deixada 

agora era a dívida semelhante à do Dr. José Correia, o que levou aqui o Vereador 

Adelino a ter quase um ataque cardíaco. Não, não vamos fugir às realidades. 

Por mais que queiram justificar, há esgotos a céu aberto, ou não há? Está em 

causa o ambiente do Concelho, ou não está? Está em causa a saúde pública, ou não está? 

Grande parte das máquinas da Câmara estava parado, avariado, ou não está?  

Grande parte das máquinas não podiam circular, ou podiam?  
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Meus amigos, reparem bem que nós chegámos a este ponto, um órgão 

autárquico é autárquico porque, por definição tem autonomia. 

Hão-de reparar que chegámos a este ponto, o Concelho de Nelas perdeu grande 

parte da sua autonomia ao ter perdido grande parte da sua capacidade de decisões 

financeiras. 

Reparem bem, passámos a ser quase uma semi-autarquia porque autonomia 

perdemo-la, perdemos muita percentagem de autonomia que em condições normais é 

atribuída a uma Câmara. 

Honestamente, eu não estou aqui muito preocupado, ou minimamente 

preocupado em fazer juízos de valor, de forma nenhuma. 

Ninguém põe em causa, era o que faltava, a pessoa da ex-Presidente da 

Câmara. Não. A situação é esta, a situação é outra. Todos nós que estamos aqui, na 

Assembleia Municipal, nas Juntas de Freguesia, na Câmara Municipal, estamos aqui só 

com a legitimidade e a legitimidade que nós temos é-nos concedida pelo voto dos 

eleitores, pelos nossos concidadãos. 

A grande questão é que nós, ao tomarmos posse, fizemos um juramento e a 

definição do nosso lugar autárquico obriga a uma coisa, defender sempre e acima de 

tudo os interesses do Concelho de Nelas. 

Temos que refletir, se nós, em algum momento, pomos os interesses da 

população do Concelho de Nelas a seguir aos interesses partidários não merecemos 

ocupar aqui nenhum lugar desta sala. 

E desculpem lá, volto a referir, esgotos, finanças, máquinas, pagamentos 

ilegais, inviabilização do Concelho durante 15, ou 20 anos, meus amigos, tentar 

desculpar isto não é tentar defender os interesses do Concelho de Nelas. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Acho que não está mais 

ninguém inscrito. Portanto, dou por encerrado. Um esclarecimento do Senhor Presidente 

da Câmara? Faz favor. 

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

- Senhor Presidente da Assembleia. 

Só, pronto, agradecer as palavras simpáticas do Membro da Assembleia 

Hernâni e dizer-lhe que, de facto, faço isto por, não por qualquer tipo de, isto, pedido de 

sindicância, ou uma nota de honestidade na gestão, honestidade em sentido lato, de 

aplicação das leis, mas faço-o porque, por convicção e acho que isso é bom, de facto, 

para a saúde da vida municipal, inclusive, para a minha e para o futuro que o Hernâni 

também quer salvaguardar em termos de intervenção política. 

Dizer, também que, de facto, há perguntas que o Eng.º José António fez mas há 

perguntas que não se devem fazer.  

Os empréstimos da Câmara Municipal vieram aqui à Assembleia Municipal.  

Veio aqui o processo de decretamento da Câmara Municipal em 3, ou 4 de 

outubro de 2010, a Assembleia aprovou a falência, ou a, a falência, a pré-falência da 

Câmara e a medida mais drástica da Lei das Finanças Locais, sem qualquer intervenção, 

está nas atas da Assembleia, portanto, veio aqui e todos os Senhores Membros da 

Assembleia aprovaram. 

E depois vieram os empréstimos em abril, ou maio, obviamente que as taxas, as 

de juro, as taxas de juro estão indexadas à Euribor, há empréstimos de seis meses, 
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outros de três meses, não encontrei na Câmara, também, nenhum contrato swap e, 

portanto, presumo que sejam essas as taxas. 

Novos projetos, de facto, nesta fase inicial é sempre uma fase em que para 

podermos depois ser avaliados e ser sindicados também ao longo do tempo e ao fim de 

quatro anos, na ótica sempre desta humildade, de que, de facto, pelo menos, nos últimos 

quatro anos a gestão da Câmara não foi boa o suficiente para merecer a confiança dos 

eleitores, dos Munícipes do Concelho e, portanto, obviamente algumas coisas terão sido 

feitas mas também na perspetiva de que, de facto, os projetos novos são mobilizadores, 

mas também, quem está na Câmara há muito de negativo, de quem perde o poder, mais 

do que quem o conquista o poder, a tradição autárquica tem-nos revelado isso. 

E, de facto, apesar disto temos feito, requalificado a máquina municipal a todos 

os níveis, em termos funcionais, em termos da credibilidade, em termos humanos e 

temos feito, também, ainda tentado recuperar, acarinhado alguns projetos que, de facto, 

para que não haja só esta nota negativa para o futuro do Concelho, a questão, temos 

acompanhado muito de perto esta questão que eu referenciei da Barragem de Girabolhos 

e da Bogueira, que foi concessionada pelo Governo Português à ENDESA e, portanto, 

vai avançar, já fizemos reuniões com Presidentes de Câmara de Gouveia, de Seia, de 

Mangualde. 

Temos feito reuniões e iniciativas que também vão ser aqui debatidas 

relativamente à proteção e preservação dos serviços públicos essenciais como as 

Finanças, em Nelas. 

Temos tentado recuperar neste Quadro Comunitário que está a acabar, ainda 

alguns projetos a que a Câmara de Nelas, eventualmente, possa aceder. Temos muito 

bem encaminhado um concurso que foi não aceite, foi indeferido e depois houve um 

recurso hierárquico e, portanto, retomámos esse processo e temos, praticamente, a 

garantia de que, pelos menos, esse, um apoio de setenta, ou oitenta mil euros vamos ter. 

Temos, também, já no próximo Orçamento e estamos já com uma equipa de 

técnicos a funcionar relativamente a isso, de apresentar uma candidatura, é apenas uma 

candidatura, temos esperança que isso venha a ser aprovado, de limpeza da floresta em 

termos municipais alargados, incluindo das Caldas da Felgueira. E, portanto, há alguns 

projetos.            

Eu acho que o essencial, de facto, para a atividade municipal, com esta grande 

capacidade que tem, é, de alguma maneira credibilizar, dar crédito à Câmara, dar crédito 

à máquina municipal, dar crédito aos políticos municipais, isso só se faz, 

eventualmente, com sacrifício de outras pessoas, ou de outras práticas, com esta atuação 

que estamos a encetar porque, de facto, o que o Senhor Membro da Assembleia Sales 

Loureiro disse é, de facto, isso. Quer dizer, nós já aprovámos, em reunião de Câmara, o 

Orçamento e Plano para o ano que vem, mas tivemos que o enviar para aprovação da 

Direção Geral das Autarquias Locais. 

Isto, quem tem algum amor próprio á autonomia administrativa e financeira de 

uma Câmara, de um Município das antigas Terras de Senhorim, isto até dói o coração. 

A Câmara de Nelas não sabe governar e precisa de ratificar, previamente, o 

Orçamento. Isto é o maior sinal do ponto de vista dos valores de autonomia, do amor 

próprio do Município que é ter aprovado dois Orçamentos para os ter enviado para o 

Governo, para o Governo dizer, sim senhor, podem fazer, podem conduzir os destinos 

do Concelho de acordo com este Orçamento, isto é uma “capitis diminutio”, é um 
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atestado de inferioridade, com o devido respeito a todos os munícipes, incluindo o 

Borges da Silva que está Presidente da Câmara. 

Nós não sabemos governar e temos que ter alguém acima de nós a dar-nos 

autorização para termos um Orçamento. 

Eu, daqui a quatro anos, promete-vos que isso não, que eu vou fazer tudo que 

estiver ao meu alcance, nos próximos quatro anos e mais, se nisso tiver vontade e, 

eventualmente, a confiança das pessoas para retirar, porque acho que isso que é a maior 

perda que nós tivemos nos últimos anos é, de facto, a grande ferida, ou o amor-próprio 

do Município de Nelas, que se não a invertermos corremos o risco, nesta conversa das 

fusões e das extinções de Municípios e etc., da régua e esquadro, ser dos primeiros a 

desaparecer do mapa porque, de facto, nós dizemos a Lisboa, dizemos aos nossos 

vizinhos, dizemos à CIM Dão Lafões, que apresentou um projeto de eficiência 

energética para ser candidatado para a rede energética concelhia, de todos os catorze 

Municípios, de milhões de euros, para substituir a iluminação por leds, por aumentar a 

eficiência energética, por diminuir o CO2 e etc., dos catorze, o único Município que não 

aderiu foi o de Nelas. 

De tal maneira foi inacreditável a situação que a CIM Dão Lafões pediu 

confirmação por escrito porque é que a Câmara de Nelas não aderia. 

E, também, nos últimos dias de setembro foi enviado para lá a comunicação a 

dizer que nós temos o problema da iluminação pública resolvido e, portanto, não 

precisamos do apoio comunitário a 80%, ou a 85% nenhum, já temos o nosso problema 

resolvido. 

Mas a grande ferida, de facto, é esta do amor-próprio que o Hernâni 

compreenderá que eu não posso deixar, por vezes, de fazer estas coisas, atuar desta 

maneira porque, de facto, o que eu quero mesmo é que o Hernâni e como pessoa do 

Concelho de Nelas e eu próprio e os Senhores Presidentes de Junta e o Eng.º José 

António e o Rui Costa, a quem agradeço também as palavras simpáticas, é pá, é, de 

facto, recuperarmos a nossa auto estima que, inquestionavelmente, por este processo 

que eu estou a dizer, que é real, saiu hoje da Câmara um ofício para a Direção Geral das 

Autarquias Locais a pedir autorização para nós termos um Orçamento, um de dois, é pá, 

desculpem lá. 

Eu, eu, foi isso que foi feito e, portanto, é isto que cabe, de alguma maneira, 

alterar.  

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Agora, sim, parece que mais ninguém 

quer usar da palavra e, portanto, vamos passar ao ponto seguinte, que o ponto 2.2 – 

Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal. Não é? É. 

Ora, todos os Senhores Membros da Assembleia receberam um regimento que 

foi feito pela Mesa da Assembleia pela nova Lei, já que a nova Lei, no fundo incumbe-

me a Mesa dessa tarefa, ou um grupo criado na Assembleia. 

Nós assumimos essa tarefa e fizemos sobre o Regimento antigo a adaptação à 

nova Lei n.º 75/2013. Portanto, as medidas, as alterações de fundo foi coadunar o 

Regimento com a Lei atual, fundamentalmente na questão das competências e, por isso, 

tivemos que introduzir, para não alterarmos depois a ordem toda dos artigos. Um artigo 

2-A e um artigo 2-B, já que as competências agora estão definidas em dois tipos, de 
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apreciação e fiscalização e de funcionamento. Portanto, é assim que vêm na Lei n.º 

75/2013 e, portanto, foi a forma mais fácil de fazer essa situação.  

Da Lei n.º 169/99, nestes pontos, só se aproveitaram duas alíneas, que foi a 

alínea a), que era, tem o poder de eleger a Mesa, e a alínea, é afinal a última que é – 

Aprovar moções de censura à Câmara Municipal. Portanto, são as duas únicas que 

ficaram da Lei n.º 169/99, todas as outras foram revogadas nesse ponto. 

Depois, também, fizemos uma alteração no artigo que, no artigo 26.º, que era 

Período de Intervenção do Público, no Regimento antigo estava que o Período de 

Intervenção do Público teria que ser pedido no Período de Antes da Ordem do Dia, 

havia um contra censo com as reuniões extraordinárias, uma vez que as reuniões 

extraordinárias preveem a intervenção do Público mas não há Período de Antes da 

Ordem do Dia. 

Então, achámos por conveniente tirar esse pedido no Período de Antes da 

Ordem do Dia. Portanto, quando se abrir ao Público, o Público que quiser intervir 

inscreve-se e pela ordem que se inscrever distribui-se o tempo e intervêm, é a nossa 

proposta, claro. 

Outra situação é a duração das sessões, antes dizia que era uma sessão, eram 

tantas reuniões, podiam ser tantas reuniões, ordinárias, extraordinárias. Agora, cortou 

isso porque a nova Lei diz que pode ter uma, ou várias, cada sessão pode ter uma, ou 

várias reuniões e, portanto, depois no parágrafo seguinte, aparecem sessões, sessões, em 

vez de reuniões, porque depois, também, na perda de mandato prevê-se que, a perda de 

mandato está de acordo com o número de sessões, ou de reuniões a que o Membro da 

Assembleia faltar. Portanto, introduzimos aí essa situação. 

Outra coisa depois também que fizemos na duração das reuniões, dizia que as 

reuniões deveriam acabar antes das vinte e quatro horas. Ora isso implica que esta 

Assembleia possa ser feita noutra hora que não seja à noite e começar às nove horas e, 

portanto, ficamos um bocado e então achámos, por bem, pôr aí que as sessões, ou 

reuniões, não devem durar mais de três horas, portanto, que são as três horas das nove 

às vinte e quatro horas, o que nos permite, se um dia acharmos por conveniente fazer 

uma sessão de dia, possamos fazê-lo. 

Por exemplo, o Regimento prevê que as sessões podem ser rotativas pelas 

Freguesias, por exemplo, se assim o entendermos e, se calhar, não será muito cómodo 

irmos para lá à noite nessas sessões. Podemos escolher outro dia e outra hora, isto 

depois, a Assembleia é soberana nesse aspeto. Portanto, foi só para não ficarmos presos 

a este horário da noite e, pronto, pusemos lá três horas, o que nos pareceu, também. 

E, de fundo, de fundo, foi isto que fizemos. Portanto, eu na altura quando fiz a 

primeira, quando fizemos a primeira revisão, mandei ainda um em revisão ao Senhor 

Membro da Assembleia José António e ao Membro da Assembleia Francisco Loureiro e 

para vermos se havia algumas coisas, portanto, achamos que estava mais ou menos de 

acordo e então mandámos este documento para análise e claro, para alteração e posterior 

aprovação, se assim o entenderem. Portanto, Senhor Membro da Assembleia José 

António, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Mais uma vez, muito boa noite. 

Sobre este ponto, pronto, efetivamente, nesta primeira parte entendo agora a 

justificação de não acrescentar mais artigos, mas como isto está em formato digital eu 
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penso que era preferível porque estava de acordo com a Lei, porque a Lei n.º 75 também 

aparece com o artigo 24.º, com o artigo 25.º e com o artigo 26.º. Não sei. Porque isto 

está em formato digital, portanto, é fácil alterar a numeração.     

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mas isto é da Lei, não pode, os artigos não podem coincidir com estes.  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Não, não é coincidir, aqui em ver de pormos 2-A, 2-B, era 1, 2 e 3, ou 2, 3 e 4 

e acrescentava-se até ao fim.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Á, pois, mas aqui, isso implica muitas mudanças porque às vezes há artigos 

que remetem para o artigo não sei quantos do Regimento. Seria uma revisão mais 

complexa.  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Pacífico.     

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Foi só por isso que ficou 2-A e 2-B. Foi para não alterar todo o Regimento 

porque teria que andar à procura de onde é que estavam essas mudanças todas. Assim é 

mais fácil. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Está bem. Pronto.  

Mas isso é pacífico, era só uma sugestão que dava.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sim, sim. Nós também percebemos isso. Mas depois 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- A alínea f) pareceu-me que falta lá, nos termos da Lei, Autorizar a 

contratação de empréstimos nos termos da Lei. Não é assim que está na Lei? É uma 

questão que, não tenho aqui a Lei.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu tenho-a aqui, ora, não deve estar porque eu copiei, ora, atividades, ora, 

este é o 75? É. Competências, fiscalização, alínea f) Autorizar a contratação de 

empréstimos, aprovar as taxas, 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- É a alínea f)   

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- 2-A. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- 2-A, alínea f), deve ser, nos termos da Lei, ok? Não, não é isto que está em 

questão, não estamos, portanto, isto é pacífico, não estamos, não é isso que está. 

Depois, é uma questão, depois de ver, ó Borges, com algum tempo, não sei se 

mais alguém tem a Lei n.º 75/2013, eu, muito honestamente, não a tenho cá.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ai, é aqui, desculpe lá que eu estava baralhado, porque eu estava a ver as 

competências das Freguesias, não estava a dar já uma coisa com outra. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Ok. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Ora, competências, alínea f), Autorizar a contração de empréstimos, não tem 

mais nada. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Não?    

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Não. Aqui deve estar porque foi cópia. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Eu também fui buscar ao antigo Regimento  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pois, no Regimento era capaz de estar. Pronto, isto aqui foi, isto aqui, 

75/2013, a alínea f) diz exatamente o que está aqui, só tenho aqui dois pontos, dois 

pontos a mais, é na de funcionamento que tem o ponto 1, o ponto 1, 2-B, que é, Eleger 

por voto secreto o Presidente da Mesa e dois Secretários. Isto foi um dos, uma das 

alíneas que foi, que não foi revogada das competências da Lei n.º 169/99.  

E a última alínea do ponto cinco, que diz, Votar moções de censura à Câmara 

Municipal em avaliação da ação desenvolvida pela mesma, ou por qualquer dos seus 

Membros, foi outra alínea que não foi revogada da Lei n.º 169/99. 

Todas as outras são as alíneas que estão na Lei n.º 75/2013.  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Ok. Uma outra, pronto, já agora também era um acréscimo no artigo 3.º, da 

Composição da Mesa, a Secretária é eleita pelo período do mandato, poder ver aqui no 

art.º 3.º, mandato da Assembleia, porque aqui, mandato, o art.º 3.º,  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- 3.º? 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- da segunda secção, da secção um, da Mesa da Assembleia, é que tiraste a 

palavra Assembleia, com o devido respeito, Senhor Presidente, usei o termo pessoal, 

peço imensa desculpa, porque tudo isto decorre da amizade e do relacionamento que 

temos há muito tempo. Mas foi retirada a palavra Assembleia. Há alguma justificação 

específica para isso? Sim, sim, está tudo bem. Mas só retiraram a palavra Assembleia e 

depois do mandato, mandato da Assembleia. Foi algum motivo especial?  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- do mandato, foi só para não repetir Assembleia, Mesa da Assembleia, 

mandato da Assembleia, foi só para não ficar repetido Assembleia, Assembleia. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Ok. Está esclarecido, Senhor Presidente. 

Portanto, aqui no artigo 4.º está correta a alteração para aceitado. Concordo, 

concordamos, quero eu dizer, não estou a falar em meu nome pessoal. 

Depois, no artigo 10.º, aí acho que estão a faltar o ponto 5 e 6 como consta no 

artigo 60.º, da Lei n.º 75/2013, falta aí o ponto 5, temos até ao ponto 4 e falta aí o ponto 

5 e 6, que isso devia, estamos    

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Lei n.º 75/2013, o artigo desculpe?  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Artigo 10.º, Sessões extraordinárias 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Artigo 10.º, porque depois, á, porque depois repete-se na    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Está bem, mas isso consta do artigo 60.º, da Lei. Se consta do artigo 60.º, 

acho que devia estar completo     

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Se puser aqui, esteve cá mas isto é assim, isto depois repete-se quando é na 

convocação. Isto é o que diz a convocação, primeiro convoca, mas nós temos um artigo 

próprio para convocação    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Está bem, mas depois o 5 é, o processo de passagem de certidões referido no 

número anterior aplica-se o n.º 2 e 3, do artigo 98.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

junho, é o seu ponto 5. O ponto 6, nas sessões extraordinárias da Assembleia só pode 

deliberar sobre matérias que tenham sido, expressamente, convocado. Este é a repetição 

mas o 5 não repete. 

Portanto, eu acho que se está na Lei assim, eu mantinha, muito honestamente. 

É a opinião da minha bancada.   

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então aqui, aí foi uma situação em que depois apareceu uma repetição     

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Sim, sim, mas se não estivesse, portanto, Senhor Presidente, é assim, se não 

estivesse na Lei  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sim, mas ele está cá no Regimento, não está no      

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Eu aí nesse ponto é a transcrição da lei, é a minha opinião pessoal, a nossa 

opinião, peço desculpa. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Está bem    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Aqui no artigo 12.º, que tem a mesma natureza da anterior, ou, com a mesma 

natureza da anterior. É uma questão de forma, não sei 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Lá está que tem, na Lei está que tem  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- É?  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- É.    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Pronto.     

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ela está impressa a mais, claro porque      

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Sim, sim. Agora, cá em baixo, no artigo 14.º, este mínimo de três dias, não, 

portanto, rejeitamos esta proposta, penso que cinco dias, como estava anteriormente, é o 

ideal 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Mas não pode.     

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Pode, pode, três a dez, posso escolher cinco 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sim, mas, o mínimo três, posso ir a cinco  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Eu acho que o mínimo cinco. A Lei diz que o mínimo três, máximo dez e eu 

escolho o número no meio, que limita porque é assim mesmo e aproveito a deixa agora 

para pedir para que os documentos cheguem o mais cedo possível para poderem ser 

consultados e analisados e, de preferência, até com os tais oito dias de antecedência 

recomendados. 

Claro que nem sempre poderá ser, mas, pelo menos, com cinco dias. Portanto, 

estamos a falar numa convocatória, não estamos a falar nos documentos. A convocatória 

com cinco dias pode ir sempre, os documentos é que podem precisar dos tais dois dias 

úteis e isso mantêm-se também no Regimento, não está alterado. 

Mas aqui assim estava cinco antes e agora é de manter. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pois foi só porque a Lei diz de três a dez, antes dizia cinco, ora de três a dez   

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Não, não dizia cinco 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sim, mas pode ser cinco. Alguém se opõe a que fique aqui cinco? Não. Mais?    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Portanto, aqui a intervenção do Público no artigo que foi falado já na última 

extraordinária, é para retirar mesmo, no artigo 15.º, artigo 15.º, desculpe, não. Artigo 

17.º, nas sessões extraordinárias apenas terão lugar os Períodos da Ordem do Dia e da 

Intervenção do Público e aqui a vossa proposta é retirar a intervenção do Público e 

retire-se mesmo 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- É retirar mesmo porque contradiz depois as reuniões extraordinárias      

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Sim, sim,  

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Porque elas também   

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Não, não contradiz. Se aqui a retirarmos ficamos, automaticamente, só trata o 

Período para que ela é expressamente convocada  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pronto, mas há intervenção do Público, há, há em todas as reuniões e estava 

no Regimento, 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Estava mas agora a proposta que eu vi lá, vocês puseram isto a negrito, retirar 

a intervenção do Público 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Não é retirar a intervenção do Público,      

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 
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- Pelo menos, nós entendemos assim 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- é retirar que o Público tem que pedir, tem que se inscrever no Período de 

Antes da Ordem do Dia, só isto é que é tirado  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Não, mas não é isso que estamos aqui, no artigo 17.º, não tem nada a ver com 

isso. 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Período de Intervenção do Público. É o artigo 20.º     

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Não, estou no artigo 17.º, ainda não cheguei lá 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- no 17.º não alterámos nada 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Mas estava a negrito 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ele está todo igual, o 17.º,  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Por isso é que chamou à atenção 

  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Está todo a escurinho. O 17.º manteve-se, o 18.º manteve-se, o 19.º também. 

Depois no 20.º é que tirámos apenas que o Público tinha que pedir a intervenção no 

Período de Antes da Ordem do Dia para poder intervir dentro de um Período nas 

extraordinárias.  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Eu penso que as extraordinárias não deviam ter intervenção do Público, mas 

pronto, deixo isso à sua consideração 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Nas reuniões, ele não difere entre as ordinárias e as extraordinárias, ele diz 

que o Público tem direito a intervir e não diz em quais, se dissesse também era mais 

fácil, eu compreendo.    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Mas nós aqui, se não está especificado, o Regimento pode colocar isso e 

acabar também com essa hipótese. 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Também aí, não sei. Eu, nós não vimos muito interesse em estarmos a ter 

Público sem se inscrever no Período de Antes da Ordem do Dia, portanto, quando se 

abre ao Público, pergunto ao Público, eu, eu, pronto, inscreve-se     

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Não, era só por causa das extraordinárias, atenção, não, só por causa das 

extraordinárias, aquela ideia, portanto, foi em reunião dos elementos, dos vários 

elementos componentes das bancadas da altura, eleitas equitativamente, que fizemos 

uma reunião e definiu-se nessa reunião pôr isso. Se agora definirem alterar novamente 

não discordo disso. 

Agora estou a falar é na abertura do ponto à intervenção do Público nas sessões 

extraordinárias, se é de manter, ou se é de retirar   
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 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então, só se retiramos do artigo 17.º    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Do artigo 17.º, retirava a intervenção do Público 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- A intervenção do Público, nas sessões extraordinárias apenas terá lugar o 

Período da Ordem do Dia 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Desculpa. 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- No artigo 17.º, ponto 2, pomos, sessões extraordinárias apenas terão lugar o 

Período de Ordem do Dia    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Sim, mais nada 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais nada. Pronto. Concordam, há alguém que discorde deste corte? Tirar 

aqui o Público das extraordinárias? Pronto. Tudo bem.     

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Depois, não tenho daí para a frente, se quiseres manter o artigo 20.º conforme 

está, ou se quiserem manter conforme está não me incomoda absolutamente nada. Na 

altura tínhamos posto essa opção de inscrição até, mas isso   

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Também não é.    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Agora, depois no artigo 56.º e penso que é o último, 56.º,  

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

-  56.º, perda de mandato   

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- ou pomos uma coisa, ou pomos outra, porque isto é a transcrição da Lei e 

depois vocês vêm, a perda de mandato, depois tem um quatro em baixo, a perda de 

mandato aplica-se ao consignado na Lei n.º 27/96, de 1 de agosto, ou deixamos uma 

coisa, ou deixamos as outras.   

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- É assim, aqui está o que é a perda de mandato. Como é que perdem o 

mandato? Como é que perdem o mandato? Era um bocado ambíguo e depois a Lei ainda 

prevê o que é que acontece se quando perde o mandato e aí não vamos transcrever isto. 

Isto é só as condições de perda de mandato. Mas depois a Lei prevê a    

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- A sanção  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- As sanções e portanto, depois vamos aí, quem quiser, quem perder 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António:  

- Portanto, a intenção deste ponto quatro é  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- É só isto, é, metemos aquela parte que estava na Lei e esta mantivemos, que 

era a que estava neste ponto, mantivemos esta porque acho que está bem porque a Lei 

n.º 27 tem muito mais que isso. A Lei n.º 27 tem aqui uma série de  

 O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António:  

- vários artigos 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- tem uma série de situações, Lei n.º 27/96  

 O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António:  

- Lei n.º 27/96 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- que tem efeitos de decisão de perda de mandato, no regime pessoal, tudo que 

está adstrito à perda de mandato. Mas isso não nos interessa para aqui. Depois, quem 

quiser vai ver se, de facto, for proposta a perda de mandato. Mas não vai acontecer, 

concerteza 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António:  

- Ok. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais? 

 O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António:  

- É só. Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Só? Muito obrigado. Mais alguém quer usar da palavra neste ponto? 

Então, se mais ninguém quer usar da palavra, eu mantinha o artigo 2 e 2-A, que 

é mais fácil. Eu não perguntei. Concordam que fique o 2-A e o 2-B?  

Pronto, porque é mais fácil. Então, quanto as alterações que foram propostas 

pelo Senhor Membro da Assembleia José António, que foram, deixa-me ver se eu, 

ponto 5 e 6, no artigo 10.º, alterar o 14.º para cinco dias e o 17.º retirar a intervenção do 

Público nas reuniões extraordinárias, sim, 17.º diz, Períodos de Ordem do Dia e de 

Intervenção do Público, não tem Período de Antes da Ordem do Dia. 

Agora, podemos também tirar a intervenção do Público nas extraordinárias. 

Concordo, perfeitamente, é este texto, sim, este texto é exatamente. 

Mas a situação é esta, isto era, exatamente, o que estava no Regimento anterior, 

não mexi e para ficar de acordo tirei-lhe a outra parte, pode ficar na mesma. Aqui 

podemos tirar primeiro a intervenção do Público, pois não se justifica muito a 

intervenção do Público em sessões extraordinárias quando ele não se pode pronunciar 

sobre o que se tratou na reunião, não pode pedir esclarecimentos porque não há 

esclarecimentos a dar porque é só para tratar de assuntos. 

Concordo, perfeitamente, se meter aqui a intervenção do Público porque é só 

Período da Ordem do Dia. Pronto. 

Então com estas, está Sousa, qual é a tua dúvida? 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- Deixe-me aqui, que é só para, pronto. 

Eu, eu compreendo qual é a vossa maneira de estar a ver. Mas, pensem assim, 

o Público pode fazer pedidos de informação ao Presidente da Câmara, que pode não ter 

nada a ver  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Desculpe, pode,  

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- Pode, desculpe, pode. O Público, ao fim, pode, o Público, no Período 

reservado ao Público, uma das coisas que o Público pode fazer é pedir informações ao 

Presidente da Câmara, que pode é não lhas dar nesse dia, mas pode-as a dar 

posteriormente por escrito, ou combinar uma reunião, ou uma coisa qualquer, que não 

tem nada a ver com os Períodos da Ordem do Dia, nem com os Períodos de Antes da 

Ordem do Dia, nem nada, porque, aliás, a única pessoa que pode responder a alguma 

pergunta do Público é o Presidente da Câmara. Mais nenhum Membro da Assembleia, 

ou mais ninguém da Mesa pode responder nada porque já terminou a sessão, só há o 

Público para falar, não é? 

E, por isso, pode também fazer numa reunião, numa Assembleia extraordinária 

pode também ter dúvidas para o Presidente da Câmara que até nem tenham nada a ver 

com a Assembleia. O Presidente da Câmara, ou responde, ou combina depois para 

resposta dele.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ó Sousa, eu concordo com isso, mas repare 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa:  

Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas também estar a coartar um 

direito, não é? Já o Público, também, no fundo, praticamente, só pode, não pode 

questionar, não pode questionar sobre coisas deliberadas na reunião, não pode não sei 

quê e tal. 

Por isso, normalmente, vem pedir pedidos de esclarecimentos. É o que 

normalmente o Público pode fazer, ou falar de um problema qualquer que tenha na rua 

dele, ou na casa, ou na terra dele, que isso é uma coisa normal. 

Mas, se o Presidente da Câmara não poder responder responde até por escrito. 

Agora tirar esse dinheiro ao Público de fazer estes pedidos, acho que também é de mais. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Bem, é, quando uma reunião extraordinária é convocada especificamente para 

tratar de um assunto, ou de vários assuntos, só da Ordem do Dia, se calhar também não 

me parece que seja forçar nada retirar aqui a intervenção do Público. Parece-me. 

Ele não especifica se é reuniões ordinárias, se é reuniões extraordinárias, nas 

reuniões, por isso devemos deixar estar. 

Eu vi isso, é no geral, é mais à frente um bocadinho. É no que é geral, da 

Câmara, sim, sim, pode. 

Pronto, só esclarecer esta, antes de, o artigo 49.º, da Lei n.º 75/2013, diz, 

Sessões e reuniões – As sessões dos órgãos deliberativos das Autarquias locais são 

públicas, sendo fixado, nos termos do regimento, um período para intervenção e 

esclarecimento ao Público, por isso é que eu não tinha tirado e preferimos tirar Antes da 

Ordem do Dia e deixar ficar isto porque a Lei aqui diz, nas sessões e reuniões, portanto, 

se calhar temos mesmo que deixar ficar. 

Sim, mas é pública, nos termos do regimento, um período para intervenção e 

esclarecimento ao Público, é a democracia. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º Rui Costa: 

- Senhor Presidente. Posso?  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º Rui Costa: 

- Pronto, uma das perguntas que eu lhe vinha fazer era se, realmente, a Lei 

especifica algo disso porque, também, não poderíamos ir contra a Lei neste ponto. 

De qualquer forma, é assim, no meu ponto de vista e já, pronto, conferenciei 

com alguns Senhores que estão na minha bancada. 

No meu ponto de vista o Público terá que ter um papel interventivo, cada vez 

mais, tanto nas Assembleias como na política e se às vezes vimos aqui dizer que, 

realmente, o Público, ou seja, os que nos elegeram se afastam cada vez mais dos 

políticos, eu acho que os devemos chamar cada vez mais a esta casa e penso que é uma 

oportunidade, é uma oportunidade, e desculpem-me, no meu ponto de vista, é uma 

oportunidade para que eles venham aqui, realmente, expressar-se, claro, com o respeito 

devido que terá esta casa, como é óbvio, como órgão máximo da Autarquia e, portanto, 

penso que, no meu ponto de vista deveria haver intervenção do Público com as regras 

que estão estipuladas no Regimento e que as pessoas sempre cumpriram, penso que 

nestes últimos anos e muitos de vós estiveram por aqui, penso que nunca o Público 

chegou aqui e se portou de uma forma arruaceira, como se costuma dizer. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então é manter o que está. Fica como está.  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º Rui Costa: 

- Portanto, na minha perspetiva mantinha-se como estava e acabou. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu acho que, de acordo com a Lei, temos mesmo que manter. Pronto. Volta 

atrás. Pronto, então é só pôr ali aquele três e o quatro e o cinco e fica na mesma como 

está. Pronto. Então, este tiras aí, faz favor, fica como está.   

Mais alguém quer intervir neste ponto? Ora, então, com as alterações propostas 

pelo Membro da Assembleia José António e que a minha Segunda Secretária tomou 

nota aqui que era, faz favor de me dizer. 

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

- Manter a designação 2-A e 2-B e acrescentar o n.º 5 e 6 no art.º 10.º, é igual 

ao anterior Regimento e o artigo 14.º, passará para cinco dias. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pronto, está bem, mas já disseste. Está bom. Também tomei nota aqui.  

Então, com estas alterações e se mais ninguém quer fazer nenhuma proposta, 

nem nenhum pedido, nem nenhum esclarecimento, eu vou pôr o Regimento à votação e 

pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado, por 

unanimidade, o Regimento e acho que tem que ser em minuta, não? Acho que é. 

Estamos presentes 26. Então, lê, faz favor. 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 26.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, o Regimento da Assembleia Municipal, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 26 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. 
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Então, passamos ao ponto 2.3. Faz favor. Sim, sim, agora vai ser corrigido e 

vai ser mandado, outra vez, já sem os azuis, tudo já, assim que poder. Para a semana já 

posso mandar. Como a maioria é por e-mail, só há cinco que não são, portanto. Pode 

ficar em anexo. Pode-se anexar o documento, não há problema nenhum. Está bem.  

Pronto, põe-se lá em anexo. Está bem. Tudo bem.  

Ora então, passamos ao ponto, mais alguma, não. Então, passamos ao ponto 2.3 

que é Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de 

compromissos plurianuais. 

Senhor Presidente, quer dizer alguma coisa sobre isto? Faça favor. 

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

- Portanto, foi distribuída, Senhor Presidente, uma listagem dos compromissos 

plurianuais, obrigação que resulta, o facto de vir à Assembleia Municipal resulta do 

facto de também estarmos num processo de reequilíbrio financeiro e, portanto, é um 

conjunto de despesas que estão aí elencadas. Se tiverem dúvidas relativamente a alguma 

depois prestarei esses esclarecimentos, olhe aí, Professor, pode-me emprestar. 

Portanto, são tudo também compromissos que vêm do mandato anterior, á 

exceção do concurso de telemóveis, com a TMN, PT, em que, de facto, foi feito um 

novo concurso para os Serviços Municipais, que vai implicar um custo mensal pouco 

mais de mil euros por contra ponto ao contrato de serviços que havia com a Vodafone, é 

assim, Alexandre? Em que se pagava, pelo menos, o dobro deste valor e, portanto, foi o 

único compromisso que foi assumido até agora pela nova Câmara, foi este. 

O Senhor Presidente da Assembleia. 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Então, quem quer usar da palavra neste 

ponto? Membro da Assembleia José António, faz favor. 

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

- Sobre este ponto apenas pedia alguns esclarecimentos sobre algumas rubricas 

aqui veiculadas, nomeadamente, na parte da avença da medicina no trabalho, avença de 

serviço higiene e segurança, que aumentaram os seus valores, há uma redução de 

pessoal, portanto, gostava, se fosse possível, me explicasse o porquê. 

E também, depois aqui em cima na prestação de serviços e assessoria médica 

porque é que em 2015 se baixa de onze mil quinhentos e vinte euros para mil 

novecentos e vinte. Por extinção de serviços? Por extinção de Posto de Saúde? Pronto, 

são questões que, efetivamente, se fosse possível de serem explicadas. 

No tocante, depois às outras rubricas, penso que será tudo por extinção de 

serviços e aqui no referente a, aqui uma prestação de serviços de Engenheiro 

Eletrotécnico, Pavilhão, na Rotunda da Estrada Nacional de Canas de Senhorim, estão 

aqui trezentos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta euros, segundo informação 

que me foi dada, portanto, isto é um valor que a Câmara vai ser ressarcida pela Junta 

Autónoma de Estradas, para depois posterior pagamento. Penso que também será neste 

sentido que aparece este valor.  

São estas as questões que eu gostaria de deixar à Mesa, ou ao Senhor 

Presidente da Câmara, concerteza. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais alguém quer saber alguma coisa do Senhor Presidente da Câmara? 

Então, se não, Senhor Presidente, quer esclarecer? Faz favor. 

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



 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 49 

- Portanto, alguns dos esclarecimentos resultaram do próprio esclarecimento 

prestado pelo Eng.º José António. De facto, esta questão das rotundas de Canas de 

Senhorim há um contrato de empreitada em curso e um protocolo celebrado com as 

Estradas de Portugal em que foram feitos investimentos nas rotundas e, portanto, há 

uma comparticipação das Estradas de Portugal, que será neste valor. 

Portanto, há já autos de medição efetuados. O primeiro auto de medição foi, 

não foi aceite e foi feita uma auditoria por parte das próprias Estradas de Portugal com 

medições de trabalhos e qualidade de trabalhos e, portanto, de facto, é como disse. 

A avença do serviço de Medicina no Trabalho, as duas que estão aqui 

referenciadas, a informação que está aqui, de facto, é que o serviço começou em julho e, 

portanto, é a primeira na data, está início 24 de julho, 24 de julho, portanto em 2013 

reflete os seis doze avos da prestação do serviço, presumo que seis, ou sete doze avos e 

por isso é que o valor sobe. 

Mas, portanto, existe uma avença de serviços de Medicina no Trabalho para os 

próximos anos, um vínculo que está assumido relativamente à Câmara de Nelas no 

valor, nos três anos, de cinquenta e oito mil quatrocentos e quinze euros, portanto, que é 

um compromisso plurianual e tem que ser assumido e creio que são estas explicações 

relativamente a estas questões que colocou. 

A segunda rubrica, Prestação de Serviços Assessoria Médica, estão assumidos 

compromissos para 2013 e 2014. Não lhe posso precisar qual é, qual é a, isto, posso 

apenas palpitar que será uma prestação de serviço médico no Posto de Saúde de Santar e 

Carvalhal. 

Portanto, lá está assumido desse compromisso com o Dr. Fernando e, portanto, 

alguma prestação de serviços, seguramente alguma, não, seguramente um vínculo 

plurianual assumido e, portanto, está aqui, de facto, também para 

Serviço de Cópia e Impressão é um contrato também para prestação de 

serviços, em vez da Câmara ter os fotocopiadores, presta serviços, são colocadas as 

máquinas, paga ao preço por fotocópia. Portanto, é isto.  

O serviço de Assessoria Jurídica é o contrato de prestação de serviços que 

existe com uma, com uma jurista, Dr.ª Marta Bilhota. 

Gestão, Administração Autárquica, também, é outro contrato de prestação de 

serviços. 

Animação Cultural é outro contrato de prestação de serviços. 

Serviço de Património, Cultura, Arqueológico, também com o Espírito Santo. 

Serviço de Contabilidade e, portanto, são estes tipos de serviços que, 

evidenciados na área e, portanto, se tiver necessidade de alguma precisão, depois faço-

lhe chegar, faço-lhe chegar isso. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais algum esclarecimento? Então, se não há mais nenhum esclarecimento, 

vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 

unanimidade. Vai ser aprovado em ata, em minuta, desculpe. 

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

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 
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da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 

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

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ora, então, passamos ao ponto 2.4 - Designação de um representante desta 

Assembleia Municipal, não é desta, é nesta, eu pus aqui desta porque é o ofício que 

vem, mas não é obrigatório que seja um elemento da Assembleia, a Assembleia é que 

tem que designar um Munícipe que represente o Município nesta situação. 

Portanto, parece-me que, segundo entendimento, pode ser um Munícipe que 

esteja, ou não, na Assembleia, ou na Câmara, ou qualquer outro, salvo melhor 

interpretação será esta situação. Portanto, não será desta, mas nesta, é como no ponto 

seguinte que não estava lá. 

Ora, eu pergunto, quem quer usar da palavra neste ponto? Ou quem quer 

apresentar nomes para, tem algum nome? Quem? Sim. O nome de alguém? Faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- Pensei que estava aí. Nós propomos o Dr. Jorge Alves para este lugar.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Portanto, isto na perspetiva que não é necessário que seja um elemento da 

Assembleia. Pois, o ofício diz, dessa Assembleia, pois, se for. Então vá, tudo bem. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Se me permite, com o devido respeito pelo Senhor Dr. Jorge Alves, aqui 

presente, portanto, mas eu penso que é desta Assembleia e não nesta, talvez para 

sabermos o feedback das coisas, não faço a menor ideia, portanto, daí que somos 

surpreendidos com isto. Também não queremos estar a apresentar um nome uma vez 

que há essa interpretação, cinco minutos, não, serão três minutos apenas para 

conferenciarmos apenas da parte da nossa bancada para vermos se temos algum nome e 

a mesma coisa poderá acontecer com o Partido Socialista. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- O ofício diz assim, Ainda é meu dever informar que aguardarei indicação do 

representante dessa Assembleia Municipal no Conselho da Comunidade do 

Agrupamento dos Centros de Saúde de Dão Lafões. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Sim, já no ano passado assim foi, há quatro anos atrás assim foi. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pronto. Pronto, então, sim. 

Então, interrompemos por um bocadinho, sim, cinco minutos, dois minutos. 

Olhem, mas desculpem-me só uma coisa. Já que estamos no intervalo, se 

calhar, o ponto seguinte também é igual. 

Portanto, se calhar também podíamos já discutir se vamos fazer uma lista 

conjunta, se vamos fazer duas listas, se vamos pôr à votação, como é que vamos fazer. 

Se calhar, não, não, na outra não é, são quatro munícipes, aqui são quatro munícipes 

que, no meu entender, nem devem ser da Assembleia, mas isso também é, no meu 

entender, mas isso é outra situação, não há, a Lei diz que são quatro munícipes. 

(Foi feito um intervalo) 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- A dúvida que tinha surgido já temos aqui a Lei e o artigo 31.º, diz, 

Composição e designação, O Conselho da Comunidade é composto por: um 

representante indicado pelas Câmaras Municipais da área de atuação da ACES, que 

preside; um representante de cada Município, alínea b), abrangido pelo ACES, 

designado pelas respetivas Assembleias Municipais. Portanto, é um cidadão qualquer 

designado pelas Assembleias Municipais. 

Então há uma proposta do Dr. Jorge Alves e há outra proposta, ou não?  

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Volto a dizer, com o devido respeito ao Senhor Dr., é nosso entendimento que 

devia ser alguém representante do povo nesta Assembleia, eleito pelo povo, que vá 

representá-lo fora. 

Se for o entendimento, da parte do Partido Socialista, que seja um Munícipe, a 

nossa intenção não será apresentar ninguém para fazer frente a ninguém, apenas como 

não concordamos, votaremos em conformidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então, sendo assim, só há um elemento proposto, só há um elemento proposto 

não é preciso ir a votação, pois não?  

Vamos lá ver, havendo só um nome, pois mas podia haver um nome e depois, 

acho que não vale a pena ir a votação havendo só um nome. 

Então, pois, podíamos concordar, á, pronto, então, vamos passar à votação 

rapidamente, mas não há nomes, tem que ser, a votação tem que ser secreta. 

Não, o Regimento quando envolver nomes tem que ser por votação secreta. 

Portanto, ora então, vamos passar, rapidamente à votação e eu proponho que 

seja Sim, Não, Branco, ou Nulo, não é?  

Pois, não há, Sim, Não. Então, vamos lá ver, tem razão. Quem vota no Dr. 

Jorge Alves põe A, ou põe Branco, ou põe uma cruz. Pronto. 

Senhora, vamos lá ajudar aí a fazer isto rapidamente, chamar as pessoas, dar os 

boletins de voto, lá, improvisa aonde, ali naquela mesa?  

Se calhar, pode ser na mesa, ali ninguém vê. Vá, passam pela mesa e vêm 

votar, vá, passam pela mesa e vêm votar. Vá, faz a chamada, dás os votos. 

Então, para não estarmos a demorar muito tempo, fazemos ali naquela mesa, 

mesa de voto, passamos por ali, votamos e entregamos. Entramos por ali e saímos por 

ali. Eu voto em último.  

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

chamada dos Senhores Membros da Assembleia) 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- É o artigo 36.º, por escrutínio secreto sempre que se realizem eleições e 

quando envolva apreciação de comportamentos, qualidades de qualquer pessoa e em 

caso de dúvida a Assembleia delibera sobre a forma de votação, em caso de dúvida. 

Se, de facto, não houver uma situação. Então, vá, já estamos a votar, vamos 

continuar. 

Treze abstenções, têm que pôr o nome completo, eu não sei o nome completo,  

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

- Jorge Manuel Ruivo Moreira Alves 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Jorge Manuel Ruivo Moreira Alves. Então, vá. 
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A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 – Designação de um representante desta Assembleia Municipal 

para o Conselho da Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde de Dão Lafões,  

foi posto à votação, tendo sido eleito o Senhor Dr. Jorge Manuel Ruivo Moreira Alves, 

com 13 votos a favor, 0 votos contra e 13 abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Ora, então, passamos agora ao ponto 2.5 – Designação de 4 Munícipes e seus 

suplentes para a composição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Nelas. 

Ora, não sei se querem fazer listas conjuntas, se querem propor nomes, se 

querem fazer listas separadas, não percebi. Sim, sim, mas é a mesma coisa, eram três 

horas na mesma, á, pois, é meia-noite. 

Ora, então, então quem é que se opõe em que esta Assembleia continue pelo 

período necessário aos outros dois pontos? Ora, como ninguém se opõe, vamos 

continuar rapidamente. 

Então, vamos lá ver. Precisamos de eleger quatro, eleger, ou designar, não é 

eleger, quatro, pode ser eleito, ou não, quatro munícipes e quatro suplentes para integrar 

a CPCJ. 

Portanto, nomes para a Mesa, ou como é que é? Querem um minuto, dois 

minutos para chegarem a um acordo? Tens aí? Vai lá, da Assembleia, já daqui, tens aí  a 

lista, lê Mafalda.  

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

Designação de 4 Munícipes propostos pela bancada parlamentar do PS: 

- Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves,  

- Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes,  

- Dr.ª Maria José Serol de Brito Correia, 

- Enf.ª Maria Augusta Larcher Nunes Abranches Monteiro 

Como suplentes: 

- Prof.ª Maria Amália Amaral Ferreira,  

- João Manuel Gouveia Rego,  

- Dr. Nuno Alexandre Rodrigues Albuquerque Vaz,  

- Padre Jorge Carvalhal Pinto. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, pensando na proposta da Dr.ª Alexandra, há pouco e lendo a alínea a), 

que diz, por escrutínio secreto sempre que se realizem eleições quando envolvam a 

apreciação de comportamentos, ou qualidades de qualquer pessoa e em caso de dúvida, 

a Assembleia delibera sobre a forma de votação.  

É, não sei se há alguma dúvida, ou, se, de facto, sim, sim, faz favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Dr.ª Alexandra Pinto: 

- Atendendo a que o ponto é designação, não é? A bancada do PSD-CDS/PP 

nada tem a opor aos Membros designados. 

Portanto, acho que não se justifica haver qualquer tipo de votação. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Concordam com os argumentos da Dr.ª Alexandra? Muito obrigado. 
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 Passamos à votação, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por 

unanimidade. Faz favor de ler. 

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

MINUTA DA ATA  

O Ponto 2.5 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição 

da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas, foi posto à 

votação, tendo sido designados, para efetivos, os Senhores:  

1 - Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves,  

2 - Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes,  

3 - Dr.ª Maria José Serol de Brito Correia, 

4 - Enf.ª Maria Augusta Larcher Nunes Abranches Monteiro 

Para suplentes, os Senhores: 

1 - Prof.ª Maria Amália Amaral Ferreira,  

2 - João Manuel Gouveia Rego,  

3 - Dr. Nuno Alexandre Rodrigues Albuquerque Vaz,  

4 - Padre Jorge Carvalhal Pinto,  

tendo sido aprovado com 26 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? Foi aprovada por 

unanimidade. 

Então, agora, vamos ao último ponto da Ordem de Trabalhos que é, Tomada de 

posição sobre o eventual encerramento do Serviço de Finanças do Concelho de Nelas.  

Portanto, esta situação já foi analisada em vários pontos. Eu, por acaso, 

esqueci-me de dizer no início que nós fomos a uma sessão da Assembleia 

Intermunicipal Dão Lafões e foi um dos pontos que foi lá aprovado, inclusivamente, 

aprovou-se lá uma moção nesse sentido. 

, As Câmaras depois, também, aprovaram uma moção que pedem para ser 

aprovada em cada Assembleia desses Concelhos. 

Foi essa moção que foi enviada e na última, ou na penúltima, acho que foi na 

última reunião de Câmara os Vereadores da Coligação PSD-CDS também apresentaram 

uma moção. 

  Neste momento temos aqui duas moções, que acho que já chegaram a todos, 

portanto, não vale a pena estar a lê-las.  

MOÇÃO APRESENTADA PELOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS 

MUNICIPAIS DE CARREGAL DO SAL, CASTRO DAIRE, VILA NOVA DE 

PAIVA, SÁTÃO, PENALVA DO CASTELO, NELAS, SANTA COMBA DÃO E 

MORTÁGUA  

Aprovada pelas Câmaras e Assembleias Municipais  

Oposição ao encerramento dos Serviços de Finanças: Em nome da coesão 

territorial e do bem-estar dos Munícipes  

São atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, em domínios multifacetados e a exigir, cada vez 

mais, a presença e envolvimento de todos sem exceção.  
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O Interior do País foi, durante décadas e décadas, sujeito a assimetrias da mais 

varada ordem e conheceu, nesse lapso de tempo, uma incalculável e desmedida 

desertificação e êxodo rural.  

O esforço abnegado dos autarcas, ao gizarem planos e opções políticas de 

implementação de infraestruturas e demais valências nos seus territórios, não 

permitiram no imediato o impacto benéfico desejado e a população, na generalidade dos 

municípios, continuou a baixar, como ilustram os Censos 2011.  

Os Concelhos do Interior do País, nomeadamente os da nossa Região, não 

poderão continuar a carregar o fardo pesado da interioridade, situação que poderá ser 

agravada com o encerramento de serviços de capital importância para o bem-estar das 

populações, para a coesão territorial e para o tecido económico e social, com reflexos 

graves na qualidade de vida das respetivas populações.  

O veiculado encerramento dos Serviços de Finanças, a confirmar-se, traduz um 

revés e uma discriminação inapropriada na qualificação dos territórios, nomeadamente 

numa época de dificuldades, onde os serviços de proximidade são cada vez mais 

chamados a intervir.  

A imposição de deslocalização e concentração dos Serviços de Finanças para 

municípios vizinhos, é fortemente penalizador para os munícipes que no dia-a-dia têm 

necessidade de tratar dos seus assuntos, para além de não haver uma rede de transportes 

interconcelhia capaz de responder às suas necessidades básicas.  

Os custos económicos e sociais são incomportáveis para as respetivas 

comunidades e estas não podem continuar a ser, sucessivamente, prejudicadas por 

decisões que afetem a sua coesão e competitividade.  

Neste contexto, as Câmaras Municipais de Carregal do Sal, Castro Daire, Vila 

Nova de Paiva, Sátão, Penalva do Castelo, Nelas, Santa Comba Dão e Mortágua e suas 

Assembleias Municipais, deliberaram, por unanimidade, o seguinte:  

a) Manifestar, em nome das populações que representam, junto do Governo, da 

Assembleia da República, do Presidente da República, dos Grupos Parlamentares com 

assento na Assembleia da República, as suas naturais e legítimas preocupações 

relativamente ao anunciado encerramento dos Serviços de Finanças;  

b) Manifestar, em consonância com a prossecução de políticas de proximidade 

e de coesão municipal e supramunicipal, a sua oposição ao encerramento destes 

Serviços por se manifestar muito lesivo dos interesses legítimos das populações;  

c) Corroborar e apoiar, incondicionalmente, as diligências de autarcas de outros 

municípios no que concerne a idênticas tomadas de posição.  

 

MOÇÃO CONTRA A POSSIVEL EXTINÇÃO DO SERVIÇO DE 

FINANÇAS DE NELAS 

As notícias recentes vinculadas quer por diversos órgãos de comunicação, quer 

pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer pelo Presidente do Sindicado dos 

Trabalhadores dos Impostos, sobre o possível encerramento do Serviço de Finanças de 

Nelas, levam-nos, na defesa do interesse e melhoria das condições dos Munícipes, a 

apresentar esta moção, justificada pelos pontos a seguir enunciados: 

- O Serviço de Finanças de Nelas tem existência consolidada no Concelho 

constituindo um serviço público de proximidade às empresas e, sobretudo, aos cidadãos 

da nossa terra. 
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- Esta medida terá consequências muito nefastas para as nossas populações, na 

sua maioria pessoas idosas, e não se encontra assegurada a possibilidade do contacto 

presencial dos contribuintes com a administração fiscal. 

- A situação é agravada pela ausência de transportes públicos satisfatórios nos 

diversos lugares e freguesias, bem como desde a sede do concelho para os municípios 

vizinhos. 

- O possível encerramento destes serviços no nosso concelho mais não é do que 

a continuação do desmantelamento dos serviços prestados pelo Estado, pondo termo ao 

carater de proximidade que deveria nortear o serviço público, agravando o fosso que 

separa o litoral do interior, contribuindo decisivamente para a sua desertificação e 

comprometendo os princípios da coesão nacional e territorial. 

- A perda de autonomia local a nível de Serviços de Finanças, cuja actual 

existência permite maior celeridade em todos os processos dela dependente devido a um 

maior conhecimento da realidade Nelense.  

- Altíssima probabilidade de uma progressiva degradação das condições de 

funcionamento do serviço atualmente existente, resultante de uma sobrecarga dos 

Serviços de Finanças dos concelhos limitrofes. 

- O actual sistema permite um acesso mais próximo e consequentemente mais 

facilitado à população idosa e com carências especiais, que de outra forma verá a sua 

vida muito mais dificultada.  

- O efeito negativo que terá junto do parque empresarial de Nelas, bem como 

dos comerciantes locais, onde a perda de proximidade e o consequente mais célere 

acesso à resposta/resolução das suas questões/problemas, será comprometido, podendo 

inclusivamente constituir um factor dissuasor para a instalação de novas empresas no 

tecido empresarial e comercial no Concelho.  

- Embora se compreenda que deve ser feito um esforço na redução de custos 

para resolver o desequilíbrio financeiro nacional, acreditamos que esta medida terá um 

efeito contrário ao pretendido, pois dificultará também a celeridade da tesouraria 

pública em receber os valores que lhe são devidos. 

- Nesta conformidade, propomos que seja submetida à Assembleia Municipal, 

para deliberação, esta moção, nos termos das disposições conjugadas dos Artigos 25º, 

n.º 2, alínea J e 33º, nº1, alínea ccc, todos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro de 2013, para que da mesma seja 

dado conhecimento aos órgãos de soberania competentes, isto é, o Sr. Presidente da 

República, a Srª. Presidente da Assembleia da Republica, o Sr. Primeiro-ministro, o Sr. 

Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, à Srª Ministra das Finanças, bem 

como os órgãos de comunicação local, para a difusão do conteúdo da mesma.  

Nelas, 26 de Dezembro de 2013 

Os Vereados da Coligação PPD/PSD-CDS-PP 

´´TODOS JUNTOS PELO CONCELHO DE NELAS´´ 

Artur Jorge Santos Ferreira 

Manuel da Conceição Marques 

Rita Alexandra B. Ferreira Cardoso das Neves 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Se alguém quiser usar da palavra, muito bem. Se ninguém quiser usar da 

palavra, ponho-as à votação. Então, vá, mas muito rápido. Já estamos fora do Período da 

Ordem do Dia 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- Muito rápido e posso ser eu que esteja já a compreender mal. Há uma moção, 

veio a moção que foi apresentada pelos Presidentes de Câmara  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sim. 

O Senhor Membro da Assembleia António Sousa: 

- Ok., porque tem os considerandos e depois tem uma proposta de deliberação 

e depois a outra, que foi apresentada, penso que pelos Vereadores, penso não, tenho a 

certeza, dos Vereadores do PSD-CDS Todos Juntos Pelo Concelho de Nelas, eu não 

tenho nada contra o que aqui está, concordo, plenamente, com o conteúdo.  

Acho que a forma é que falta aqui qualquer coisa porque, eu, parece-me, ao ler 

isto só vejo aqui mesmo os considerandos. 

Não há nenhuma deliberação, quer dizer, não há, no fim, a dizer, a Assembleia 

delibera que é contra o encerramento, ou que é contra não sei quê, falta aqui uma parte, 

na minha opinião, eu posso estar a ler mal. 

A não ser que o título da moção, o título da moção seja a deliberação. O título é 

que diz, Moção contra a possível extinção 

Está, mas diz-se, o título é uma coisa, depois vêm os considerandos, mas 

depois devia vir uma parte deliberativa ao fim.  

É só uma questão de forma, não é de conteúdo, atenção. Eu posso estar a 

interpretar mal. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sim. 

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

- Desculpem lá, mais uma vez, mas se lermos o último parágrafo que é depois 

de todos os considerandos diz, Nesta conformidade, propomos que seja submetida à 

Assembleia Municipal, para deliberação, esta moção, nos termos das disposições 

conjugadas dos Artigos 25º, n.º 2, alínea J e 33º, nº1, alínea ccc, todos do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro de 

2013, para que da mesma seja dado conhecimento aos órgãos de soberania competentes, 

isto é, o Sr. Presidente da República, a Srª. Presidente da Assembleia da Republica, o 

Sr. Primeiro-ministro, o Sr. Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, à Srª 

Ministra das Finanças. 

Depois dos considerandos é aprovada em Assembleia e é enviada a estas 

entidades. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

- Moção contra a possível extinção do Serviço de Finanças, claro que é o título. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

 Está esclarecido, não o título está bem, o título está muito bem, se tirar o título 

é que ficam só os considerandos. 
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Bem, então, atendendo a que temos aqui duas moções e que o fundamento que 

cada uma delas é estar contra o encerramento das Finanças, no geral e em particular da 

de Nelas, vou pôr à votação. 

Começo pela primeira que chegou aqui, é dos Municípios, das Câmaras 

Municipais envolvidas, que são de Carregal do Sal, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, 

Sátão, Penalva do Castelo, Nelas, Santa Comba Dão e Mortágua e pergunto, quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovada, a moção  por unanimidade.   

Continuando, então vamos pôr agora à votação a moção que tem por título 

Moção contra a possível extinção do Serviço de Finanças do Concelho de Nelas, que foi 

apresentada na reunião de Câmara, segundo me parece e aprovada, apresentada pelos 

elementos da Coligação Artur Jorge, Manuel da Conceição Marques e Rita Alexandra, 

portanto e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por 

unanimidade.  

, Ex.m.º Público, neste momento se alguém quiser usar da palavra, façam favor 

de se inscrever.  

Ora como ninguém se inscreve.  

Muito obrigado.  

Uma boa passagem de ano e até para o ano.  

Cumpre-me informar que a próxima, possível Assembleia Extraordinária 

apontam para 24 de janeiro.   

 

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: 

 

 


