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SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2010 
 

ACTA 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, 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 11 de Dezembro de 

2009;   
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 nº.1, do art.º 53.º, da Lei nº.169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 � Aprovar, nos termos da alínea b), do nº.1, do art.º 53º., da Lei nº.169/99, 
de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, o Regimento da Assembleia Municipal; 

2.3 � Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, 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, o novo 
Regulamento do Cemitério Municipal de Nelas;  

2.4. - Aprovar o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite. Vamos dar início à primeira sessão ordinária do ano de 

2010. Começo por cumprimentar a Senhora Presidente, Dr.ª Isaura Pedro, os Senhores 
Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes de Junta, os Senhores 
Membros da Assembleia e o Exmo. Público, aqui presente. 

Dou, de imediato, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos 
que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das 
respectivas faltas. 

Senhor Manuel dos Santos, faça favor. 
(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos). 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, um total de 26 presenças e 4 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa (veio mais tarde), Carla 
Maria de Almeida Pereira Francisco e os Senhores Presidentes de Junta Luís Manuel 
Abrantes Pinheiro (veio mais tarde) e João Carlos Pina Martins.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos. Dando, 

assim, continuidade à sessão, passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da acta da 
sessão ordinária de 11 de Dezembro de 2009. Sobre este ponto algum dos Senhores 
Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
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Uma vez que não, passamos à votação da mesma. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Está assim aprovada a acta da última sessão ordinária, por unanimidade.  

No que respeita ao ponto 1.2 � Leitura do Expediente, como habitualmente vou 
escusar-me a isso, atendendo a que foi enviado 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 24/11/2009; 09/12/2009; 29/12/2009; 12/01/2010; 26/01/2010;   
- Ofício n.º 6618, datado de 26 de Novembro de 2009, da Senhora Presidente 

da Câmara Municipal de Nelas, solicitando a indicação de um representante das Juntas 
de Freguesia no Conselho Municipal de Educação;  

- Exemplar da publicação do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana; 
- Exemplar do jornal �Voz das Misericórdias�;   
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 

referente ao mês de Novembro de 2009; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Contactos do Presidente e 

do Secretário-Geral da ANMP;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de postal de Boas 

Festas;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 

referente ao mês de Dezembro de 2009;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 

referente ao mês de Janeiro de 2010;  
- Governador Civil do Distrito de Viseu � Envio de postal de Boas Festas; 
- Junta de Freguesia de Canas de Senhorim � Envio de postal de Boas Festas;  
- Câmara Municipal de Sines � Envio de postal de Boas Festas;   
- Ofício n.º 6726, datado de 10 de Dezembro de 2009, da Câmara Municipal 

de Nelas, solicitando a inclusão de mais um assunto para a sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, do dia 11 de Dezembro de 2009;   

- Canto e Encanto � Associação Cultural � Convite para assistir ao Concerto 
de Natal, dia 20 de Dezembro de 2009 e envio de Postal de Boas Festas;  

- Carta de Luís Manuel Abrantes Pinheiro, solicitando a justificação da falta 
dada à sessão ordinária, realizada em 11 de Dezembro de 2009;  

- Maria Isabel Martins, de Santar � Envio de postal de Boas Festas;  
- Associação Nelas Solidária � Envio de Postal de Boas Festas;  
- Assembleia Municipal de Viseu � Envio de Postal de Boas Festas;  
- Governador Civil do Distrito de Viseu � Inicio de funções do novo 

Governador Civil do Distrito de Viseu, Dr. Miguel Ginestal;  
- Ana Paula Coelho - Public-i � Pedido de marcação de reunião;  
- Exemplar da revista do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Convocatória para a 

Reunião da Assembleia Intermunicipal da CIMRDL, de 22 de Janeiro de 2010;  
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Informação sobre eleitos 
locais e contactos;  

- Ofício n.º 62, datado de 07 de Janeiro de 2010, da Câmara Municipal de 
Nelas � Convocatória para a reunião de constituição do Conselho Municipal de 
Educação;  

- Fax da Assembleia Municipal de Vila do Conde � Envio de Proposta de 
Recomendação;  

- Assembleia Municipal de Viseu � Envio de deliberação referente à criação da 
Universidade Pública de Viseu;  

- Quinta da Fata � Agricultura e Turismo, Lda. � Agradece e retribui Votos de 
Boas Festas;  

- AMI � Núcleo de Nelas � Convite para jantar de beneficência a favor do 
povo do Haiti; 

- Jornal do Centro � Conferência �Os novos desafios do poder local� � 
Convite;  

- Direcção Regional da Economia do Centro � Abolição das Comissões 
Municipais de Licenciamento Comercial � Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de Janeiro;  

- Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar � Convite para assistir às 
comemorações do 118.º aniversário daquela Sociedade Musical;  

- Delegação Distrital da ANAFRE, em Viseu � XII Congresso da ANAFRE � 
Envio de conclusões para distribuição pelas Juntas de Freguesia;  

- Ofício n.º 613, datado de 03 de Fevereiro de 2010, da Câmara Municipal de 
Nelas � Convocatória para análise e aprovação do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Educação;  

- Ofício n.º 225/2010, datado de 03 de Fevereiro de 2010, da Assembleia 
Municipal de Viseu � Convite para jantar - reunião entre todos os Senhores Presidentes 
das Assembleias Municipais do Distrito de Viseu;  

- Ofício - Circular, datado de 03 de Fevereiro de 2010, da Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão Lafões � Plano de Actividades e Orçamento do exercício 
económico de 2010;  

- Ofício nº. 0926, datado de 11 de Fevereiro de 2010, da Câmara Municipal de 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 16/09, datado de 14 de Dezembro de 2009, 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 11 de 
Dezembro de 2009; 

- Ofício n.º 17/09, datado de 14 de Dezembro de 2009, enviado ao Exmo. 
Presidente da Assembleia Distrital de Viseu, devolvendo a ficha referente à composição 
daquela Assembleia para o quadriénio de 2009 a 2013, com os eleitos desta Assembleia 
Municipal; 

- Ofício n.º 18/09, datado de 14 de Dezembro de 2009, enviado ao Exmo. 
Senhor Secretário Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dando 
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conhecimento da eleição do Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Carvalhal 
Redondo, que, como delegado, representará os demais junto dessa Associação; 

- Ofício n.º 19/09, datado de 14 de Dezembro de 2009, enviado ao Exmo. 
Senhor Director Regional da Economia do Centro, dando conhecimento da eleição do 
Senhor Membro da Assembleia Arquitecto Pedro António Figueiredo Moreira, 
representante desta Assembleia Municipal na Constituição da Comissão Municipal � 
Novo Regime de Licenciamento Comercial; 

- Ofício n.º 20/09, datado de 14 de Dezembro de 2009, enviado ao Exmo. 
Senhor Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Dão Lafões, dando conhecimento da eleição do Senhor Presidente da Assembleia, Eng.º 
José António Neves Pereira e dos Senhores Membros da Assembleia Salomão de 
Almeida Fonseca, Rui Manuel Simões Costa, António Luís Lopes dos Santos e Jorge 
Manuel Tavares Abreu, para integrar a Assembleia Intermunicipal dessa Comunidade;  

- Ofício n.º 21/09, datado de 14 de Dezembro de 2009, enviado ao Exmo. 
Senhor Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III, dando 
conhecimento da eleição do Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim João da 
Silva Pedro, para integrar o Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de 
Saúde Dão Lafões III;  

- Ofício n.º 01/2010, datado de 13 de Janeiro de 2010, enviado ao Exmo. 
Senhor Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Dão Lafões, dando conhecimento do endereço do Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal; 

- Ofício n.º 02/2010, datado de 26 de Janeiro de 2010, enviado a todos os 
Senhores Membros da Assembleia, enviando, em anexo, as correcções feitas ao 
Regimento da Assembleia;  

- Ofício nº. 03/10, datado de 17 de Fevereiro de 2010, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, agora, ao ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de 

interesse para o Município, Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações e 
outros assuntos. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Vai usar 
da palavra o Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- A Coligação tem uma proposta de moção para apresentar à Assembleia, que 

vou passar a ler: 
Proposta de Moção 

O Concelho de Nelas, durante décadas, não tem sido prioridade do Governo em 
termos de investimento público em acessibilidades, nomeadamente na conclusão e 
construção de eixos rodoviários estruturantes para a Região como são o IC12 e o IC 37. 

Há cerca de 5 meses atrás, em plena campanha eleitoral, muitas promessas se 
fizeram e compromissos foram assumidos na certeza de que estas vias de comunicação 
iriam ser construídas a bem da coesão territorial, imprescindível para o desenvolvimento 
da nossa Região. 
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O interior não pode continuar a pagar a factura da competitividade do Norte e 
do Sul do País. Temos que ver consagradas as mesmas condições de conforto e de 
competitividade equivalentes às oferecidas no resto do País. 

Esta reivindicação não é novidade nesta Assembleia, nem é novidade a 
subalternidade com que o Governo Socialista tem tratado o nosso Concelho. O atraso na 
conclusão do IC12 e a colocação de portagens no troço Canas de Senhorim � 
Mangualde demonstram, claramente, o modo como o Governo nos desconsidera. 

Assim, considerando os fundamentos de todos os estudos até hoje realizados 
para a localização destas vias, queremos deixar presentes algumas das principais razões 
e preocupações que sustentam esta nossa vontade, que são as seguintes: 

- O forte aumento do tráfego na Estrada Nacional n.º 231 de ligação a Viseu, 
uma estrada sinuosa, em virtude das encostas do Rio Dão, que é fértil em pontos negros 
e tem sido notícia pelos piores motivos � acidentes graves; 

- O reordenamento dos serviços de saúde na região pode beneficiar em muito 
com este eixo rodoviário, pois sendo o Hospital Central em Viseu, far-se-á melhor o 
escoamento e transporte dos doentes da região, incluindo Seia. 

- Ainda ao nível da saúde, como somos um Concelho com uma Unidade 
Termal, as Termas da Felgueira, melhor serviço poderá ser prestado aos utentes; 

- O desenvolvimento turístico na região da Serra da Estrela poderá ser 
potenciado com as melhorias dos acessos, uma vez que para todos os turistas que nos 
visitam, vindos do Sul ou Norte Litoral, este é um trajecto que melhor serviço pode 
prestar; 

- O desenvolvimento industrial poderá ser estimulado com o IC37 que será 
complementar não só ao IC12 (com ligação à A25 e futura A23), como a única ferrovia 
existente na região, originado, desta confluência de vias, uma vantagem competitiva na 
instalação de novas indústrias, bem como para internacionalização dos nossos produtos;  

- O Concelho de Nelas tem funcionado como estação ferroviária destes três 
Concelhos envolvidos. O mesmo é dizer que presta um serviço a cerca de 140 mil 
habitantes. Com a criação deste Itinerário, estaríamos a optimizar a ligação entre as 
sedes dos municípios envolvidos e a aumentar a segurança e a qualidade no transporte 
das pessoas e bens da região. 

Considerando as recentes noticias publicadas que colocam em causa este nosso 
desígnio, prometido e anunciado pelo Governo, propõe-se que seja dado conhecimento 
destas razões ao Senhor Presidente da Assembleia da República, aos grupos 
parlamentares com assento na Assembleia da República, ao Senhor Primeiro-Ministro e 
ao Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e que tudo 
faremos para que estes investimentos sejam realizados.   

Tenho dito. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. 

Atendendo a que é uma moção, perguntava se algum dos Senhores Membros da 
Assembleia deseja usar da palavra sobre esta mesma moção. Aproveito para informar 
que chegaram mais dois Membros desta Assembleia, concretamente o Senhor Membro 
da Assembleia Rui Costa e o Senhor Presidente de Junta de Canas de Senhorim Luís 
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Pinheiro. Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. 
Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Digníssima Mesa, 
Boa noite Senhora Presidente da Câmara, 
Senhor Vice-Presidente, 
Senhores Vereadores Executivos e não Executivos, 
Estimados Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público.  
Os Membros da Assembleia eleitos pelo Partido Socialista ficaram, também, 

perturbados e preocupados, com as notícias a que aludiu o orador anterior. 
Nesses termos, e como ponto número um, gostaríamos de enriquecer a moção 

que foi proposta pela Coligação, pedindo que ela seja referida como uma moção desta 
Assembleia e não como uma moção partidária. 

Como ponto número dois, vou ler um apontamento que tenho escrito, que a 
jusante dele explicarei as minhas razões, e que penso que é um ponto que poderá 
melhorar bastante a moção.     

Ao tomarem conhecimento da suspensão do processo de execução de um 
conjunto de infra-estruturas rodoviárias que directamente se relacionam com o 
Concelho de Nelas e com as necessidades reais dos seus habitantes, nomeadamente o IC 
37, os Membros da Assembleia Municipal eleitos pelo Partido Socialista manifestam a 
sua preocupação e a mais profunda decepção. A imputação desta decisão à situação 
económica do País e à necessidade de controlo orçamental não nos chega como 
desculpa, importando, por isso, que se efectuem algumas exigências, para que voltem a 
ser colocados como concretizáveis esses projectos.  

A primeira exigência é a de que seja definida a data, que se impõe seja 
próxima, do fim da suspensão, devendo claramente ser indicada a data da sua 
concretização. Como segunda exigência pretendemos que seja efectuada uma 
intervenção de carácter prioritário no troço da E.N. n.º 231 que liga Nelas a Viseu. Este 
troço tem-se mostrado de segurança decrescente, para sermos simpáticos, dado o 
elevado volume de trânsito que em muito excede as suas capacidades, como tem sido 
notório pelo elevadíssimo grau de sinistralidade, muitas vezes mortal, que aí tem 
ocorrido. 

Os Membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista. 
Era esta a declaração que trazíamos preparada, de uma forma mais sintética do 

que aquela apresentada pelo orador que me precedeu e gostaria de a ver incluída na 
moção. Pretendemos que haja um compromisso de que nos digam quando é que vão 
começar a fazer e a inviabilidade da prossecução normal daquilo que nos tinham dito e 
se dê prioridade máxima na melhoria do troço que liga Nelas a Viseu. 

 Muito obrigado. 
 
              O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Ouvi, 
atentamente, as suas palavras e penso que poderá haver aqui uma junção de textos da 
qual sairá uma moção conjunta de toda a Assembleia Municipal. Assim sendo, e por 
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indicação do Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, posteriormente juntar-
se-ão os dois últimos parágrafos desta declaração ao texto apresentado pelo Senhor 
Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. �A primeira exigência: � É a de que seja 
definida a data, que se impõe seja próxima, do fim da suspensão, devendo claramente 
ser indicada a data da sua concretização�. Como segunda exigência: � Pretendemos que 
seja efectuada uma intervenção de carácter prioritário no troço da E.N. n.º 231 que liga 
Nelas a Viseu�. 

Serão, efectivamente, incluídos estes dois parágrafos e passará a ser uma 
moção apresentada pela Assembleia Municipal. Vou escusar-me à leitura da mesma, 
uma vez que todos têm, em vosso poder, a cópia dela. Quem vota contra a moção? 
Quem se abstém? Está, assim, aprovada por unanimidade. 

Dando seguimento aos trabalhos, dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da 
Assembleia Pedro Moreira. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira:  
- Muito boa noite Senhor Presidente, 
Senhora Presidente de Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Companheiros Membros da Assembleia. 
Trago aqui três temas e vou começar por um que se prende pelo facto de ter 

sido eleito como Membro da Comissão de Acompanhamento do PDM no anterior 
mandato. Sabendo que houve evoluções na revisão do PDM, vinha solicitar à Senhora 
Presidente que nos inteirasse da revisão do PDM. Será que há alguma novidade que 
possa ser apresentada e estará alguma data prevista para a entrada em vigor do mesmo 
documento? 

Outro tema, que aqui apresento, relaciona-se com algum património da 
Câmara, pois estamos em ano de lançamento de projectos novos e de definir algumas 
prioridades. Queria deixar uma nota de atenção ao Executivo Municipal para algum 
património da Câmara que está em condições deficitárias de conservação. Falo, 
concretamente, do Mercado Municipal que está com o telhado em condições menos 
aceitáveis, sendo um edifício com algum valor patrimonial e algum valor até 
arquitectónico, as oficinas velhas junto ao Cine -Teatro. Falo, também, do próprio Cine 
-Teatro, que a última intervenção foi há cerca de 20 anos e já carece de algumas obras 
de conservação, e as antigas instalações da EDP que, segundo sei, já foram praticados 
alguns actos de vandalismo e está com alguns problemas de segurança. 

O terceiro tema que me traz aqui é uma saudação pelo cartaz carnavalesco ser 
comum. O Carnaval de Nelas e o Carnaval de Canas de Senhorim constituíram, sem 
dúvida, uma boa notícia para o Concelho de Nelas. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Vou dar a 

palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques para prestar os 
esclarecimentos solicitados pelo Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores, 
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Senhores Membros da Assembleia, 
              Digníssimo Público. 
              Anotei, com atenção, as preocupações do Senhor Membro da Assembleia 
Pedro Moreira e posso-lhe dizer que, muito em breve, na qualidade de Membro da CA 
vai ser notificado, porque a Senhora Presidente da Câmara assinou há dois dias a 
convocatória para essa mesma Comissão de Acompanhamento reunir por causa das 
áreas de desafectação. 

Quer eu quer a Senhora Presidente da Câmara, temos reunido com a equipa que 
está a fazer o PDM e penso que durante o primeiro semestre deste ano estará em 
condições de ser revisto; é essa a grande esperança que nós temos, porque já o deveria 
ter sido. Devido a algumas razões que eu aqui assumo, pois é do meu pelouro, se calhar 
com alguma negligência da minha parte porque não coordenei os Serviços da melhor 
forma nesse sentido. Posso-vos dizer que este ano o PDM vai ser uma realidade, isso é 
uma questão assente, até porque os Senhores Presidentes de Junta já reuniram connosco, 
sobre essa matéria, há 15 dias e apresentaram as pretensões das populações que eles 
representam. 

Quanto ao património do Município, na minha opinião pessoal, não está numa 
situação catastrófica, mas posso dizer ao Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira 
que este Executivo, em quatro anos, lançou mãos a uma grande obra do Concelho. 
Estou a falar de uma grande obra da minha Freguesia que foi a restauração e a 
reconstrução da Casa dos Senas. É uma obra que emblema o Executivo e emblema o 
nosso Concelho. Posso-lhe dizer, também, que esta Câmara teve o cuidado de se 
preocupar com o edifício da própria Câmara Municipal. Antes de o fazermos, havia 
alguns baldes a apanhar a água que, constantemente, escorria pelas escadas abaixo e o 
tecto estava a ruir e, também, construímos o acesso de deficientes àquele edifício. 
Recordo que a Senhora Presidente da Câmara teve, uma vez, que vir cá fora para fazer 
uma escritura de um Senhor que era tetraplégico. Tivemos o cuidado de resolver o 
problema que existia na cobertura das Piscinas Municipais, pois chovia lá dentro e 
registavam-se curto-circuitos com a infiltração da água; obra que nos custou mais de 
50.000 euros. Requalificámos o Polivalente descoberto da Mata das Alminhas com um 
piso sintético, onde hoje se pode praticar desporto. Requalificámos o Cristo - Rei, em 
Vilar Seco, que é uma obra que engrandece a Freguesia e, também, o Concelho. Para 
além destes melhoramentos, tivemos o cuidado de requalificar todas as Escolas do 
Concelho.  

Quanto à EDP, e como é do conhecimento público, fez-se uma permuta devido 
à cedência dos terrenos da Zona Industrial. Quero dizer ao Senhor Membro da 
Assembleia de que a Câmara Municipal está a fazer um projecto para aquelas 
instalações. Quanto ao Mercado Municipal, digo-lhe que está em sede de projecto e 
estamos atentos para qualquer possibilidade de candidatura. O Cine -Teatro foi alvo de 
intenção da Senhora Presidente da Câmara, no mandato anterior, de o pintarmos e dar-
lhe um aspecto mais bonito, a exemplo do que fizemos com os Paços do Concelho; mas 
foi impossível de o fazer. 

No caso das Oficinas Municipais, penso que os meus Colegas da Vereação e, 
também, a Senhora Presidente da Câmara, porque ela é que é a timoneira deste barco, 
deverão ser enquadradas num projecto global com a aquisição da CVRD. A Senhora 
Presidente da Câmara já fez uma proposta à entidade proprietária do imóvel e penso que 
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deve ser feito um estudo em conjunto. Já tivemos o cuidado de colocar aquele 
equipamento devidamente enquadrado no PDM, com a ambição e com a intenção de 
esse projecto ser real. Na nossa opinião, o Largo da Câmara e a sua zona envolvente 
terão que ter um tratamento diferente. 

Agradeço a preocupação do Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira, 
mas acredite de que a Câmara Municipal e a equipa que a lidera está preocupadíssima 
com o património.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Manuel 

Marques. Dando continuidade aos trabalhos, mais algum dos Senhores Membros da 
Assembleia deseja usar da palavra? Vai usar da palavra a Senhora Membro da 
Assembleia Alexandra Pinto. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto: 
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 
Exma. Senhora Presidente da Câmara 
Exmos. Senhores Vereadores 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia 
Caríssimo Público 
Boa noite.  
Hoje venho falar-lhes de um tema muito importante, especialmente para salvar 

vidas, como é a campanha nacional de sensibilização de Dádiva de Sangue. O sangue é 
algo que não se fabrica. Por isso, quando são necessárias transfusões, apenas se pode 
contar com o sangue que existe nos serviços de sangue, o qual depende do gesto 
humano daqueles que doam o seu sangue. Todos os dias é necessário sangue nos 
hospitais, sejam para pessoas que sofrem de anemia, que sofreram acidentes ou que 
foram submetidas a cirurgias, quimioterapia, entre outros casos. Por isso é importante 
dar sangue. 

Como é do vosso conhecimento, e tem sido veiculado nos órgãos de 
comunicação social, há mais de três anos que as reservas de sangue em Portugal não 
estavam tão baixas. Os hospitais têm, apenas, reservas para dois dias e o Instituto 
Português de Sangue para um dia, quando o limiar de segurança é de quatro dias. Ou 
seja, faltam cinco mil sacos de sangue para se atingirem os mínimos de segurança. Uma 
situação que já está a causar problemas em alguns hospitais, que começam a adiar e a 
reajustar as cirurgias programadas. Nunca é demais o apelo para a dádiva de sangue, 
ainda mais quando vamos ter aqui, neste mesmo local, dia 28 (Domingo) das 9:00h às 
13.00h, uma equipa do Instituto Português do Sangue para efectuar essa recolha.  

Um responsável pelo Instituto Português do Sangue em entrevista confessou 
que "Temos de ter duas mil dádivas diárias para reduzir os riscos nos próximos dias". 

Deste modo, queria apelar a esta Assembleia e ao Público presente para que 
divulguem a data desta recolha, repito sábado 28 de Fevereiro das 9 às 13 horas, de 
modo a que o Concelho de Nelas e as suas gentes saudáveis possam, também, combater 
este problema de falta de reservas com que se defronta o Instituto Português do Sangue. 

Para tal e para que possam melhor elucidar os vossos pares aqui ficam os 
requisitos para a dádiva de Sangue, a saber: 
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- Podem dar sangue todas as pessoas saudáveis, com idades entre os 18 e os 65 
anos e peso superior a 50 quilos.  

- Para a primeira dádiva o limite de idade é de 60 anos.  
- Os homens podem dar sangue de três em três meses e as mulheres de quatro 

em quatro meses.  
- Quando se vai dar sangue não se deve estar em jejum. Deve-se, antes, comer 

uma refeição livre de gorduras e álcool, como uma sanduíche ou um sumo.  
- O dador de sangue é sempre observado pelo médico antes da doação, sendo 

submetido a alguns exames sumários. Caso se registe alguma anomalia que possa 
significar prejuízo para a saúde do dador, a doação será suspensa. 

Assim, vamos ser altruístas e ajudar quem precisa, pois nunca se sabe se os 
próximos não vamos ser nós! Vamos dar Sangue! 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto. Fica o 

apelo para que todos os Senhores Membros da Assembleia, Senhores Membros do 
Executivo, todo o Público aqui presente e demais cidadãos do nosso Concelho se 
desloquem a este edifício no próximo dia 28, das 09 às 13 horas.   

Dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. 
Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas.  
Queria colocar uma questão relativamente ao PDM, mas o Senhor Vice-

Presidente já deu uma explicação. Já fiz vários pedidos de pareceres sobre viabilidade 
de construção que enviei para a Câmara. Como se sabe quando não se constrói não há 
desenvolvimento e a população não aumenta, ou seja, há constrangimentos. Fico 
contente em saber que o PDM está a avançar, pois com isso irão aparecer respostas para 
alguns casos que até agora não tinham viabilidade de construção. 

Também apreciei a intervenção do Senhor Membro da Assembleia Pedro 
Moreira, pois teve o cuidado de se referir ao património da Autarquia. Se quisermos 
analisar bem, Nelas tem um vasto património e precisa de ser cuidado e tratado. Dou 
como exemplo a Rua Keil do Amaral, que é uma das ruas mais bonitas de Canas de 
Senhorim, e até do Concelho, onde foram instaladas lanternas que dão uma boa 
visibilidade e, à noite, uma digna iluminação. Chamo a atenção de que há algum tempo 
foi retirada uma lanterna do antigo consultório do Dr. Reis e nunca foi reposta. Essa 
lanterna até serviu de referência em qual seria a posição estratégica de indicar o seu 
posicionamento, o que provocou uma distância de quase cem metros às escuras.  

Também queria fazer uma recomendação à Câmara Municipal. A Rua do Sol, 
como todas as ruas, tanto da Vila de Canas, como das outras Freguesias devem ter toda 
a sua atenção e merecer os seus melhoramentos. Nessa rua vive lá uma pessoa com uma 
certa deficiência, mais concretamente a doença dos pezinhos, e considero as condições 
de acessibilidades escassas, pois está a viver, praticamente, em prisão domiciliária. Não 
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consegue vir à rua nem consegue andar com a cadeira de rodas porque a estrada é em 
terra batida, tem buracos e ele tem muita dificuldade em se deslocar; ainda há muito 
pouco tempo, essa pessoa caiu e partiu uma perna. A Câmara tem as suas prioridades de 
desenvolvimento, mas gostava que desse, também, uma atenção especial às situações 
mais críticas. Penso não se tratar de um trabalho muito difícil de executar, porque é uma 
rua que não tem saída e contemplava não só esse morador, mas um conjunto de 
cidadãos que ali residem.  

Quanto ao Carnaval, quero dizer que Canas de Senhorim e Nelas são dois 
Carnavais diferentes com actividades e histórias diferentes. Penso que se deve promover 
o Carnaval de Nelas e que se deva promover o Carnaval de Canas de Senhorim. Senti 
que ficou muito aquém porque notei que até pequenos Carnavais que identifiquei, por 
exemplo em Pataias, mereceram notas de imprensa e outro tipo de divulgação e o nosso 
Carnaval, que é centenário, passou um pouco despercebido. Gostava que a Câmara 
Municipal e o Senhor Vereador da Cultura tivessem atenção de que o Carnaval poderá 
ser, também, um cartaz turístico e motivador para atrair muitos visitantes. Deve haver 
mais atenção aos Carnavais genuínos e históricos. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
Uma vez que não, dava a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Manuel Marques que irá prestar alguns esclarecimentos às questões aqui levantadas. 
O Senhor Vice-Presidente Manuel Marques: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia. 
Queria dizer ao Senhor Membro da Assembleia Municipal Aires dos Santos 

para colocar essas preocupações ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Orgulho-
me de dizer que, pese embora tivesse trabalhado durante 4 anos com Presidentes de 
Juntas de outras cores políticas, tive o cuidado de tratar os assuntos de cada Freguesia 
com os legais representantes, eleitos democraticamente pelo povo, os Senhores 
Presidentes de Junta. Não sei se o Senhor Membro da Assembleia teve ou não teve esta 
preocupação, pois se a teve, o Senhor Presidente da Junta falhou, porque não disse nada, 
se não a teve, certamente que o Senhor Membro da Assembleia falhou porque não 
contactou o Senhor Presidente da Junta.  

Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia de que não é o Executivo 
Camarário, nem a Senhora Presidente da Câmara que pode alterar um PDM, por mais 
que sejam os pressupostos do cidadão; essa alteração depende do Órgão Deliberativo 
que é a Assembleia Municipal. Terá que se sujeitar, efectivamente, à revisão do PDM e 
essa revisão só agora se irá concretizar. Já me penitenciei, admito a minha 
responsabilidade, mas quero-lhe dizer de que maior negligência houve durante os 7, 8, 9 
ou 10 anos em que não foi alterado, exactamente no Executivo que sustentava o seu 
Partido.  

Quanto à falta da lanterna na Rua Dr. Keil do Amaral, permita-me, mais uma 
vez, a minha ignorância, mas irei, hoje mesmo, falar com o Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Canas de Senhorim para saber o que passa. 
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O Senhor Membro da Assembleia também falou de um problema existente na 
Rua do Sol, devido a um habitante que padece da doença dos pezinhos. Como lhe disse, 
no início desta minha segunda intervenção, nós traçamos projectos com ordem da 
Senhora Presidente da Câmara. Nesses projectos existem prioridades e este problema 
ainda não é uma prioridade porque não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo numa 
Freguesia nem no Concelho todo. Concordo com o Senhor Membro da Assembleia 
quando disse que é um contribuinte que paga os impostos, mas entenderá que os 
cidadãos de Senhorim, de Moreira ou de Vilar Seco também os pagam. 

Sei que o Senhor Membro da Assembleia tem excelentes relações com o 
Partido e com o Governo que governa este meu País, diga-lhe, por isso, que tenha uma 
contemplação pelos impostos pagos pelas gentes do interior, nomeadamente, pelas 
gentes de Nelas, para que construam rapidamente o IC 37. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Vai 

usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Faça o favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Vou exercer, apenas, o meu direito de resposta. Sabia que onde tinha esse 

terreno não podia construir; só o poderia fazer após a revisão do PDM. Penso que tenha 
sido claro nesse sentido, pois não pedi um atendimento especial para mim. A revisão do 
PDM obriga a que haja vertentes para se poder construir e alargar determinadas zonas 
ao parque habitacional. Se o PDM tivesse sido alargado e se essa zona fosse 
contemplada já teria sido beneficiado. 

Como Membro eleito desta Assembleia, penso que tenho direito a sugerir 
recomendações, pois considero-as úteis. Será que qualquer dia qualquer Membro da 
Assembleia que queira levantar uma questão tenha que primeiro passar na Junta de 
Freguesia? É lógico que também deve propor, mas não deve ser impedimento que, nesta 
Assembleia, faça uma recomendação à Câmara. Se estiver enganado, agradecia que me 
informassem. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Vai usar da 

palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor. 
O Senhor Vice-Presidente Manuel Marques: 
- Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia que sou um humilde cidadão 

incapaz de coarctar os direitos constitucionalmente consagrados aos Eleitos Locais. 
Quem está a coarctar os direitos consagrados na Constituição é o Senhor Primeiro-
Ministro que está a travar o direito de liberdade da imprensa. 

Permita-me dizer ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos que 
quando, aqui, expõe questões, estas relacionam-se com problemas seus; por isso é que 
eu disse isso e não no seu todo. 

Quanto ao assunto do terreno, admiti, de imediato, que pudesse estar errado. 
Mas quem serei eu, um humilde cidadão do Concelho de Nelas, para coarctar o seu 
direito de liberdade e o seu direito democrático? Não se esqueça de que já escrevi com 
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as mesmas canetas que o Senhor escreveu, ou que o Senhor Membro ainda escreve, 
embora, talvez, num Partido um pouco mais social, um pouco mais democrático do que 
ele é hoje. Começo a ter pena do Partido Socialista de hoje porque é tão diferente do 
daquela época.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Vai, 

agora, usar da palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas que irá prestar alguns 
esclarecimentos sobre a divulgação cultural do nosso Concelho. Faça favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia 
Estimado Público. 
Pretendo apenas informar que tanto o Carnaval de Nelas como o Carnaval de 

Canas de Senhorim, constituem uma das bandeiras e uma das maiores mostras do 
Concelho. Precisamente por isso é que a Câmara investe mais de 90.000 euros nos dois 
carnavais. Queria dizer ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos que, ao 
contrário do que disse, a Câmara Municipal investiu em publicidade, nos Jornais, nas 
Rádios locais, Regionais e Nacionais e com reportagens à posterior acompanhadas com 
fotografias. Foi objecto de publicidade no Jornal do Centro, Jornal de Notícias, Diário 
de Notícias, Folha da Beira, Jornal da Beira, Diário das Beiras de Coimbra, Rádio 
Regional do Centro, Rádio Sátão e Emissora das Beiras. Embora não tivéssemos cá a 
televisão, claro que neste momento é o meio de comunicação mais importante, mas 
tivemos cá muita imprensa que fez reportagem do Carnaval que fez com que o 
Concelho saísse a ganhar. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
Uma vez que não, dava por encerrado o ponto do Período de Antes da Ordem 

do Dia e passávamos, de seguida, para o Período da Ordem do Dia. 
Devo relembrar o Público presente que deseja usar da palavra, no Período 

aberto e dedicado ao Público, terá que se inscrever até este momento; segundo o 
Regimento desta Assembleia, o tempo limite para inscrição será até ao fim do Período 
de Antes da Ordem do Dia. 

Tenho, neste momento, a inscrição de duas pessoas que formalizaram a sua 
inscrição através de ofício. Mais algum dos Senhores presentes no Público, deseja usar 
da palavra?  

Uma vez que não, passávamos, assim, para o Período da Ordem do Dia - 
Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, nos termos 
da alínea e), do nº.1, do art.º 53.º, da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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(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 nº. 1, do Artº. 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar 
a Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 11 de Dezembro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Pintura exterior e interior do Tribunal de Nelas; 
- Construção de muros e colocação de argila nos passeios da Av.ª dos 

Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim; 
- Rede pluvial e rede eléctrica do Campo n.º 2, do Estádio Municipal de Nelas; 
- Vedação da área de jogo do Campo n.º 2, do Estádio Municipal de Nelas; 
- Pavimentação do acesso aos balneários do Campo n.º 2, do Estádio Municipal 

de Nelas;  
- Rede de água nos Valinhos, em Canas de Senhorim;  
- Recuperação e ampliação da Capela do cemitério de Canas de Senhorim; 
- Arranjos exteriores da Escola de Póvoa de Santo António;  
- Construção de acessos no espaço do Cristo-Rei, em Vilar Seco; 
- Ampliação da rede de água na estrada Aguieira - Pisão; 
- Pavimentação de passeios junto da empresa Faurécia;  
- Beneficiação da sede dos Escuteiros de Nelas, na Mata das Alminhas;  
- Construção de muros de suporte na Ex-E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Poda de árvores;  
- Requalificação da Estufa da Quinta da Cerca;  
- Construção de paragem de autocarros em Póvoa de Santo António. 
 2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Monumento ao vinho, na Rotunda de Senhorim; 
- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 
- Pavimentação de passeios na Av.ª dos Bombeiros Voluntários, em Canas de 

Senhorim;  
- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 
- Requalificação da entrada do cemitério novo, em Nelas; 
- Requalificação do Estádio de Canas de Senhorim (lavandaria e bancadas); 
- 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;  
- Alargamento do Caminho da Tapada, em Santar;  
- Requalificação do Largo do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de redes de esgotos, águas pluviais e passeios na saída de 

Carvalhal Redondo para Santar; 
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
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- Limpeza do jardim dos Centros de Saúde de Nelas e Canas de Senhorim;  
- Construção de adutora para reforço do abastecimento de água a Vilar Seco, 

Senhorim e Zona Industrial de Nelas; 
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de infra-estruturas na Rua de Ligação das Finanças à Rua de 

Senhorim; 
- Construção de infra-estruturas na ligação da E.N. n.º 234, à Radial da 

Urgeiriça;  
- Limpeza e conservação de ruas em Canas de Senhorim;  
- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  
- Alargamento e construção de caminhos agrícolas alternativos à rectificação 

da ex- E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Requalificação do espaço em frente à sede do Rancho Folclórico �Rosas do 

Mondego�, em Vale de Madeiros;  
- Movimento de terras na Variante de Nelas;  
- Construção de passeios e rede de águas pluviais em Carvalhal Redondo à 

saída para Canas de Senhorim;  
- Construção de passeios na entrada de Moreira;  
- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  
 - Construção de reservatório de abastecimento público de água, em Vilar Seco;  
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- Construção da Rua de Ligação Finanças/Rua de Senhorim;  
- 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;  
- Plantação de árvores no Concelho;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
- Beneficiação da rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
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- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Monumento aos Combatentes da Guerra do Ultramar, em Canas de Senhorim;  
- Pavimentação da Rua da Circunvalação, no Folhadal;  
- Pavimentação da Travessa dos Capuchos, Rua do Gorgulhão e Rua da 

Lameira, no Folhadal;  
- Remodelação, pavimento e pintura da Biblioteca da Escola Secundária de 

Nelas; 
- Construção de floreira, pintura dos anexos e electrificação, no Largo de São 

Silvestre, em Moreira; 
- Conclusão das infra-estruturas eléctricas e telefónicas para o novo Quartel 

dos Bombeiros Voluntários de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Póvoa de Santo António;  
- Construção de muros na Av.ª dos Bombeiros Voluntários, em Canas de 

Senhorim;  
- Requalificação da estrada no limite do concelho, em Santar; 
- Pavimentação de passeios na estrada Algerás � Carvalhal Redondo; 
- Pavimentação do acesso a Vale de Madeiros;  
- Pavimentação dos arruamentos do Bairro da Lameira, em Canas de Senhorim;  
- Repavimentação da Rua 1.º de Maio, em Canas de Senhorim;  
- Repavimentação da Av.ª da Liberdade, em Nelas;  
- Execução de passadeiras elevadas, em Carvalhal Redondo.  
- Requalificação do espaço da antiga Escola do Pisão;  
- Construção de muros na ligação da E.N. n.º 234 à Quinta da Cale, em Nelas; 
- Alargamento e construção de muros na estrada Santar/Carvalhal Redondo; 
- Construção de estufa nas Oficinas Municipais;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 29 de Janeiro de 2010: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 329.437,05 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 3.837.882,58 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Agosto de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 1.216.884,31 euros. 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Irá usar da palavra, como habitualmente, a Senhora Presidente de Câmara, 

Dr.ª Isaura Pedro. 
 
A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro: 
- Boa noite, Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
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Senhores Presidentes de Junta, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Caro Público.  
Tal como já foi aqui dito, neste início de mandato, mais uma vez podemos 

constatar que continuam a ser os Concelhos do Interior a pagar a crise e isto a propósito 
da não inclusão do IC37 no PR Nacional. 

Na verdade, não pudemos continuar a aceitar que esta via se mantenha como 
uma promessa eterna. Consideramos que é um investimento estruturante para toda a 
região e que servirá para eliminar algumas assimetrias, aumentando a competitividade 
do Concelho e a segurança rodoviária das pessoas, tal como já foi aqui dito e tão bem 
plasmado na moção que esta Assembleia decidiu apresentar. 

Para injustiça já nos bastam as portagens no IC12 entre o troço de Canas de 
Senhorim e Mangualde. No entanto, devo informar esta Assembleia de que 
relativamente ao IC37, houve um movimento importante iniciado por Nelas e outros 
Presidentes de Câmara aqui à volta, nomeadamente Oliveira do Hospital e, em conjunto, 
resolvemos pedir uma reunião ao Senhor Ministro das Obras Públicas para o tentarmos 
sensibilizar e o demover desta decisão tomada. Fui sempre pela via do diálogo e penso 
que se deve sempre esgotar o diálogo institucional. Devo dizer que a reunião já está 
agendada para a próxima semana e esperamos que haja um recuo nesta posição; depois 
darei conta do resultado destas conversações. 

Em relação à agenda de hoje, alguns dos Senhores Membros da Assembleia 
poderão questionar a razão de só agora estarmos a elaborar alguns dos regulamentos e a 
rever outros sendo que são um importante instrumento de gestão. Na verdade, já o 
podíamos ter feito no mandato anterior, mas, como certamente estarão recordados, 
houve grande irresponsabilidade e a falta de sentido de serviço público de alguns dos 
Senhores Vereadores e não nos foi permitido que se aprovasse sequer o regimento das 
reuniões de Câmara ou um regulamento em que nós pretendíamos atribuir bolsas de 
estudo aos bons alunos carenciados do Concelho. 

Neste momento, temos estabilidade política e estou certa de que com os 
regulamentos que vão ser aprovados e que estão a ser modificados, pois a maioria deles 
eram de 1945, do tempo em que o Senhor José Carlos burricava, como ele faz sempre 
questão de dizer, tudo ficará melhor. Vão surgir, em outras Assembleias, alguns 
regulamentos na área da cultura, do desporto e da educação, sendo certo que o objectivo 
é, sempre, darmos resposta atempada e eficiente e competente. Este é um dos grandes 
objectivos deste primeiro ano de mandato. Outro é, também, implementar por via da 
formação dos nossos colaboradores, um conjunto de medidas e de procedimentos que 
ajudem na implementação de um sistema de compras e da contabilidade de custos e que 
facilitam a tomada de decisão do Executivo. Neste particular, quero, também, informar 
a Assembleia de que já está em curso o processo de formação no âmbito da 
contratualização e do programa POPH e que ficará concluído até Dezembro. 

Se dúvidas houve, e foram muitas da parte de alguns, relativas ao processo de 
contratualização, informo esta Assembleia de que na passada Sexta Feira se realizou, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Cerimónia de Assinatura dos Contratos de 
Financiamento dos Projectos Aprovados no âmbito do processo de contratualização 
entre a Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões e o Programa Operacional 
�Mais Centro�. Estes foram os primeiros contratos de financiamento a serem assinados 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 18

com o Município de Nelas, no âmbito do referido processo de contratualização e 
representam mais de 2,7 Milhões de Euros de apoio FEDER, valores nunca 
anteriormente realizados.  

Este financiamento é referente à construção do Centro Escolar de Nelas, cujo 
projecto é financiado em 70%, o que corresponde a um apoio de 1.935.549,00 euros 
num investimento ilegível de 2.765.070,00 euros e, também, a construção da 2.ª fase da 
Variante de Nelas, cujo projecto é financiado também em 70%, o que corresponde a um 
apoio de 785.365,00 euros num investimento ilegível de 1.121.480,00 euros. 

Tal como a actividade do Executivo Municipal, e como já aqui foi dito, a 
actividade associativa do Concelho tem mantido, e muito bem, a sua dinâmica sempre 
com o apoio de retaguarda da Câmara Municipal. E foi assim que, uma vez mais, o 
Carnaval, quer em Nelas, quer em Canas, saiu à rua com corsos cheios de alegria, de 
sátira, de grande criatividade, mostrando que a tradição desta folia é já uma imagem de 
marca do nosso Concelho, capaz de atrair milhares de visitantes e tão bem divulgado 
pelo nosso Gabinete de Comunicação Social, como teve oportunidade de dizer o Senhor 
Vereador Osvaldo Seixas.  

Devo dizer que estamos a entrar em Março e, mais uma vez, vamos ter a 
semana da Primavera. Este ano será dado um grande destaque à participação dos grupos 
de teatro amador do Concelho, e cujos trabalhos de encenação estão a ser 
acompanhados e realizados pelo grupo de animação cultural da Câmara Municipal. Será 
uma semana que convido todos a participar e que se iniciará com a iniciativa �Limpar 
Portugal� a qual, também, já nos associámos. 

Para terminar e servindo-me das palavras da Senhora Membro da Assembleia 
Alexandra Pinto, espero que todos colaborem e que participem no apelo que ela aqui fez 
nesta Assembleia e, quem possa cumprir os critérios, venha, no Domingo de manhã, ser 
solidário e dar sangue. Lembro a todos de que para se dar sangue não se deve estar em 
jejum; deve-se comer uma refeição ligeira, porque se não corre-se o risco de durante a 
dádiva as pessoas possam desmaiar. 

Muito obrigado e um bom fim-de-semana para todos.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara pela abordagem que fez aos 

assuntos. Sobre o ponto 2.1 � Informações, algum dos Senhores Membros da 
Assembleia deseja usar da palavra?  

Uma vez que não, passamos para o ponto 2.2 - Aprovar, nos termos da alínea 
b), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Regimento da Assembleia 
Municipal, que teve, como todos os Senhores Membros da Assembleia se devem 
recordar, houve uma reunião entre um Membro de cada um dos grupos parlamentares 
com assento nesta Assembleia, para se introduzir algumas alterações. Para vos ser 
apresentadas essas mesmas alterações, vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Dr. Benjamim. Faça o favor. 

 
O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Tal como foi deliberado na última reunião da Assembleia Municipal, e após 

reunião dos líderes das Bancadas Parlamentares, pedia ao Senhor Presidente que 
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procedesse à votação do novo Regimento, uma vez que todos os Membros desta 
Assembleia já têm conhecimento das alterações discutidas e aprovadas por todos os 
líderes. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. Mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Dou a palavra ao 
Senhor Membro da Assembleia Dr. Armando Carvalho. Faça o favor, 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Armando Carvalho: 
- Queria deixar, de uma forma muito rápida, duas notas. A primeira, para me 

congratular com a forma como decorreu a reunião, que foi muito prolongada e bastante 
profunda em termos de conteúdos. A segunda nota vai para a preocupação que houve 
com envio, apenas, das páginas alteradas, o que evitou que estivéssemos, outra vez, a ler 
tudo, sem necessidade. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Uma vez 

que mais ninguém se inscreveu para este ponto, vou pô-lo à votação. 
Ponto 2.2 - Aprovar, nos termos da alínea b), do n.º1, do art.º 53.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, o Regimento da Assembleia Municipal. Pergunto, quem vota contra? 
Quem se abstém? Está, assim, aprovado, por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 � Aprovar, nos termos da alínea b), do n.º1, do art.º 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, o Regimento da Assembleia Municipal, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 28 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Passamos, agora, ao Ponto 2.3. da Ordem de Trabalhos � Aprovar, nos termos 

da alínea a), do n.º 2, 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, o novo Regulamento do Cemitério Municipal de 
Nelas.  

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja 
pronunciar-se? 

Uma vez que não, passamos à votação do ponto 2.3 � Aprovar, nos termos da 
alínea a), do n.º 2, 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, o novo Regulamento do Cemitério Municipal de Nelas. 
Quem vota contra? Quem se abstém? Está, assim, aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
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MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.3 � Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, 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, o novo 
Regulamento do Cemitério Municipal de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 28 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Passamos, de seguida, para o ponto 2.4. da Ordem de Trabalhos - Aprovar o 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-
Financeira das Taxas Municipais. 

Aproveito para informar que sobre este assunto temos duas pessoas presentes 
no Público, mais concretamente o Dr. Fernando Amaro, do Instituto Politécnico de 
Viseu e o Senhor Eng.º João Luís, da Câmara Municipal que, se pretenderem algum 
esclarecimento técnico, estarão ao vosso dispor. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra neste 
ponto? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho:  
Gostaria de dizer que fiquei muito contente quando recebi o documento e o 

comecei a ler, já que o mesmo está bastante bem escrito. Trata-se, sem dúvida, de uma 
peça importante que faltava e, como disse a Senhora Presidente e muito bem, importa 
que sejam actualizados estes documentos, pois alguns têm décadas de existência. Quero 
dizer de que o documento me agradou no princípio, embora tenha ficado um pouco 
menos satisfeito quando comecei a ler alguns pormenores. Penso que estes documentos 
podem e devem ser elaborados pelas pessoas técnicas da Câmara.  

Peço que não entendam mal as minhas palavras, de que é dinheiro mal gasto 
porque não é, até porque o documento está bem feito, mas penso que, numa contenção 
de custos, a Câmara tem quadros, a quem reconheço capacidade técnica e capacidade de 
trabalho, para poderem fazer este tipo de documentos. Penso que todos lucraremos 
quando podemos resolver as questões com a prata da casa.  

Após uma análise mais detalhada, até da justificação económico-financeira que 
é feita, o documento encontra os chamados custos por unidade, os custos base, para 
depois passar a repercutir esses mesmos custos nos preços das taxas. É uma medida que 
me deixa bastantes dúvidas, pois parece-me que há algumas anomalias. Poderemos ter 
alguma divergência de opiniões quanto ao tempo, por exemplo, que se gasta num 
despacho mas, para mim, a quantificação de custos que estava projectada, para ser uma 
empresa, que depois lhe iria adicionar a margem típica de lucro e isto não se apresenta 
aqui como um factor preponderante na gestão camarária. Mas ainda que fosse dessa 
maneira, ou de outra, o modus operandi não é demasiadamente relevante neste caso. 
Penso, e acho por bem, que este tipo de análise deve ser feito para que a revisão dos 
preços seja por baixo. 

Refiro-me, nomeadamente, a tudo quanto possa, de alguma forma estar 
direccionado mais para a carteira dos nossos Munícipes. Os preços dos bens essenciais 
não deveriam ser aumentados, tais como os da água, os do saneamento e dos resíduos 
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sólidos, já que representam um peso estruturante na economia de cada um. Não 
concordamos com os aumentos do abastecimento de água, dos resíduos sólidos, do 
licenciamento de construção e ainda as relacionadas com actividades industriais, ou 
comerciais, muito em especial o pequeno comércio tradicional. Penso que, a serem 
mexidas, deveriam ser com prudência e por um valor muito residual e é aqui que reside 
a minha principal crítica. 

Quero agradecer ao Senhor Presidente o envio do Regulamento com os artigos 
alterados, pois possibilitou-me o tempo suficiente para o estudar e me preparar. No 
entanto, com o posterior envio do documento que substituiu o anterior, o meu trabalho 
foi penalizado já que a recepção do mesmo foi tardia. Sobre o recente documento, 
permitam-me que me coloque numa situação de tentar avisar este Executivo da 
possibilidade de estarmos a cometer uma ilegalidade ao retirar a parte final do artigo 3.º, 
alínea c), do ponto 3, do artigo 3.º. Sem a alínea desse documento, talvez possamos 
dizer que a aplicabilidade tempestiva da lei, faz com que, ao ser aprovado, no momento 
em que seja aplicado, se possa perder a abstracção e passamos a ter uma aplicação 
identificada. Parece-me que é um atentado contra o bom funcionamento e, também, aos 
próprios funcionários da Câmara. Esta alínea diz: �atendendo às dificuldades 
administrativas para os serviços determinarem e apurarem quais os procedimentos cujo 
licenciamento foi requerido antes da entrada em vigor do presente regulamento�. Os 
interesses dos Munícipes estão salvaguardados pelas alíneas anteriores, e as alíneas 
anteriores dizem respeito, precisamente, aos alvarás já concedidos e ao que já está feito 
e ao que já está assumido, propõe-se a eliminação da alínea c), do ponto 3. Não 
querendo entrar em grandes delongas, parece-me que não seria muito difícil determinar 
quando é que um processo entra, ou não entra, na Câmara. Atribuir que isto é 
impossível devido à dificuldade administrativa deste procedimento, desculpe-me mas 
pareceu-me um abuso de linguagem ou, por ventura, não terá querido dizer exactamente 
aquilo que li.  

Há aqui algumas taxas que até concordo e que estão bem. Mas há aquelas que 
têm a ver com a ocupação de espaço público com instalações abastecedoras de 
carburantes e que é alterada neste novo regulamento. Queria dizer a V. Excelências de 
que a Lei n.º 53-E, de 2006, que aprova estas taxas municipais, refere, no seu artigo 4.º, 
algumas apetências a serem observadas no sentido de que o valor das taxas, e estou a 
citar, respeite a necessária proporcionalidade. É importante que encontremos, em termos 
temporais, um espaço geográfico que tenha a envolvência em que estamos incluídos. 

Gostaria de realçar o Regulamento da Câmara Municipal de Viseu e da Câmara 
Municipal de Coimbra. Quanto a estas bombas abastecedoras, parece-me, desde logo, 
importante que se dê cumprimento a uma falha que é o facto de que o regulamento de 
taxas, agora proposto e que estamos a analisar, apresenta uma única taxa. Em outros 
Concelhos as taxas estão divididas, o que me parece ser melhor para usufruto dos 
direitos e, também, melhor para serem cumpridas as obrigações de todos nós. Por 
exemplo, em Viseu, por cada bomba e por ano, divide-se em quatro preços: as bombas 
que sejam instaladas inteiramente na via pública, as bombas que sejam instaladas na via 
pública, mas cujos depósitos estejam na privada, as bombas que estejam instaladas na 
privada, mas com depósitos na via pública e as bombas que estejam instaladas na 
privada e que se sirvam também na privada, ou seja, é considerada pública a via depois 
que lhe dá acesso. É exactamente, com as mesmas palavras, o que está consignado para 
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a Câmara Municipal de Coimbra. É o mesmo artigo, embora um seja o artigo 54.º e o 
outro seja o artigo 9.º, mas não é relevante.  

Em Coimbra há uma taxa para ocupação do espaço público com instalações 
abastecedoras de carburante, por cada bomba e por ano, no caso de instalada em 
propriedade privada, mas abastecendo a via pública, de 194,79 euros, isto é, menos de 
200 euros. Enquanto Viseu tem uma taxa de 1.104,50 euros, ou seja, um pouco mais de 
1.100 euros, assente nos mesmos pressupostos. A novidade que me preocupa neste caso 
é a de que se apresenta como uma taxa paga num único ano, referente a um período de 
20 anos, por mangueira ou tomada de abastecimento e para cada uma destas, 15.000 
euros. 

Nas Bombas do Jumbo de Viseu, que me parece que são uma referência, 
existem quatro ilhas, com quatro mangueiras cada uma, isto é, são 16 mangueiras a 
15.000 euros cada, perfaz um montante de 240.000 euros, contra as outras taxas que nós 
temos aqui dos outros que são por cada bomba. Considerando Coimbra, que tem mais 
de 150.000 habitantes, será pouco 200 euros, ou que Viseu, com mais de 80.000 
habitantes, poderá estar melhor com 1.100 euros. Por isso acho que os valores que estão 
propostos para Nelas, com menos de 15.000 habitantes, são exagerados. 

Pedia a melhor colaboração para que V. Excelências analisem, 
cuidadosamente, este ponto, porquanto me parece exagerado. Penso que estamos, 
antecipadamente, a cobrar as taxas de 20 anos que nunca mais vão ser cobradas. 
Estamos a tirar a possibilidade de termos um rendimento anual mais equilibrado, pois se 
nós pedirmos 50.000 euros a 20 anos não vamos pagar 100.000, vamos pagar 120.000 
ou mais. Parece-me exagerado e pedia a melhor correcção para estes documentos. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Dou a 

palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas, que irá prestar alguns esclarecimentos 
solicitados pelo Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça favor.  

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Queria dizer ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho de que 

confundiu alhos com bugalhos, isto é, confundiu instalação de bombas abastecedoras de 
carburantes na Câmara de Viseu com instalação de áreas de serviço que se tratam de 
taxas absolutamente distintas. 

Mas vou começar pelo princípio, para lhe falar da apelidada prata da casa. É 
impossível fazer um regulamento destes sem os serviços se envolverem do princípio ao 
fim. Nada obsta a que, para que o serviço saia com mais qualidade, não tenhamos de 
recorrer à prata da casa. No entanto, é preciso dizer de que algumas Câmaras, aqui bem 
perto, fizeram os regulamentos com a prata da casa e depois quando viram como é que 
se fazia bem feito, tiveram de o refazer. Os nossos serviços são bastante competentes, 
mas têm tarefas diárias que não lhes permitem envolverem-se na elaboração de um 
regulamento desta natureza. Está entre nós o Senhor Professor Fernando Amaro para, 
seguidamente, nos explicar o trabalho que isto dá e as questões técnicas envolventes.  

Quanto à questão das taxas, deixe-me dizer-lhe, que admito de que elas 
deveriam ser mais baixas, pois estamos em crise. Mas o Senhor Membro da Assembleia 
deve entender que, em muitas das taxas, a Câmara suporta grandes custos sociais. Por 
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exemplo, no primeiro escalão da água, que é onde se enquadram as pessoas com menos 
posses, os custos suportados pela Câmara são muito elevados. O próprio princípio 
caminha no sentido de que não haja custos sociais suportados, ou seja, que as Câmaras 
se auto-financiem por causa das reduções das transferências do Orçamento do Estado. 
Na semana passada, um jornal dava a notícia de que a Câmara de Castro Daire tinha 
subido o preço da água por três vezes e nós não o fizemos; mantivemos o preço da água 
e em alguns casos até baixámos os preços das taxas. Suportamos, também, a recolha de 
lixo das indústrias, com o intuito de apoiar os industriais, e não somos obrigados a fazê-
lo. 

Quanto à questão da alínea c), do n.º 3, do artigo 3.º, não concordo nada 
consigo. Deixe-me dizer-lhe, uma vez mais que, em primeiro lugar, quando entra um 
requerimento não nasce qualquer contrato. Quando entra um requerimento, é analisado 
e, depois de se verificar o cumprimento de todos os formalismos, recebe o despacho da 
Senhora Presidente ou do Órgão competente para o fazer.  

Quanto às estações de serviço, vou-lhe ler o capítulo XI da nossa Tabela de 
Taxas, que é aquela a que se referiu, relativamente a Viseu e Coimbra. Essa Tabela diz-
nos que a instalação abastecedora de carburantes líquidos, ar e água, bombas de 
carburantes líquidos, por cada uma e por ano, instalados inteiramente na via pública, é 
de 360,88 euros. A instalação na via pública mas com depósitos em propriedade 
particular é de 280,73 euros, quando instalados em propriedade particular mas com 
depósitos na via pública, 208,73 euros. Pode-se concluir, de que aquilo que o Senhor 
Membro da Assembleia estava a dizer se refere a Nelas e as diferenças de preço em 
relação a Coimbra são maiores. Admito que as Taxas de Coimbra estejam mal, porque 
acho que Coimbra ao cobrar 100 euros, por ano e para uma bomba de carburantes é, 
manifestamente, ridículo. Não se pode comparar 15.000 euros para 20 anos com 160 ou 
com 1.100 para um ano; está a comparar coisas diferentes, está a misturar alhos com 
bugalhos, como já lhe disse. 

Deixe-me dizer-lhe que os 20 anos não estão aqui por acaso; é o tempo que 
dura o alvará que a Direcção Geral de Energia emite para a instalação de áreas de 
serviço. Deixe-me dizer-lhe, também, que achava ridículo a redacção do anterior 
Regulamento de Taxas e que estava na primeira proposta. A instalação de áreas de 
serviço nas redes viárias municipais, com licença por um período de 20 anos, por cada 
área de serviço, é de 15.000 euros e uma estação de serviço pode ser uma bomba de 
gasolina numa aldeia, para abastecer os tractores lá da terra, como pode ser uma bomba 
de gasolina em Nelas com oito mangueiras, como pode ser uma bomba de gasolina no 
futuro IC12 com 20 mangueiras e qualquer uma pagava a mesma taxa. Tanto pagava 
uma pequena bomba como pagava a grande multinacional, ou o grande grupo 
económico, por uma estação de serviço em Nelas. 

Deixe-me dizer-lhe que esta é uma medida clara de protecção aos industriais 
instalados em Nelas, pois estamos a defender as empresas que já cá estão instaladas e 
que têm empregados e que pagam os seus impostos cá. A instalação de estações de 
serviço não se faz de ânimo leve; analisa-se, por exemplo, o risco de instalar umas 
bombas de gasolina numa zona habitacional. 

No Haiti um dos grandes problemas da capital do País teve a ver com as 
bombas de gasolina que explodiram durante o terramoto, ou seja, o perigo foi das 
bombas de gasolina e não do terramoto. 
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Acho muito bem que a Câmara Municipal possa cobrar esta taxa e percebo 
também a vossa preocupação com as taxas altas que aqui estão. No entanto, custa-vos 
muito que a Câmara possa fazer obras e possa desenvolver a sua actividade e tenha 
receitas para elas. De qualquer forma, suporto e entendo que o regulamento está bem 
feito e é, tecnicamente, intocável, para além de ter, claramente, o envolvimento dos 
Serviços. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Vai usar da palavra o 

Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho:  
- Quero dizer ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas que não confundi alhos com 

bugalhos. O que o Decreto-Lei diz é que a estação de serviço, ou bombas de gasolina 
são, exactamente, a mesma coisa por força do art.º 4.º, que tem duas alíneas. O léxico 
pode variar, pois a uma coisa chamamos mangueira e a outra chamamos instrumento 
abastecedor de combustível, mas é exactamente a mesma coisa. 

Quanto aos custos sociais da água a que se referiu, a Câmara, com o negócio da 
água, no ano de 2008, pagou 340.892 euros ao serviço que nos fornece a água e recebeu 
de nós, que pagamos a água à Câmara, 558.000 euros, isto é, teve um lucro de, 
aproximadamente, 218.000 euros. Onde estão, então, os 35% a menos?  

Quanto à questão dos 20 anos, que o Senhor Vereador Osvaldo Seixas colocou, 
gostava que me dissesse se os contratos de arrendamento de uma casa comercial, se 
forem de 8 anos, lhe vamos pedir o IMI, em adiantado, 8 anos? Como vê, não estou a 
misturar as coisas.  

Quanto à questão de 2008, parece-me que terá confundido o valor pago com o 
valor facturado, porque aquilo que a Câmara consome é o valor que está facturado. 
Porém, está cá o Professor Fernando Amaro para lhe explicar como é que chegou a 
essas contas e se considera que a Câmara tenha um custo social com a água. 

Além disso, deixe-me dizer e vou repetir, confundiu alhos com bugalhos. Basta 
ir à Internet e ver o que diz no Regulamento de Taxas de Coimbra sobre a instalação de 
áreas de serviço nas redes viárias municipais. Vai ver uma taxa de 25.000 euros por 
mangueira, para instalação, para licenciar por um período de 20 anos. Uma coisa é a 
instalação de áreas de serviço nas redes viárias municipais, previsto no Artigo 10.º do 
nosso Regulamento de Taxas, outra coisa é a instalação abastecedora de carburantes 
líquidos, ar e água, que são duas taxas diferentes que nós também prevemos. Viseu 
prevê a taxa dos carburantes com 1.100 euros e prevê as taxas das estações de serviço, 
mas não conheço, em pormenor esse Regulamento. Mas o de Coimbra cobra 25.000 
euros por mangueira, por estação de serviço e pelo período de 20 anos. Está a confundir 
a instalação abastecedora de carburantes com a instalação de áreas de serviço, que nós 
cobramos uma taxa de licenciamento a 20 anos. 

Para terminar, agradecia ao Senhor Professor Fernando Amaro que nos 
explicassem se há um custo social imputado no fornecimento de água. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. 
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- Convido, o Senhor Professor Fernando Amaro a prestar os esclarecimentos de 
acordo com as solicitações anteriores. Senhor Professor, faça favor. 

O Senhor Professor Fernando Amaro: 
- Muito boa noite aos presentes. Peço desculpa por não utilizar os formalismos, 

mas não estou habituado a estas Assembleias.  
Relativamente à questão dos custos da água, que são de cerca de duzentos e 

qualquer coisa mil euros, estavam espelhados nas contas da Contabilidade financeira 
que foram aprovadas pela Câmara Municipal de Nelas. Provavelmente, e em termos 
técnicos, aquilo a que se referem os trezentos e poucos mil euros, são os custos com a 
aquisição da água, que é a conta 61. Os custos do consumo de água que foi vendida, ou 
que foi auto-consumida, estão, neste caso, apresentados noutro tipo de contas e em 
outras informações.  

Quanto ao fornecimento de água, constante na penúltima página da 
Fundamentação, e da qual sou responsável, além da aquisição da mesma, tem os custos 
da manutenção da rede, os custos com o pessoal que está nos reservatórios e a 
manutenção que é feita à rede, a electricidade que é consumida pelas bombas e pela 
produção e na injecção no circuito de água, os produtos químicos e análises e os custos 
administrativos comuns. Em termos de custos com a água, não podemos só atender ao 
valor que pagamos ao fornecedor. Para disponibilizar essa água a todo o Concelho e a 
todos os Munícipes temos uma série de outros custos que se suportam. 

Relativamente ao custo social suportado, aquilo que é norma e que é proposta 
do ERSAR, que é a entidade que gere estas questões da água, dos saneamentos e dos 
resíduos, é que a água seja apresentada em termo tarifário. Na questão dos escalões, o 
custo que nós apurámos no Município foram 66 cêntimos por metro cúbico. Com a 
informação que nos foi disponibilizada, e se nós não tivéssemos o tarifário por escalões, 
todos os Munícipes pagariam a água a 66 cêntimos. 

Qual é a opção em termos de tarifário? Mantendo um tarifário por escalões e 
partindo do princípio que se pretende, o valor cobrado pela água seja suficiente para 
cobrir os seus custos. Não se podendo cobrar a quem consome 5 metros cúbicos o 
mesmo valor a quem consuma 50 metros cúbicos, o tarifário por escalões permite que 
nos primeiros escalões possa ser cobrado um valor inferior para incentivar o consumo 
ou desincentivar o consumo excessivo. A apresentação tarifária por escalões permite 
que se agrave os escalões que tenham um consumo excessivo de água. Sem contrariar o 
princípio de que os custos da água sejam cobertos com o valor que se cobra, não 
invalida, no entanto, que se possa cobrar mais. Penso que é uma a questão política, 
sendo certo que para se incentivar o menor escalão, deve-se, claramente, desincentivar o 
consumo excessivo de água que é, um bem escasso, como todos nós sabemos. 
Obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Professor Fernando Amaro. Vai usar da palavra o 

Senhor Membro da Assembleia Dr. Armando Carvalho. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Apenas queria dizer que me pareceu estar numa aula da Faculdade. Muito 

obrigado pela forma como explicou. Era assim que também entendia. 
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Penso que, quando V. Excelência diz que os custos, que não são só os da água, 
porque há a mais a electricidade, o funcionário, os cloros e os aditivos. Mas esqueceu-
se, também, de contabilizar o que vem pelo FEF, em duas rubricas, que é destinada a 
investimento e a despesas correntes. Neste caso a contabilidade dos mais e dos menos, 
levou a uma diferença que também é preciso levar em consideração. Os fundos 
reportam a tudo e têm as divisões equitativas que lhe são correspondentes, não são só 
para o alcatrão como, também, são para a água e para os consumos.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Vai usar 

da palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Faça favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Queria só explicar ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho de 

que não se pretende, com a cobrança das taxas, cobrir todos os encargos do Município. 
Naturalmente que não é esse o espírito da lei, porque não estamos a tentar com as taxas 
suportar todos os encargos da Câmara. 

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Queria prestar um esclarecimento ao Senhor Membro da Assembleia 

Armando Carvalho pela razão de só hoje ter recebido o CD. A culpa só pode ser dos 
CTT, porque os CD´s saíram todos na passada quarta-feira e deveriam ter chegado a 
todos os Senhores Membros da Assembleia no dia seguinte; é esse o compromisso 
assumido pelos serviços dos CTT. Colocado este esclarecimento e uma vez que não 
tenho mais ninguém inscrito, vamos pôr o ponto à votação. O Ponto 2.4 - Aprovar o 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-
Financeira das Taxas Municipais. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos 
4 votos contra, 1 abstenção e 23 votos a favor.  

  O Senhor Primeiro Secretário,  
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 - Aprovar o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e 
Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 23 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. 
Chegámos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos. Temos, no Período aberto ao 

Público, a inscrição das meninas Sílvia Gomes e Patrícia Monteiro, pois fizeram chegar 
um requerimento para uso da palavra. O intuito do uso da palavra relaciona-se com o 
Movimento Limpar Portugal. Façam o favor. 

 
 
A Menina Sílvia Gomes: 
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- Muito boa noite a todos. Queremos agradecer, desde já, ao Senhor Presidente 
por nos conceder este tempo. Somos Membros da Coordenação do Projecto Limpar 
Portugal, que é um movimento cívico e voluntário, que foi criado a nível nacional. Este 
movimento começou na Estónia, mas a ideia foi aproveitada por outros Países, sendo 
um deles, precisamente, Portugal. A única diferença do que aconteceu nesses Países, em 
que os Governos apoiaram, é que este Movimento em Portugal é totalmente voluntário e 
não tem qualquer ajuda ao nível monetário.  

O objecto principal deste Movimento é, essencialmente, limpar as lixeiras 
ilegais de todo o Concelho, tendo sido já registadas à volta de trinta lixeiras. É 
importante referir que já temos 2.000 voluntários ao nível distrital, estando inscritos na 
nossa rede social, que foi criada para o efeito, 62 membros em Nelas. Claro que estamos 
à espera de muito mais pessoas e, por isso, viemos hoje aqui, para pedir ajuda aos 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. Já tentámos contactar alguns deles e não 
obtivemos, até ao momento, qualquer resposta para nos ajudarem na divulgação da 
iniciativa, bem como na mobilização de pessoas. Queremos fazer uma referência à Junta 
de Freguesia de Canas de Senhorim e à Junta de Freguesia de Nelas que se 
disponibilizaram a dar-nos apoio. Gostaríamos de saber quais são os meios que cada 
Junta de Freguesia tem ao dispor para nos ajudar no dia, tais como ferramentas e outros 
instrumentos. Precisávamos de um contacto com as Juntas de Freguesias, dos Senhores 
Presidentes ou de outros Responsáveis, para que no dia 20 de Março tivéssemos uma 
ideia daquilo que podemos contar.  

A Menina Patrícia Monteiro: 
- Como este movimento é voluntário, tentámos contactar todas as organizações 

e Empresas do Concelho para obter os apoios necessários. De referir, para já, o apoio da 
Câmara Municipal de Nelas. Não podemos pedir apoios a Concelhos vizinhos, pois este 
Movimento também está a funcionar nos outros Concelhos. Consideramos o apoio da 
Juntas de Freguesia importante, pois sabem e conhecem que tipos de lixeiras é que 
existem. Até ao momento, as Juntas de Freguesia de Nelas e de Canas de Senhorim 
foram as únicas que nos responderam, mas esperamos, no entanto, que as outras 
Freguesias nos dêem alguma resposta. Nós temos uns folhetos da iniciativa para dar aos 
Senhores Presidentes para que possam distribuir nas vossas Freguesias.  

Para que conste, queremos dizer que a única forma de se inscreverem é pela via 
da Internet. Mas como se sabe a Internet não é acessível a todas as pessoas e por isso 
queremos pedir às Juntas de Freguesias a ajuda necessária para contactarem connosco e 
conseguirmos, dessa forma, mobilizar o maior número de aderentes a esta iniciativa. 
Penso que é importante melhorar o ambiente do nosso Concelho. Agradecemos a vossa 
disponibilidade. 

A Menina Sílvia Gomes: 
- Mesmo que não haja prévias inscrições, contamos com as pessoas no dia 20 

de Março; o importante é que as pessoas apareçam no dia 20 e que ajudem. 
Para terminar, queríamos, uma vez mais, agradecer o total apoio da Câmara, 

pois tem sido fundamental. 
 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado. Penso que todos nós ficámos sensibilizados com a vossa 
apresentação e preocupados com o ambiente do Concelho. Penso que todos os Senhores 
Presidentes de Junta irão colaborar. 

Dou por encerrada esta sessão, agradecendo a todos a vossa presença. Uma boa 
noite e um bom fim-de-semana para todos. 
 

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: 

 
 


