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SESSÃO ORDINÁRIA DE 03 DE JUNHO DE 2011 

 

ACTA 

 

Aos três dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, 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 acta da sessão ordinária de 29 de Abril de 2011;   

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 da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade 

municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 – Aprovar a Revisão do Plano de Saneamento Financeiro ajustado ao novo 

Plano de Pagamentos do Empréstimo de Médio e Longo Prazos, de 7.500.000,00 €, com 

a prorrogação do período de carência de 6 para 36 meses.  
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito boa noite a todos. Vamos dar início a esta sessão e, como sempre, 

começo por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores Secretários, os 

Senhores Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta, os Senhores Membros da 

Assembleia e o Público aqui presente.  

Dou, de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos, 

que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das faltas. 

Faça favor Senhor Manuel dos Santos. 

 

(A chamada dos Senhores Membros da Assembleia foi feita pelo Senhor 

Segundo Secretário Manuel dos Santos) 

 

O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 

- Faltam os Senhores Membros da Assembleia Armando Carlos Costa 

Carvalho, Benjamim João da Silva Pedro e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Canas de Senhorim Luís Manuel Abrantes Pinheiro. Temos, até ao momento, um 

total de 27 presenças e 3 faltas.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos. Dando 

continuidade à sessão, passamos ao ponto 1.1 – Discussão e aprovação da acta da sessão 

ordinária de 29 de Abril de 2011. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 

da palavra?  

Uma vez que não, vou pôr à votação a acta da sessão ordinária de 29 de Abril 

de 2011. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi, assim, aprovada por unanimidade. 
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No que respeita ao ponto 1.2, Leitura do Expediente, vou escusar-me à leitura 

do mesmo, uma vez que foi endereçado a todos os Senhores Membros da Assembleia.  

 

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

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

ordinárias de 26/04/2011; 10/05/2011;  

- Assembleia Distrital de Viseu – Sessão Ordinária de Abril – Eleição da Mesa 

– 14,30 horas – 26 de Abril de 2011;  

- Assembleia Distrital de Viseu – Sessão Ordinária de Abril – 15:30 h – 26 de 

Abril de 2011;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XIX Congresso da ANMP 

– Coimbra, 9 de Julho de 2011, Pavilhão Multiusos;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XIX Congresso da ANMP 

– Coimbra, 9 de Julho de 2011, Pavilhão Multiusos – Utilizador e password; 

- Exemplar do Jornal Voz das Misericórdias;   

- Exemplar do Jornal do STAL; 

- AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu – Convite para 

participar no debate – Políticas e compromissos para a Região de Viseu – 19 de Maio de 

2011 – 18:30 h – Edifício Expobeiras;   

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas do exercício económico de 2010;  

- Ofício n.º 2126, datado de 19 de Maio de 2011, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de assunto para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

  - Ofício n.º 13/11, datado de 02 de Maio de 2011, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 29 de Abril de 

2011; 

- Ofício n.º 14/11, datado de 11 de Maio de 2011, enviado ao Ex.m.º Sr. 

Membro da Assembleia, Prof. Armando Carlos Costa Carvalho, solicitando-lhe que 

peça a justificação das suas faltas dadas às sessões ordinárias de 17 de Dezembro de 

2010, 11 de Fevereiro de 2011 e 29 de Abril de 2011; 

- Ofício nº. 15/11, datado de 23 de Maio de 2011, enviado aos Senhores 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Dia”, de interesse para o Município: Informações, Pedidos de esclarecimento, 

Recomendações e outros. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra?  
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Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Silva Liberato. Faça 

favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Silva Liberato: 

- Muito boa noite, Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

Exmos. Senhores Vereadores, 

Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia,  

Exmos. Senhores Membros da Assembleia, 

Exmo. Público, aqui presente. 

Caminha-se, a passos largos, para o final de mais uma época desportiva. Há a 

registar, nas competições de futebol já terminadas, que os clubes do nosso Concelho 

terminaram as suas participações dentro das suas expectativas.  

Destaca-se, dos demais, o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, 

que, em quase oitenta anos de história, alcançou um brilhante segundo lugar na 

principal prova da Associação de Futebol de Viseu, conseguindo, por isso, a sua melhor 

classificação de sempre. 

Em Futsal, o principal registo vai para o ABC de Nelas, que se sagrou campeão 

distrital nos escalões de Iniciados, Juvenis e Juniores. Em Juvenis, e como corolário de 

um excelente percurso, está no restrito lote das quatro melhores equipas nacionais. 

Enquanto nos Seniores conquistou a sua melhor prestação ao classificar-se na terceira 

posição da terceira divisão nacional. Como se pode constatar, há valiosos jovens neste 

Concelho e que necessitam de ser, devidamente, acarinhados. 

Todavia, a vitalidade do desporto em Nelas não se esgota aqui. O maior 

enfoque deve ser dirigido ao torneio de Escolinhas de futebol “Nelas Coração do Dão”, 

organizado pelo Sport Lisboa e Nelas e que decorreu em meados do mês de Maio. Este 

torneio teve o condão de atrair largas centenas de pessoas à nossa vila, oriundas de 

Concelhos vizinhos. A Bancada parlamentar do PSD/CDS congratula-se pela tónica 

dada pelo Executivo Camarário, expresso no incondicional apoio logístico e financeiro, 

tornando exequível, esta louvável iniciativa. Este apoio representa a sequencialidade de 

uma política desportiva racional e optimizada. O futuro está na adopção de modelos 

como este, pois conferem a estrutura formativa adequada ao saudável crescimento, 

fortalecem a sólida construção mental e o harmonioso desenvolvimento físico e 

espiritual das nossas crianças. 

Porém, não deixa de ser interessante comparar esta prática política com aquela 

que é adoptada pelo Governo. Não nos podemos esquecer de que o Secretário de Estado 

da Juventude e Desporto confunde desporto escolar com desporto praticado em idade 

escolar. Este é o País em que são os Clubes a desempenhar a função social da actividade 

física, amparados, imprescindivelmente, pelas Autarquias Locais.  

O Secretário de Estado da Juventude e Desporto já demonstrou ter aversão ao 

movimento associativo e é, reconhecidamente, inimigo público das Associações 

desportivas; diria mesmo que é um autêntico paradigma do imobilismo e da inacção. 

Esse Senhor, até agora, só se tem preocupado com sucessivas deslocações ao Aeroporto 

para receber os atletas medalhados, de preferência em horários nobres para, 

miseravelmente, obter mediatização televisiva.  

Mas, sosseguem-se Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia porque, 

felizmente, só faltam dois dias para esse Senhor deixar de ser protagonista, e tem sido 
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pelas piores razões, do cenário desportivo português. No próximo Domingo, encerrar-

se-á o ciclo mais negro da história organizacional do nosso desporto. 

Mas nós, no nosso Concelho, temos a felicidade do Executivo Camarário, na 

pessoa da Digníssima Senhora Presidente, estar atento às necessidades para o sustentado 

desenvolvimento desportivo, substituindo-se, inevitavelmente, ao papel que caberia ao 

Estado. Por isso, a Bancada Parlamentar da Coligação saúda este tipo de iniciativas, 

mesmo sabendo que estas despesas de cariz investimental sejam alvo de reparos da 

Oposição. São casos como este, e outros de natureza semelhante, que deveriam inspirar 

a Bancada do Partido Socialista a reflectir, suavizando a sua agressividade verbal 

aquando das discussões dos Orçamentos e dos Relatórios de Contas. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Silva Liberato. Vou, agora, 

dar a palavra, com a permissão da Senhora Presidente de Câmara, ao Senhor Vice-

Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 

- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia. Agradeço, também, à 

Senhora Presidente da Câmara pela autorização que me conferiu, decorrente da Lei. 

É, efectivamente, da maior e elementar justiça, enquanto cidadão e Autarca, 

intervir, de uma forma humilde, para agradecer a todos aqueles que conseguiram, como 

dizia o Senhor Membro da Assembleia Silva Liberato, levar a bom porto, com grandes 

dificuldades, a finalização de mais uma época desportiva.  

Mas há aqui um aspecto que nós não podemos deixar de lembrar, que foi, 

efectivamente e nesta matéria, o grande desempenho da Senhora Presidente da Câmara. 

Todos nós sabemos a vida difícil que as Autarquias atravessam, pois os cortes 

financeiros com que o Governo sacrificou as Autarquias. Mas mesmo assim, a Senhora 

Presidente da Câmara fez questão que o desporto, no seu Concelho continuasse a ser 

uma realidade. Foi nesse sentido que apresentei, na reunião de Câmara da passada terça-

feira, um agradecimento público que, se me permite, Senhor Presidente, vou ler de 

seguida uma cópia da acta, o mais breve possível. 

“O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, fez 

um agradecimento público a todas as pessoas que tudo fizeram para que o Sport Lisboa 

e Nelas não fosse extinto, destacando os seguintes nomes e instituições: Jorge Costa, 

Luís Filipe Cabral, Manuel Cruz, Fernando Cardoso, Fernando Garcia, Carlos Tavares, 

Sérgio Rocha, Carla Alexandra Alves, Luísa Nogueira, Paulo Silva, Jorge Ribeiro, João 

Ferreira, Danilo Abdul, Roberto Campos, Fernando Aguieira, João Figueiras, Luís 

Ribeiro, Hernâni Marques, Jorge Henriques Santos, Fundação da Lapa do Lobo, na 

pessoa do seu Presidente Dr. Carlos Cunha Torres, Junta de Freguesia de Nelas, Junta 

de Freguesia de Vilar Seco, Junta de Freguesia de Senhorim e Dr. Isaura Leonor 

Marques de Figueiredo Silva Pedro, pedindo também as suas antecipadas desculpas pela 

omissão de qualquer nome”.  

Porque os últimos são os primeiros, refiro-me, concretamente, à Senhora 

Presidente da Câmara, queria destacar o papel fundamental por si desempenhado, pois 

tudo fez para que o Sport Lisboa e Nelas não fosse extinto, ao contrário de outros que 

tudo fizeram para boicotar essa tarefa. Afirmou, também, isto na terceira pessoa, que 

graças à dedicação e ao esforço da Senhora Presidente da Câmara na colaboração com 
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as pessoas acima elencadas, realizou-se no passado dia 15 de Maio de 2011 um 

encontro de jovens atletas, no Estádio Municipal de Nelas, que reuniu cerca de 400 

crianças e irá decorrer outro encontro de Sub10, Sub11 e Sub12 no próximo dia 10 de 

Junho de 2011. A Senhora Presidente da Câmara, como sempre, esteve presente e viu a 

forma como decorreu e a forma cultural que trouxe para o nosso Concelho. 

Destaco, ainda, que graças à dedicação e ao esforço da Senhora Presidente da 

Câmara efectuou-se a outorga de uma escritura de doação de um terreno, propriedade do 

Município, que constava há muitos anos para legalização de um loteamento na zona do 

Pomar. A doação desse terreno permitiu uma hipoteca à Segurança Social, servindo de 

garantia real a um acordo com aquela entidade, permitindo ao Sport Lisboa e Nelas 

apresentar, na Câmara Municipal, uma certidão de não dívida para assim poder receber 

o subsídio atribuído por esta Câmara Municipal, o que não acontecia há, sensivelmente, 

dois anos. De nada valeu a corrida desenfreada de alguns que, carregados de malvadez, 

usaram para boicotar o acto, esquecendo-se da importância vital que este Clube, aliás 

como os outros, tem subscrito no desenvolvimento moral e desportivo de muitos jovens 

do nosso Concelho.  

Termino, realçando, mais uma vez, o agradecimento público que fazia à 

Senhora Presidente da Câmara pelo facto do Sport Lisboa e Nelas não ter sido extinto. 

Tenho a certeza que este agradecimento é corroborado pelos demais sócios e 

simpatizantes do Sport Lisboa e Nelas e, também, por aqueles que sempre lutaram para 

que este Clube, que é tão só o mais representativo do Concelho, fosse extinto. Esta sua 

certeza é fundamentada da legitimidade que lhe advêm enquanto Ex-Presidente da 

Direcção, reforçada por ser sócio activo. A Senhora Presidente teve a frieza, a coragem 

e a determinação para que aquele Clube, que viveu a amargura de fechar as portas, não 

fechasse. 

Penso que a Bancada do Partido que represento, devia propor um voto de 

louvor à Senhora Presidente da Câmara, porque digo e repito, foi a pessoa que não 

deixou que este Clube fosse abaixo, e sempre me disse, Manuel Marques, sossegue 

porque enquanto eu estiver na Câmara nenhuma Associação do nosso Concelho fechará. 

Foi essa a expressão que ela várias vezes utilizou e, por isso, penso que merece 

um louvor desta Assembleia. Desenganem-se todos aqueles que pensam que, com a 

Senhora Presidente da Câmara e comigo, fecharão Associações no nosso Concelho.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vou dar a palavra ao 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas, António Luís Santos. Faça favor.  

 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas, António Luís Santos: 

- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhora Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Caros amigos Presidentes de Junta, 

Senhores Membros da Assembleia. 
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Não estava previsto intervir mas, embalado por esta intervenção do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara, venho confirmar de que o Sport Lisboa e Nelas correu o 

risco de desaparecer.  

Conheço bem o processo porque a Junta de Freguesia de Nelas foi a primeira 

entidade do Concelho que se propôs a manter abertas as portas daquele Estádio, pois só 

assim os meninos das escolinhas conseguiam ter actividade física extra escolar. Está 

aqui, na Bancada do Partido Socialista, o Senhor Membro da Assembleia Fernando 

Garcia que acompanhou, desde o início, esse processo. Atrevo-me a dizer que, 

efectivamente, foi a Junta de Freguesia de Nelas que deu o pontapé de saída, 

assegurando, no início da época, algum pé-de-meia para que eles pudessem arrancar 

com os pequeninos. Depois atrás disso vieram outras entidades, vieram outras boas 

vontades e, efectivamente, levou-se a época a bom porto.  

Devo realçar as camadas jovens que devem motivar a nossa preocupação, 

porque essas serão o futuro desportivo do Concelho. Mantive-me, sempre, um pouco 

afastado do escalão sénior, pois julgo que não morreria ninguém se deixasse de haver 

seniores. Ao contrário, seria muito mais grave, volto a referir, se deixassem de existir os 

pequeninos. Deste modo, comungo daquilo que o Senhor Vice-Presidente da Câmara e, 

por isso, em nome da Bancada do PPD/PSD-CDS/PP, proponho um voto de louvor à 

Senhora Presidente da Câmara, como comandante máxima da Autarquia, pelo apoio 

prestado ao Sport Lisboa e Nelas.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Nelas, António 

Luís Santos. Sobre este voto de louvor, mais algum dos Senhores Membros da 

Assembleia se quer manifestar? Uma vez que não, vou pôr o voto de louvor, 

apresentado pelo Senhor Presidente da Junta da Freguesia de Nelas, António Luís 

Santos, à Senhora Presidente da Câmara sobre a defesa dos interesses do desporto 

juvenil no Concelho de Nelas, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?  

Está, assim, aprovado o voto de louvor com 4 abstenções e 23 votos a favor. 

Dando continuidade a este ponto, mais algum dos Senhores Membros da 

Assembleia pretende usar da palavra? Vou dar a palavra ao Senhor Membro da 

Assembleia Rui Costa. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Secretários, 

Senhora Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia, 

Senhores do Público. 

Quero dizer ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques que 

concordo, plenamente, com o que aqui explanou. O voto de louvor, apresentado pelo 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas, obteve a minha concordância total, 

pois esta grande mulher, que é a Senhora Presidente da Câmara, bem o merece. Não 

queria deixar passar este momento sem lhe prestar aqui também o meu agradecimento.  
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Este Governo apresentou enormes dificuldades ao Executivo da Câmara, pois 

descentralizou muitos poderes mas não os acompanhou com os necessários meios 

financeiros e, ainda, dirigiu às Autarquias substanciais cortes. Aquele que estava 

disponível para governar, ou para desgovernar com o FMI, pois tal seria o fim do 

mundo em Portugal, veio anunciar ao País que afinal o FMI não é o apocalipse. Assim 

sendo, foi passada a mensagem de que desta vez é que a crise tinha acabado, podendo os 

portugueses continuar a viver como se nada de grave ocorresse, esbanjando o crédito 

que se poderia continuar a pedir aos Bancos. Consideram esta injecção de capital como 

um pacote de financiamento a fundo perdido de um novo quadro comunitário de apoio.  

Sócrates nada disse sobre o programa de resgate financeiro do Estado que 

permitirá a Portugal evitar a bancarrota. Apontam-nos, como a grande responsabilidade 

do actual momento do País, a crise financeira internacional. Mas a quase generalidade 

dos Países europeus já recuperaram, através de uma reforma de crescimento económico, 

apesar de não terem beneficiado, como nós, de quatro quadros comunitários de apoio. É 

necessário falar das parcerias público - privadas, dos milhares de organismos públicos, 

das entidades administrativas independentes, das empresas públicas criadas ao longo 

das recentes governações socialistas, aumentando todos os dias a despesa pública e o 

endividamento do Estado para alimentar a clientela partidária do Partido Socialista. Por 

isso é que é condenável a encenação da comunicação do acordo de governação com a 

Troika, depois de ter sido adiado, por tanto tempo, o pedido de auxílio externo. Afinal, 

mesmo com o FMI, vamos ter que governar com o apoio comunitário e com regras 

extremamente rígidas.  

Nas próximas eleições de 5 de Junho, daqui a dois dias, o que estará em causa 

será a escolha entre a continuidade das fracassadas políticas de desgovernos Socialistas 

e que conduziram o País à beira da bancarrota e ao resgate internacional ou, pelo 

contrário, uma mudança de política efectiva capaz de devolver a confiança e a esperança 

aos portugueses. O actual Governo Socialista, apesar de minoritário, beneficiou de todas 

as condições para poder cumprir o seu programa, através da compreensão do PSD, do 

PP e dos parceiros sociais que o acompanharam. Ao invés o Governo de José Sócrates 

não cumpriu as promessas eleitorais feitas aos portugueses, aumentou os impostos, 

reduziu os salários da administração pública e agravou o desemprego. Portugal está pior 

do que em 2005 e 2009 e é hoje um país empobrecido, sem esperança. Sócrates 

conduziu-nos a uma situação de desgraça do ponto de vista financeiro, económico e 

social, sem condições para continuar a gerir os destinos do nosso País, pois para isso 

acontecer é preciso haver coragem, honestidade e competência. 

Apesar deste cenário dramático não nos podemos resignar. Nos últimos 

dezasseis anos, Portugal foi, durante treze anos e meio, governado pelo Partido 

Socialista. Mesmo neste período de tempo a maioria dos nossos parceiros europeus 

avançou, mas o nosso País estagnou. Portugal já viveu tempos de crescimento superior à 

média da União Europeia e é possível voltarmos a convergir com a Europa pois só 

assim poderemos combater o flagelo social do desemprego. Portugal merece um novo 

ânimo, necessita de recuperação e confiança na política e precisa de um rosto credível, 

íntegro e competente a chefiar o próximo Governo. 

No próximo dia 5 de Junho nenhum português se pode inibir de contribuir para 

o futuro do País. Todos estaremos convocados para decidirmos o nosso destino, 

exercendo a nossa cidadania, através do direito de voto. O voto de cada um de nós é 
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fundamental, pois será a partir dele que se elegerá um Primeiro-Ministro capaz de 

liderar a mudança que desejamos e merecemos, tornando Portugal um País mais 

próspero e justo. Domingo será a altura de mudarmos e trazermos às Autarquias o que 

elas merecem, devolvendo aos cidadãos a vida que todos merecemos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Mais algum dos 

Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vai usar da palavra o 

Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu: 

- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhora Presidente de Câmara,  

Senhores Vereadores, 

Caros Colegas de Bancada, 

Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

Caríssimo Público. 

O assunto que me traz aqui relaciona-se com aquilo que, nos últimos dias, foi 

colocado nas caixas do correio. O seu conteúdo faz-nos pensar e não podemos deixar 

passar em claro as situações de oportunismo e eleitoralismo manifestados pelos 

candidatos do Partido Socialista ao Governo da Nação. Apresentam um documento em 

que parecem ser os mentores de todas as obras que se realizaram neste Concelho. 

Verifico, nesse mesmo documento, que algumas das obras que os candidatos pelo PS 

dizem ter feito são, por exemplo, a construção do Quartel dos Bombeiros de Nelas. 

Como se pode constatar no documento de esclarecimento, colocado pela Senhora 

Presidente da Câmara, o Governo do Senhor Eng.º José Sócrates indicou zero cêntimos 

para esta obra. Como é que é possível chegar-se a este tipo de situação? Fazer-se um 

aproveitamento político de uma obra, cujo Orçamento do Estado em nada contribuiu. 

Fala-se, também, no Quartel dos Bombeiros de Canas de Senhorim que, supostamente, 

tenham sido os mentores desta obra; uma vez mais o Governo deu zero para a 

construção daquele Quartel. Falam da Rotunda de Ligação das Eiras, da Estrada 

Nacional 234, uma estrada que já tanto aqui se falou por causa da ligação do IC12 e por 

causa do traçado do IC37. Trata-se de uma estrada que foi feita para assegurar uma 

circulação interna e não uma circulação de pesados, mas que teve que ser esta Câmara a 

resolver o problema, quando deveria ser uma responsabilidade das Estradas de Portugal. 

Não nos podemos esquecer que, ainda esta semana, tivemos conhecimento do seu lucro 

de milhões de euros e que ainda têm a coragem de dizer que estão na falência. Mas, uma 

vez mais, teve que ser a Câmara Municipal a substituir-se ao Governo, quando este 

anula o traçado do IC12 e o projecto do IC37, ficando na expectativa que alguém, no 

futuro, o possa fazer. 

No caso do Centro Educativo de Nelas, este Governo empurrou para as 

Autarquias a decisão de optar em terem crianças com condições numa escola, ou não 

terem e continuarem acantonadas em escolas sem condições. Embora existam 

Municípios que não aderiram a este projecto, a Senhora Presidente de Câmara, com a 

sensibilidade que lhe é reconhecida, teve esse cuidado e, em conjunto com os seus 

colegas de Vereação, avançou para este projecto. Mas, mais uma vez, o Partido 

Socialista chama a si a realização desta obra, quando deu zero cêntimos para ela. 
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Podemos falar de outras obras como, por exemplo, o Centro de Dia e a Creche 

de Vilar Seco, uma obra que está em desenvolvimento com um grande proveito para 

aquela Freguesia. Mais uma vez o Governo do Partido Socialista reclama a sua 

edificação, mesmo contribuindo com zero cêntimos. 

No caso da Recuperação da Mata das Alminhas nem é bom falar, pois teríamos 

que nos dirigir ao Partido Socialista local e ao Partido Socialista governamental. 

Porque, com se sabe, esta Câmara pagou aquilo que o PS diz ter sido obra sua e, uma 

vez mais, do Governo vieram zero cêntimos. 

Mas poderíamos invocar outros casos, tais como os Julgados de Paz, o Lar de 

Senhorim e muitas outras obras que não vou agora elencar. Penso tratar-se de um 

documento de último recurso e de socorro, como uma aflição no momento da 

despedida. Viveram-se, durante seis anos, momentos de um desgoverno total e absoluto, 

em que se esqueceram, completamente, do nosso Concelho e das nossas Freguesias e na 

hora de pedinchar o voto não tiveram vergonha de vir bater às nossas portas, para que os 

repórteres dos jornais pudessem fotografar que estavam envolvidos nestas obras. 

Não posso, de forma nenhuma, concordar com este tipo de política, com este 

tipo de trabalho porque não é destes políticos que nós necessitamos, nem é este tipo de 

trabalho que nós queremos. Precisamos e queremos um trabalho de verdade, em que 

seja louvado quem realiza obras e de quem não apoiou seja apupado. Neste momento 

nós devemos apupar o Governo que esteve em funções e devemos exigir que, no futuro, 

este Concelho seja tratado de uma forma igual a todos os outros para que haja 

desenvolvimento nesta terra que tanto gostamos. Muito obrigado. 

 

 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Como não há 

mais ninguém inscrito, dou por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia. 

Informo, também, que não haverá Período aberto ao Público uma vez que não recebi 

nenhuma inscrição. Passamos, assim, para o Período da Ordem do Dia. Ponto 2.1 – 

Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, nos termos 

da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

       

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

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmos. Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea e), do n.º 1, do Art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar 

a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 

situação financeira, desde 29 de Abril último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 

- Requalificação da Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, em Nelas; 

- Requalificação da Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas;  



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

 10 

- Reposição de passeios e construção de paragens de autocarros, em Canas de 

Senhorim;  

- Mudança de paragem de autocarro em Moreira, em colaboração com a Junta 

de Freguesia;  

- Colocação de lancis no acesso às Oficinas Municipais, em Nelas;  

- Ampliação das redes de águas e esgotos na Rua Dr. Lobo Antunes, em Nelas; 

- Acesso a pessoas com dificuldades motoras ao Tribunal de Nelas;  

- Reposição de calçada na Variante de Santar;  

- Construção de valetas revestidas em Santar; 

- Reposição de calçada junto da Associação do Cimo do Povo, em Nelas; 

- Ampliação da rede eléctrica até ao novo Centro Educativo, em Nelas; 

- Beneficiação do Largo da Igreja de São Simão, em Aguieira – Colocação de 

bancos.  

2) Continuam em execução os trabalhos de: 

- Construção de muros junto à Rotunda de Moreira; 

- Expropriações da Variante – Construção de anexo; 

- Arranjos de caminhos em Vila Ruiva;  

- Obras para instalação dos futuros Julgados de Paz em Nelas;  

- Construção de redes de água, esgotos e pluviais no acesso ao Loteamento do 

Prado, em Vilar Seco;  

 - Beneficiação de arruamento no Lugar Pedrinho, em Vilar Seco;  

- Requalificação de rotundas na Variante de Nelas – diminuição de raios;  

- Requalificação de espaço verde em Lapa do Lobo;  

- Recuperação da estufa antiga da Quinta da Cerca;  

- Construção de infraestruturas – águas, esgotos, pluviais, redes eléctrica e 

telefónica ma Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas;  

- Construção de Parque Infantil, em Moreira.    

- Construção de muro em granito na Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 

234, em Nelas; 

- Alargamento da Avenida Viscondessa de Taveiro, em Santar;  

- Arranjos exteriores do Centro de Dia de Vilar Seco;  

- Arranjo do Largo da Feira mensal de Carvalhal Redondo; 

- Construção de muros em granito no Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 

de Nelas, com colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  

- Construção do arruamento do Dique, em Vilar Seco;  

- Beneficiação de pavilhão para o futuro armazém de materiais da Protecção 

Civil;  

- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 

- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 

- Pintura de vários arruamentos e passadeiras em Nelas; 

- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 

- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  

- Requalificação da Praceta António Lúcio, em Santar;  

- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  

- Limpezas das Escolas do Concelho;  

- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
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- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  

- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  

- Requalificação do espaço em frente à sede do Rancho Folclórico “Rosas do 

Mondego”, em Vale de Madeiros;  

- Movimento de terras na Variante de Nelas;  

- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  

- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  

- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  

- Terraplanagem na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 

- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  

- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 

- Construção da Variante à Aguieira;  

- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 

- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 

- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  

- Pintura de passadeiras em Nelas; 

- Electrificação das Oficinas Municipais; 

- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 

- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  

- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 

3) Concluíram-se os trabalhos de:  

- Arranjos exteriores da sede da Junta de Freguesia de Moreira, com acesso a 

pessoas com dificuldades motoras;  

- Parque Infantil de Santar, em colaboração com a Junta de Freguesia; 

- Beneficiação das salas de apoio ao Estádio de Canas de Senhorim; 

- Ampliação da rede de água na Rua N.ª Sr.ª de Fátima, em Santar;  

- Ampliação das redes de água, esgotos e pluviais na transversal da Variante 

junto à Rotunda do Millenium;  

- Ampliação da rede pluvial na Variante no acesso à Urgeiriça;  

- Construção de fossa séptica em Carvalhal Redondo à saída para Santar;  

- Requalificação de pista de motocross em Vila Ruiva;  

- Arranjo de acesso em Vale de Madeiros;  

- Arranjo do caminho de ligação de Algerás à estrada Nelas – Moreira;  

- Arranjo do caminho Algerás – Zona Industrial;  

- Ampliação/Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo de Vale de Madeiros;  

- Limpeza de terreno em Moreira; 

- Substituição de tubagem de gás na Variante de Nelas;  

- Requalificação do Parque Infantil em Lapa do Lobo;  

- Requalificação paisagística de várias zonas em Caldas da Felgueira;  

 - Requalificação da inserção da Rua da Laboeira, na estrada de Senhorim;  

4) Informação financeira: 

Informo V.ªs Ex.ªs que em 29 de Abril de 2011: 

- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 601.864,20 euros;  
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- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 1.715.261,33 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Setembro de 2010; 

- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 1.340.789,49 euros. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Vou dar, a palavra à Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. Faça 

favor. 

A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro: 

- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Senhores Presidentes das Junta de Freguesia,  

Caro Público. 

Queria, em primeiro lugar, agradecer o voto de louvor que me foi dirigido, no 

início desta Assembleia, embora vos deva dizer que fiz o meu dever. Gostava, também, 

de dar os parabéns ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu pela sua excelente 

intervenção, aliás, como todas as outras.  

Se repararmos, o investimento previsto para o Lar de Senhorim era de um 

milhão quatrocentos e cinco mil e quinhentos euros. A Câmara Municipal de Nelas, em 

projecto elaborado, aprovou um subsídio de duzentos e oitenta e um mil e cem euros e o 

Governo do Senhor Eng.º José Sócrates reprovou a candidatura. Aqui está mais um 

exemplo de que, decididamente, o Governo não gosta de nós, nem, pelos vistos, dos da 

sua área política. 

Esta será a última Assembleia antes de Setembro e em jeito de balanço 

começaria pela Educação, dado que estamos quase no fim de mais um ano lectivo. 

Como sabem, as competências do Município, ao nível da Educação, são cada vez 

maiores, seja no Pré-Escolar, ou no Primeiro Ciclo do Ensino Básico, seja no apoio às 

famílias, nos transportes escolares, entre muitas outras áreas de intervenção. 

No ano lectivo de 2010/2011 as actividades de enriquecimento curricular foram 

implementadas nas quinze escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e nos dois 

Agrupamentos do Concelho de Nelas. Estiveram envolvidos trinta docentes para um 

total de cerca de seiscentos alunos matriculados no 1.º CEB, sendo que a média de 

inscrições e de frequência das AEC´s rondou os quinhentos e oitenta alunos. 

Saliento, no prosseguimento de uma política solidária e de proximidade, e com 

o intuito de proporcionar o acesso de todos os alunos à escolaridade básica, 

nomeadamente aos meninos mais carenciados economicamente, o apoio da Autarquia 

no âmbito da Acção Escolar, pois foram perto de duzentos e cinquenta alunos, 

repartidos pelos vários Ciclos de Ensino e pelo Pré-Escolar. Estes alunos beneficiaram 

de apoio da Acção Social Escolar nas refeições, nos manuais escolares e nos transportes 

escolares. 

Com os profissionais da Educação, que connosco estão a colaborar, 

aproveitámos os períodos de férias escolares para prestar apoio às famílias, lançando o 

Programa Férias em Acção. Este Programa foi direccionado às crianças do 1.º CEB e 

consta do seu desenvolvimento, um conjunto de actividades lúdico - pedagógicas que 

têm permitido uma ocupação de tempos livres com segurança e qualidade de muitas 

crianças. O ano lectivo vai terminar com a habitual viagem de finalistas dos alunos do 
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4.º ano ao Jardim Zoológico de Lisboa, no dia 17 de Junho; este, é um passeio oferecido 

a cerca de duzentos meninos.  

Ainda na Educação, um novo ciclo se vai iniciar com a abertura do Centro 

Educativo que, como sabem, foi construído com o Orçamento da Câmara e com fundos 

comunitários. Neste novo ciclo, as crianças, que bem merecem, vão dispor de melhores 

instalações e de condições de excelência, ou não fossem elas o melhor do mundo. 

Aproveito para reafirmar que no nosso Concelho só encerram as Escolas que o 

Ministério manda encerrar, isto é, as que têm menos de 21 alunos. Dizem-nos que as 

razões estão confinadas ao interesse superior da criança, confirmadas por estudos 

técnicos e pedagógicos credenciados. Apesar de acreditarmos nesses estudos, é com 

enorme tristeza que vemos o encerramento de algumas escolas, mas temos de 

reconhecer que tem que haver um número mínimo de alunos para garantir o início da 

socialização e a vida de relação com os outros. Sabemos que será determinante para 

formarmos cidadãos responsáveis e equilibrados no futuro. 

Constata-se, quer no País quer no nosso Concelho, um Programa de 

Demografia com um elevado índice de envelhecimento e uma diminuição acentuada da 

natalidade e pasme-se que o Governo do Eng.º Sócrates responde a tudo isto com a 

retirada dos abonos a milhares de famílias. 

Espero que, no futuro, como estava a dizer, que as competências na área da 

Educação sejam acompanhadas dos respectivos recursos, pagos a tempo e horas, 

porque, neste momento, continua a ser o Orçamento da Autarquia a substituir o 

Ministério. 

Os Senhores Membros da Assembleia dispõem, como é habitual, de uma 

listagem das obras iniciadas, concluídas ou em execução. São obras que estão a decorrer 

em todas as Freguesias, como é hábito, porque, connosco, nunca ninguém ficou para 

trás. Umas obras são de proximidade, outras de investimento mais abrangente, muitas 

delas feitas em parceria com as Juntas de Freguesia. Há parcerias em que o orçamento é 

partilhado e outras com orçamento da Autarquia e fundos comunitários; em parceria 

com o Governo, lamento, mas não temos nenhum exemplo para citar. E, a propósito, 

aproveito e informo esta Assembleia de que as obras para a instalação dos Julgados de 

Paz estão a decorrer a bom ritmo com orçamento, também, da Autarquia, e deverão 

estar prontas no fim do mês. Nessa altura estaremos, também, em condições de instalar 

mais um serviço de proximidade ao cidadão, cujos Funcionários são, também, 

custeados, na totalidade, pelo Orçamento da Autarquia. Este caso é igual, como sabem, 

ou devem saber, alguns dos Senhores Membros da Assembleia, ao do Gabinete de 

Apoio ao Emigrante, vulgo PAC, em que os Funcionários são custeados pela Autarquia, 

pois nunca recebemos nada para isso. 

Em relação à Zona Industrial, continua a aquisição de terrenos em Nelas e 

Canas de Senhorim, para futuras instalações de novas unidades industriais. 

Apear de no nosso Concelho a taxa de desemprego ser muito inferior à média 

nacional, continua nos seis e meio, sete por cento, sabemos que há sempre um impacto 

negativo nas respectivas famílias e, por isso, aproveito para felicitar os nossos 

industriais que investem no Concelho, quer pela criação de novas unidades, quer pela 

ampliação das existentes. 

Está, felizmente, a estratégia da Autarquia a dar resultados. Com o empenho do 

Executivo e só com o orçamento da Autarquia conseguimos criar condições nas zonas 



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

 14 

industriais, quer através da construção de infra-estruturas, quer na aquisição de terrenos, 

quer na venda de terrenos a preços simbólicos. Temos conseguido criar condições para 

novos industriais se instalarem nas nossas zonas industriais. Quero realçar que do 

Governo nem um cêntimo recebemos. Devo dizer, aqui nesta Assembleia, e a este 

propósito, que há novidades para breve em termos de investimento no Concelho. Mas 

por agora não posso falar, pois esta informação está entre mim e um dos Senhores 

Vereadores, porque não vá por aí algum Presidente da Instituição Governamentalizada 

desviar este investimento para algum Concelho vizinho da cor. 

Aproveito, também, esta Assembleia para agradecer aos Senhores Presidentes 

de Junta, nomeadamente ao Senhor Presidente da Junta de Santar e de Carvalhal 

Redondo o apoio e a cooperação que me têm dado nesta nossa luta mais recente. 

Continuaremos, em conjunto, a lutar contra a obstinação de quem quer desvirtuar o 

espírito da recente Unidade de Saúde Familiar em Nelas. O espírito das Unidades de 

Saúde Familiar tem sempre que garantir, pois está escrito, melhor acessibilidade e 

qualidade na prestação de cuidados de proximidade, proporcionando Médico de família 

a todos os cidadãos, sendo que o interesse superior será sempre o do utente. No nosso 

caso particular estamos convictos, e porque as populações assim nos têm demonstrado, 

que o interesse superior do utente não passa, seguramente, pelo encerramento das 

Extensões de Carvalhal Redondo e de Santar. Devo dizer de que, para já, e quase tirado 

a ferros, e porque, provavelmente, estamos perto das eleições, conseguimos assegurar 

alguns períodos de consulta nas duas Extensões. Entretanto a Autarquia fez uma avença 

com um Médico, a quem foi vedado todo o tipo de acesso informático, estando neste 

momento o referido Médico a usar o seu sistema pessoal. Não vamos desistir porque 

neste caso não se trata, seguramente, de falta de Médicos. Apenas se trata de falta de 

organização e incompetência na coordenação e espero que não seja mais nada do que 

isto. Tenho esperança que, brevemente, melhores dias viram, até porque nós, no nosso 

Concelho, não queremos cidadãos de primeira nem de segunda. Estou convencida que 

muito brevemente este assunto irá ser resolvido, pois estas pessoas, com quem estamos 

a lidar, vão ser, definitivamente, corrigidas. 

Para concluir, e referindo-me às palavras do Senhor Membro da Assembleia 

Silva Liberato e do Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques, a quem 

também agradeço, aproveito para felicitar as nossas Associações Recreativas e 

Desportivas, agradecendo-lhes o trabalho, o esforço e a dedicação desenvolvidas; ainda 

estamos a meio do ano e já são múltiplas as actividades culturais e desportivas que se 

têm realizado. 

Uma palavra, igualmente, de grande apreço aos Bombeiros de Nelas e de 

Canas de Senhorim. Não vai ser fácil a época que se aproxima, mas sabemos e 

acreditamos no seu profissionalismo, quer no socorro, quer na emergência, quer na 

protecção civil. Sobre este propósito, devo dizer que o novo Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Nelas, que como sabem, foi construído com o Orçamento da Câmara, 

com fundos comunitários, com o esforço dos Bombeiros e com os donativos da 

população. Neste momento, aguardamos, apenas, pelo processo de vistoria para se 

poder dar inicio à construção do novo pavilhão de ampliação que servirá de garagem a 

todos os veículos, com o qual nos comprometemos. 

Mais uma vez, a todos os Dirigentes Associativos, quero-vos agradecer pelo 

vosso trabalho, pela confiança e pela cooperação porque, sabendo que têm respeito por 
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nós, podem contar sempre com a Autarquia. Sabem que nós não descriminamos 

Associações e faço votos para que, nos novos tempos de mudança que se avizinham, as 

instituições e o próprio Estado recuperem a sua isenção e imparcialidade, porque se 

continuarmos por este caminho o nosso Estado Democrático começará a estar em risco. 

Muito obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Presidente pela sua intervenção, pelos seus 

esclarecimentos e pela forma frontal como abordou a situação do Concelho.  

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 

da palavra? Uma vez que não, passamos para o ponto 2.2 - Aprovar a Revisão do Plano 

de Saneamento Financeiro ajustado ao novo Plano de Pagamentos do Empréstimo de 

Médio e Longo Prazos, de 7.500.000,00 €, com a prorrogação do período de carência de 

6 para 36 meses. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 

da palavra? Vai usar da palavra a Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. 

Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco: 

- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia e Membros da Mesa, 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Estimado Público. 

A Bancada do PS vai apresentar uma declaração de voto relativamente a este 

ponto e esperamos que, desta vez, esteja de acordo com o Regulamento. O Partido 

Socialista vota contra esta proposta de alteração do Plano de Saneamento Financeiro 

pelas razões já, anteriormente, apresentadas na reunião desta Assembleia Municipal de 

11 de Fevereiro de 2011. 

Consideramos que esta alteração vem agravar a situação financeira do 

Município devido ao aumento das taxas de juro. No nosso entender, esta proposta não é 

mais do que uma fuga às responsabilidades do Executivo pelo adiamento, por um 

período de mais 3 anos, do pagamento das prestações do empréstimo.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. Mas, 

lamento informá-la, que a declaração de voto deveria ser feita só após a votação do 

ponto e não durante a análise e discussão do mesmo; sendo assim fê-la por antecipação.  

Sobre este ponto, mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende 

usar da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. Ponto 2.2 – Aprovar a 

Revisão do Plano de Saneamento Financeiro ajustado ao novo Plano de Pagamentos do 

Empréstimo de Médio e Longo Prazos, de 7.500.000,00 €, com a prorrogação do 

período de carência de 6 para 36 meses. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos 20 

votos a favor, 5 votos contra e 2 abstenções. 

 

 



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

 16 

 

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 – Aprovar a Revisão do Plano de Saneamento Financeiro ajustado 

ao novo Plano de Pagamentos do Empréstimo de Médio e Longo Prazos, de 

7.500.000,00 €, com a prorrogação do período de carência de 6 para 36 meses, foi posto 

à discussão, tendo sido aprovado com 20 votos a favor, 5 votos contra e 2 abstenções. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

unanimidade. 

Chegámos, assim, ao fim de mais uma Assembleia, num momento de superior 

importância, pois daqui a dois dias vamos ter eleições para as quais todos devemos 

contribuir com o nosso voto, pois só exercendo o nosso direito de voto, teremos direito 

a nos manifestar a favor ou contra, as políticas seguidas pelo governo do nosso país.  

Dou, assim, por encerrada esta sessão, agradecendo a todos a vossa presença e 

desejando-vos uma boa noite. 

 

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

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

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretário: 


