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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE MAIO DE 2010 
 

ACTA 
 
Aos catorze dias do mês de Maio 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 extraordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Análise de Estudo e Plano para o saneamento financeiro do Município, ao 
abrigo do art.º 40.º, da Lei das Finanças Locais; 

2. Autorizar, nos termos da alínea d), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a contracção de um 
Empréstimo a Médio e Longo Prazos, no âmbito do Artigo 40.º, da Lei das Finanças 
Locais, Lei n.º 2/2007, de 15/01, e do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, com 
vista à consolidação dos passivos financeiros e à reprogramação da dívida do Município 
de Nelas, no valor de 7.500.000,00 �;  

3. Aprovar a proposta da entidade bancária, economicamente mais vantajosa. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vamos dar início aos trabalhos desta sessão extraordinária. Começo por 

cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, a Senhora Dr.ª Isaura Pedro, os 
Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes de Junta, os 
Senhores Membros da Assembleia Municipal e o Exmo. Público aqui presente, que 
muito nos honra. 

Passo, 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. Faça favor. 

(A chamada dos Senhores Membros da Assembleia foi feita pelo Senhor 
Segundo Secretário, Senhor Manuel dos Santos). 

O Senhor Manuel dos Santos:  
- Temos, até ao momento, cinco faltas. Falta o Senhor Membro da Assembleia 

Rui Manuel Simões Costa, o Senhor Membro da Assembleia Armando Carlos Costa 
Carvalho, o Senhor Membro da Assembleia Eurico Augusto Ponces de Carvalho e 
Amaral, a Senhora Membro da Assembleia Carla Maria de Almeida Pereira Francisco e 
o Senhor Membro da Assembleia Jorge Manuel Tavares Abreu. 

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

assim, continuidade, aos trabalhos, passamos aos temas que nos trouxe a esta sessão 
extraordinária da Assembleia. Irá haver, efectivamente, três votações, mas todas elas 
estão centradas no mesmo tema. Propunha que a discussão se concentrasse no tema 
globalizante dos três evitando, dessa forma, a separação e a discussão individualizada. 
Algum dos Senhores Membros da Assembleia se opõe? 

Uma vez que não, vamos analisar o Estudo e o Plano para o saneamento 
financeiro do Município, ao abrigo do art.º 40.º, da Lei das Finanças Locais, autorizar a 
contracção do empréstimo e aprovar a entidade bancária. 
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Passo a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas, que nos irá fazer uma 
pequena apresentação deste trabalho. Faça favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Exmo. Público.  
A situação actual da Câmara obriga-nos a recorrer a um mecanismo que a Lei 

das Finanças Locais prevê que os Municípios, estando com um problema financeiro 
conjuntural, possam recorrer a empréstimos a médio e longo prazo para resolver dívidas 
aos seus Fornecedores. Esta situação é devida ao nível de investimento dos últimos 
anos, absolutamente avultados e, também, aos gastos de manutenção e beneficiação de 
equipamentos que não podem ser contabilizados como investimentos. À abrangência de 
investimentos em todas as Freguesias do Concelho, acrescenta-se a conjuntura actual de 
dificuldades económicas que obriga a que os Fornecedores tenham que ser pagos no 
prazo mais curto possível. Nenhum Fornecedor, neste momento, tem condições para 
esperar, como acontecia antigamente, durante dois anos, como aconteceu, também, 
connosco no mandato anterior. Andámos a pagar a alguns Fornecedores dívidas que 
vinham de trás, que foram pagas no ano de 2006, no ano de 2007 e algumas, até, no ano 
de 2008.  

Desde que o empréstimo seja baseado num plano económico e financeiro e que 
preveja a reestruturação da Câmara e o equilíbrio económico e financeiro da Câmara 
não resultará qualquer problema. Contratámos, para o efeito, uma empresa de renome 
nacional, com algumas ligações a Nelas e, também, por isso, optámos por essa empresa. 
Pode-se dizer, com razão, que os Funcionários da Câmara seriam capazes de fazer este 
estudo, porque são pessoas capazes e competentes e trabalham, afincadamente, no seu 
quotidiano. Se leram o estudo que vos foi entregue, trata-se de um trabalho aturado, 
muito desenvolvido e muito técnico, que obrigaria a deslocar alguns Funcionários do 
seu trabalho normal e isso não é, de todo, possível. Por outro lado, como isto está 
sujeito, posteriormente, a pareceres e vistos de entidades externas, achámos, por bem, 
ter uma empresa de créditos reconhecidos e com experiência nesta matéria a 
desenvolver este estudo. 

O plano, em si, prevê, basicamente, três aspectos. O pagamento imediato, aos 
Fornecedores, da dívida vencida, a implementação, depois, de medidas de contenção 
que passam pelos recursos humanos, sem recurso a despedimentos, ou não renovação de 
contratos. Essencialmente passa pela racionalização de horas extraordinárias, pela 
qualificação dos trabalhadores, pela melhoria das condições de trabalho e depois passa 
por outro ponto importante que é a implementação de novos processos de gestão de 
aquisição de bens e serviços. As novas tecnologias permitem-nos isso, pois temos uma 
série de candidaturas feitas, algumas já aprovadas, no âmbito do SAM do QREN, que 
vão permitir que as compras da Câmara, ao serem melhor operacionalizadas, possam 
usufruir de alguma contenção sem haver uma redução de serviço. A disponibilidade 
deste empréstimo permitirá que a Câmara liquide as dívidas aos seus Fornecedores no 
prazo normal de 60 dias. Como se sabe, foi aprovada a lei de que, a partir de Setembro, 
obrigará as entidades públicas que devam aos seus Fornecedores, e que paguem depois 
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dos 60 dias, tenham de assumir, automaticamente, juros de mora. Quer dizer que, se a 
Câmara pagar ao 65º dia a algum Fornecedor, terá de lhe pagar a dívida mais os juros 
reportados a ela. 

Por último, o plano prevê, obrigatoriamente, nos termos da lei, quais são os 
investimentos necessários para o bom desenvolvimento do Concelho e que se arranje 
forma de eles serem financiados. O estudo é claro nessa matéria e a Câmara, depois da 
contracção deste empréstimo, pagando, mensalmente, os valores do empréstimo em 
causa, ficará em condições de fazer, até 2014, cerca de vinte e dois milhões de euros de 
investimento, com apoios do QREN que, naturalmente, estão previstos. Embora só há 
dois contratualizados, porque são aqueles que abriram candidaturas, mas há indicações 
de que serão aprovados e depois prevê-se mais uma série de investimentos, até 2022, no 
valor, também, superior a vinte milhões de euros.  

Estamos a falar de um plano que prevê, em primeiro lugar, o pagamento 
imediato das dívidas a Fornecedores e em segundo lugar, um plano de contenção de 
custos da Câmara, ou a racionalização dos custos da Câmara de forma a agilizar e a 
melhorar o seu funcionamento. Também permitirá a poupança, com as contas a serem 
equilibradas daqui para a frente, com um plano de investimento e de desenvolvimento, 
que permitirá ao Concelho continuar na senda do desenvolvimento e do progresso como 
tem sido até agora. 

Para terminar, gostaria de dizer que está presente, nesta sala, um dos 
Administradores da empresa que elaborou o estudo. Se, eventualmente, houver alguma 
questão mais técnica que algum dos Senhores Membros da Assembleia queira colocar, 
pedia, desde já, ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a permissão da sua 
intervenção.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. A pessoa em causa é o 

Senhor Dr. Martins da Cunha, que se encontra presente aqui neste auditório. 
Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra neste 

ponto? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente de Câmara,  
Senhora e Senhores Vereadores, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público.  
Relativamente a este estudo que foi aqui apresentado, começava, com alguma 

ironia, por referir que passamos de um estado que se vem arrastando há algum tempo, 
que era um estado de graça para um estado a que isto chegou. Podemos dizer que é o 
estado de uma desgraça completa e como nos encontramos à beira do abismo, os 
Senhores recorrem a esta situação como uma tábua de salvação. 

Já foi referido, também, numa anterior Assembleia, de que este estudo, 
tecnicamente está muito bem feito, no entanto, gostava de referir aqui alguns aspectos, 
pois no plano financeiro apresentado as receitas e despesas para 2010 são muito 
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inferiores às constantes do orçamento, já aprovado, para o mesmo ano. Assim, este 
plano vem dar razão às críticas que fizemos ao orçamento pelo empolamento de muitos 
valores, apenas, com o objectivo de puderem ser cabimentadas despesas. Em nossa 
opinião, o estudo deveria incidir, no mínimo, sobre dois mandatos completos. Isto 
porque estas projecções são feitas com base nos valores de 2009, que é um ano atípico, 
tratando-se de um ano de eleições e nesse ano, como dissemos, o Executivo gastou 
muito acima das suas possibilidades e dos recursos disponíveis, sendo assim, fácil 
projectar cortes nas despesas referenciando-as a um ano em que atingiram valores mais 
elevados. 

Gostava de referir que, ao recorrer ao Programa Pagar a Tempo e Horas, o 
Executivo assumiu compromissos de não deixar atrasar pagamentos. Será que cumpriu 
com as determinações desse Programa? Haverá penalizações pelo seu incumprimento? 
Que agravamento terá com os juros a pagar? Que imagem terá o Município de Nelas 
perante as entidades financiadoras? Em nosso entender, a situação financeira da 
Autarquia poderá ser de desequilíbrio financeiro estrutural e não conjuntural, tendo em 
conta os valores das dívidas, os prazos de pagamento a Fornecedores e o endividamento 
líquido, justificando assim, um outro tipo de medidas. 

E toda esta nossa intervenção foi socorrida, e passo a citar, por alguns excertos 
do documento apresentado por V.ªs Ex.ªs, referentes ao plano de saneamento financeiro 
e vou, apenas, citar alguns. Entre 2005 e 2009 a despesa total cresceu 30%, passando de 
nove milhões e seiscentos mil euros para doze milhões e quinhentos mil euros, dos 
quais 66% são despesas correntes e 34% são despesas de capital; esta registou um 
crescimento de 43%. No que respeita às despesas correntes, as rubricas mais 
significativas, em 2009, são despesas com o pessoal, em 50%, aquisição de bens e 
serviços, em 35% e transferências correntes, em 12%.  

A actual situação da gestão da tesouraria é insustentável e impõe fortes 
restrições à capacidade de actuação do Município no exercício das suas funções. É 
importante realçar que as despesas com o pessoal e a aquisição de bens e serviços 
apresentam um crescimento de 50% e 45%, respectivamente, o que representa um 
acréscimo na despesa de dois milhões e trezentos mil euros. O Município tem sentido 
dificuldades na contenção das despesas com o pessoal. É, ainda. de salientar o 
crescimento de despesa com juros e outros encargos, que cresceu 81% no período em 
análise e que só em 2009 ascendeu a cento e onze mil euros, apesar da descida das taxas 
de juro. 

No que respeita ao passivo, observa-se um aumento de 27% da dívida de médio 
e longo prazo e de 246% na dívida de curto prazo, o que corresponde a um aumento de 
seis milhões de euros. As dívidas a terceiros representavam, em 2009, perto de onze 
milhões de euros, o que equivale a um aumento de 110% comparativamente a 2005.  

A operação de saneamento financeiro, a implementar no Município de Nelas, 
por via de um empréstimo de médio e longo prazo, de longa duração, para consolidação 
da dívida e de montante elevado, implica juros elevados, o que obriga a uma proporção 
de despesa corrente mais elevada do que seria normal.  

Estes excertos foram, por mim, tirados do plano e prova-se, assim, como temos 
vindo a referir e a denunciar, que a situação financeira da Autarquia é muito grave e que 
este Executivo não tem qualquer estratégia para o Concelho, orientando as suas políticas 
apenas com o objectivo de se manter no poder. A justificação para este empréstimo 
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baseia-se num plano de saneamento financeiro, que reconhece a grave situação 
financeira da autarquia e na qual é feita uma análise de contas do Município que, em 
traços gerais, coincide com apreciação que fizemos quando da apresentação de contas 
de 2009. 

O aumento de taxas, de 10% em 2010, 30% em 2011 e 10% em 2012, mais de 
50%, na globalidade, a concretizar-se, vai exigir maiores sacrifícios aos munícipes, que 
assim serão obrigados a pagar pelos erros cometidos por este Executivo. Aumentos de 
10% na cobrança de impostos directos, dependendo na sua maioria da conjuntura 
económica, que actualmente recomendaria mais prudência. 

As medidas de contenção sugeridas, limitam-se à não renovação de contratos 
de trabalho com pessoal e cortes dos subsídios a Associações e Instituições de 
Solidariedade Social. O corte de subsídios, a verificar-se, poderá, em alguns casos, pôr 
em causa a sobrevivência ou a função social de muitas Associações e Instituições, 
nomeadamente, as que estão envolvidas na execução de projectos de grande dimensão, 
para os quais necessitam de um forte apoio da Autarquia, para além do aumento de 
actividade corrente que esses projectos potenciarão.  

A redução de despesas com fornecimentos de bens e serviços, via negociação 
de contratos poderá querer dizer que a Câmara, actualmente, não está a comprar nas 
melhores condições, prova da ineficácia e de falta de rigor de gestão. 

E, finalmente, o recurso ao empréstimo é, também, justificado pela necessidade 
de injectar capital na economia local, via pagamento de empresas do Concelho, mas se 
analisarmos bem, pelo contrário, a grande maioria das dívidas será feita a entidades de 
fora do Concelho. 

Para terminar, quero colocar as dúvidas que são legítimas. Gostava de saber se 
toda esta situação de desequilíbrio financeiro só foi analisada ou reflectida agora, se já 
vem de trás, ou se, pelo contrário, e é uma dúvida legítima que se pode colocar, é 
propositada para se poder recorrer a este plano de saneamento financeiro. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia. Passo, 

agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Caro Público.    
Não é novidade para ninguém que a crise económica e social instalada, chegou 

mais cedo ao nosso Concelho. Todos estamos recordados do problema gerado com o 
encerramento da Johnson que bem cedo obrigou a nossa Autarquia a implementar um 
plano de acção de combate ao desemprego e aos problemas sociais daí decorrentes. 

Essa intervenção positiva do Executivo Municipal fez com que houvesse uma 
resposta e uma aposta inequívoca na captação de novos investidores e na melhoria das 
condições para os existentes, como se revela através da instalação, ou ampliação, de dez 
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novos pavilhões na Zona Industrial de Nelas e três novos pavilhões em Canas de 
Senhorim. A estratégia de apoiar a economia local, nomeadamente, os investidores 
locais, permitiu que se realizasse um conjunto de investimentos e de beneficiações em 
equipamentos municipais que, simultaneamente, permitiram ajudar os investidores na 
criação de emprego e na geração de riqueza locais, ao mesmo tempo que as populações 
podem, hoje, deles beneficiar. Esta intervenção foi, também, visível no apoio e no 
investimento realizados em todas as Freguesias e no apoio às diferentes instituições e 
colectividades do Concelho, que também têm ajudado bastante a ultrapassar este 
momento difícil. 

Como referi, não foi só por via do investimento nos equipamentos que este 
esforço foi feito, muito também se deve ao apoio social dotado pelo Município às 
Famílias, nomeadamente ao apoio em refeições, na criação de programas de férias para 
as crianças, nas rendas e até nos medicamentos. 

É, por isso, muito difícil de entender que se anunciem cortes nas transferências 
para as Autarquias quando delas se têm socorrido o Governo para combater a crise 
social. Mesmo assim, é certo que todos estamos solidários para contribuir para este 
esforço nacional de consolidação das contas públicas, mas com este corte, é bom que se 
lembrem que as Autarquias vão ficar com menor capacidade económica e que se tem 
vindo a deteriorar ao longo destes anos com a transferência de competências para as 
Autarquias, sem a correspondente mochila financeira, ou recursos financeiros, que nos 
obriga a um esforço orçamental complementar. 

Assim, reconhecendo todo o trabalho e investimento realizado por este 
Executivo e considerando que a proposta de saneamento e plano financeiro 
apresentados salvaguardam os interesses do Município, garantindo a possibilidade de 
realização de investimentos estruturantes na área da Educação, Mobilidade, Cultura e 
Economia, o Grupo Parlamentar e Municipal do PSD/CDS-PP apoia a aplicação desta 
medida de gestão que trará liquidez imediata para a resolução de um problema de 
Tesouraria, meramente conjuntural. 

Para os arautos da desgraça, é bom que se recorde que o estudo idóneo 
realizado demonstra bem que a capacidade de investimento do Município não ficará 
afectada e que o modelo proposto para a implantação do mesmo traz garantias 
suficientes de rigor, eficácia e transparência para continuarmos a aproveitar as 
oportunidades de investimento no desenvolvimento do Concelho, nomeadamente ao 
nível do QREN, sem que as gerações futuras sejam comprometidas. Nós não iremos 
adiar os investimentos de proximidade, pois esses são a nossa prioridade, ao contrário 
de outros que optam por grandes investimentos públicos, esses sim, colocando em causa 
o trabalho e a qualidade de vida das novas gerações e a viabilidade no interior do País. 

Para concluir, e no momento em que o País vive uma crise de que não há 
memória, quero ainda manifestar a nossa total solidariedade para o esforço suplementar 
que é pedido às famílias portuguesas e às empresas. 

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

brilhantes palavras aqui apresentadas. Mais algum dos Senhores Membros da 
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Assembleia pretende usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Canas de Senhorim Luís Pinheiro. Faça favor.  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim Luís 
Pinheiro: 

- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Ilustres Colegas Presidentes de Junta, 
Exmo. Público.  
Todos nós sabemos que o quadro financeiro não é cor-de-rosa; é cinzento, é 

complicado e compromete algumas perspectivas de futuro. Não podia deixar de vir aqui 
falar, até porque um livro não tem só um capítulo; tem vários e vejo pessoas falar neste 
último capítulo, que é o mais negro, esquecendo os outros que estão para trás. Isso é 
uma forma de arranjar uma imagem imaculada, batendo naquilo que se faz como se 
nada houvesse para trás.  

Um livro é escrito com princípio, meio e fim e falar do momento presente é 
complexo, mas esquecer o passado é, para mim, impossível. Estou aqui, e estou com 
toda a legitimidade em nome de Canas de Senhorim, pela liberdade de expressão que 
me foi retirada e para apoiar aquilo que nos foi negado durante décadas. Não se pode 
apagar o que está para trás da história destes quatro anos deste mandato. Muitas coisas 
se fizeram mal e houve algumas precipitações, nem tudo corre bem, naturalmente, mas 
uma coisa é certa, o Concelho alargou e muito, pelo menos na parte que me toca. 

Nunca me senti fazer parte do Concelho e a minha posição é de que, 
efectivamente, nestes quatro anos, só quem não vê quem não quiser a obra que se fez, 
não só em Canas de Senhorim como nas outras Freguesias. Isso tem custos, 
naturalmente, é óbvio que os Senhores têm nos números de 1998 a 2000, têm quatro 
milhões de euros, mas também têm muitas coisas que ficaram para trás como é óbvio. 

Todos nós teremos que apertar o cinto porque houve, se calhar, algum exagero 
de investimento, mas mais nada do que a compensação daquilo que longos anos atrás 
não se fez e que as pessoas mereciam que se fizesse. Era bom que os Senhores que 
estiveram na Câmara nos quatro anos para trás fizessem um exame de consciência, se 
arrependessem e percebessem que têm um longo caminho a percorrer e não vão 
aparecer, por muito mal que estejam os números da Câmara, com uma imagem limpa, 
nem vão confundir festas com manifestações culturais, nem porcos no espeto, com 
convívios de pessoas à vista de todos e não escondidos na Quinta da Cerca. É bom que 
se perceba que Canas de Senhorim está aqui, quer o seu investimento, mas perceba-se 
também que tivemos investimento zero nos últimos vinte anos. 

Falou-se aqui em associações e quero lembrar que Canas de Senhorim tem 
catorze, isto é, quase metade de todas as do Concelho. Vivemos sem subsídios durante 
vários mandatos e todas sobreviveram. Há-de haver um corte nas associações, mas a 
verdade é que contactei com todas e os subsídios foram cem vezes mais, para Canas de 
Senhorim, se calhar, até mil vezes mais, nalguns casos passou de zero até para muito. 
Há aqui muitas assimetrias entre Canas e Nelas, que precisam de ser combatidas e 
esbatidas e que nós todos temos que perceber. Estou aqui para defender e apoiar este 
planeamento financeiro, sei que vai ser duro e vai deixar alguns problemas de 
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investimento. Sei que há pessoas que têm todo o direito de querer mais, mas vamos ter 
de apertar outra vez, como já o tínhamos feito em outras alturas. Mas fazemo-lo com 
gosto e sabemos, também, e queremos deixar bem claro, que em Canas de Senhorim há 
compromissos que têm de ser cumpridos porque Canas de Senhorim poderá abrir mais 
um novo capítulo sem qualquer problema.  

Queria dizer que apoio este planeamento financeiro e apoio a política desta 
Câmara, com todos os deslizes que possa ter, mas é uma Câmara que herda um passado 
escuro, um passado sem liberdade, um passado que não é digno para ninguém. Herdou-
o e abriu as portas, e quando assim é, entra o bom e entra o mau, mas a verdade é que o 
slogan, que a Dr.ª Isaura usou, assentou muito bem: �Primeiro as Pessoas�- foi algo que 
nunca existiu neste Concelho. 

Por muito que seja o aperto, nós estaremos dispostos a ajudar e a colaborar, 
vamos ser exigentes nas regras e no cumprimento naquilo que foi comprometido 
connosco. Não se pode fazer tudo, até porque as pessoas estavam amordaçadas e 
quando se tira uma mordaça às pessoas é delicado. Acho que esta Câmara soube fazê-lo 
e, por isso, merece o nosso apoio e acho que os Senhores que tiveram um passado negro 
terão, ainda, uma longa travessia no deserto para fazer. 

Muito obrigado. Contem com o meu apoio, sempre.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim Professor Luís Pinheiro. Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia 
deseja usar da palavra? Uma vez que não, vou dar a palavra ao Senhor Vereador 
Osvaldo Seixas que irá prestar alguns esclarecimentos. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Agradeço, desde já, as palavras do Senhor Membro da Assembleia Dr. 

Benjamim Pedro, pois a sua intervenção vai ao encontro daquilo que é o espírito deste 
plano de reestruturação financeira e demonstra, cabalmente, muito daquilo que foi feito 
e que as pessoas, às vezes, tentam escamotear. 

Queria, também, agradecer as palavras do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim Luís Pinheiro. Devo acrescentar que o Concelho 
cresceu para a sua Freguesia, pois teve, durante quatro anos, um grande investimento. 
Antes de cá chegarmos tinha zero de investimento e depois fizemos crescer as 
Associações de Canas de Senhorim e, também, todas as outras Associações do 
Concelho. 

Quanto àquilo que foi dito pelo PS, estava a ouvir e, a certa altura, pareceu-me 
que já tinha ouvido esse discurso em algum lado. Cheguei à conclusão que já tinha 
ouvido mesmo isso em algum lado. 

Como está cá o Dr. Martins da Cunha, vou-lhe pedir, se não se importar, que 
venha aqui explicar o que é desequilíbrio estrutural e o que é conjuntural, que é para os 
Senhores fiquem a perceber. 

Confirmo de que a despesa total nos últimos quatro anos, aumentou 30% ou 
50%, não tenho os números de cabeça. Esse aumento da despesa total corresponde a 
vários factores. Para além daquilo que está à vista, que são as obras, as actividades 
culturais, o apoio às associações, o crescimento social no Concelho, há a considerar o 
combate ao desemprego que assolou o Concelho. Este cenário corresponde à 
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inoperância dos Governos do PS que, durante 13, dos últimos 15 anos, dirigiram o País. 
Foram sempre incapazes de fazer as obras que o Concelho precisava, como IC 12, o IC 
37, ou aquelas que eram precisas, que seriam tão importantes para o Concelho como 
foram, há 20 ou 30 anos, a Estrada Nacional 231 e a Nacional 234. A despesa da 
Câmara serviu também para evitar a falência de uma série de empresários do Concelho 
e o consequente aumento do desemprego e serviu para dinamizar a economia local.  

Falou-se aqui, também, num aumento global no valor a cobrar de impostos, 
mas não vai haver aumento de impostos; a Câmara não vai aumentar as suas taxas, pois 
já foi aprovado o plano de taxas. Quem é o Partido Socialista para falar de aumento de 
impostos depois daquilo que o vosso Secretário-Geral anunciou ontem? Depois do 
Presidente do PSD ter vindo pedir desculpa aos portugueses porque, para salvar o País 
da bancarrota, vai ter de apoiar um projecto daqueles, acho que o PS devia ter calma 
quando fala em aumento de impostos.  

Penso que deveríamos ter algum cuidado quando falamos sobre estes assuntos, 
pois é importante que, quando falamos pelas palavras dos outros, deveremos lê-las para 
saber se é isso mesmo que queremos dizer.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Sobre este assunto, vai usar 

da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Manuel Marques. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Colegas Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
O quadro negro que o Partido Socialista traçou, na pessoa do Senhor Membro 

da Assembleia Fernando Garcia, não me deixou indiferente e quero condená-lo por dois 
aspecto, pois o Partido Socialista habituou-nos a falar no pessoal e nas despesas 
correntes. 

O Partido Socialista, que devia ser um partido solidário e social, deixou cair 
essa grande bandeira e refiro-me, exactamente, à desgraça que assolou este Concelho 
aquando do encerramento da Johnson. O Governo Socialista não soube controlar, 
durante o seu mandato, os problemas conjunturais e vejamos que, nos últimos 15 anos 
de mandato, 13 são de governação do Partido Socialista. 

Dizia-me ontem um amigo, que não vou aqui referir o seu nome por questões 
de respeito, de que a Câmara Municipal deitou as mãos aos seus empresários do ramo 
da construção civil. É um facto indesmentível, porque, certamente, essas empresas 
estariam hoje insolventes e felizmente que isso não aconteceu. É certo, claramente, que 
o Partido Socialista se opõe que a Câmara admita pessoal que está no desemprego. Mas 
devo recordar de que a Câmara não o fez com fins eleitoralistas, a Câmara fê-lo, que o 
digam os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, onde havia obras para serem 
feitas. Com o nosso pessoal foram feitas, nomeadamente, obras em Moreira, a Capela 
Mortuária, em Vilar Seco, no Cristo-Rei, em Senhorim, aquela obra tão propalada e tão 
prometida, a Casa dos Senas, para não falar em outras. Enterrámos mais de 10 
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quilómetros de saneamento básico, nomeadamente nas ETAR�s que fizemos algumas 
reparações na Estação Elevatória das Caldas da Felgueira, entre outras. Isto, Senhores 
Membros da Assembleia, como diz o velho povo, é matar dois coelhos com uma 
paulada. Colmatámos o problema do desemprego de algumas pessoas e fizemos obras 
no Concelho onde eles residem. É óbvio que o Partido Socialista condena esta nossa 
política. O Partido Socialista chegou a concluir que mais vale chumbar tudo, porque é 
menos penalizante para o Partido Socialista, que aprovar qualquer coisa que seja para 
fazer obra. Essa política, que já conheço há muito tempo, é a chamada política da terra 
queimada. 

Este Executivo liderado pela Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, 
defende questões fundamentais, como a vertente social e o desenvolvimento do 
Concelho. Vejamos o que aqui disse o Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim 
Pedro de que a Câmara já permitiu que se iniciasse a construção de dez pavilhões na 
Zona Industrial.  

Ainda hoje a Senhora Presidente da Câmara me dizia, no Gabinete dela, que a 
Faurécia está entre as vigésimas melhores empresas do mundo. Foi este Executivo, com 
grandes dificuldades, que conseguiu resolver o problema da Faurécia e dos demais 
industriais que estão, neste momento, a emergir com algum significado na nossa Zona 
Industrial. Não há, aqui, uma forma desenfreada de gastar dinheiro com bolos e, como 
dizia o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim Luís Pinheiro, 
com porcos no espeto; não é disso que se trata. O povo já julgou como este Executivo 
geriu a Câmara Municipal e os destinos do Concelho. Pela primeira vez na história da 
Democracia, a Coligação PSD-PP ganhou em todas as mesas de voto, o que quer dizer 
que o povo deste Concelho deu o seu aval a este Executivo. 

Não é por isso que nós nos vamos desnortear, pelo contrário, iremos fazer mais 
obras nas Freguesias. Não estejam preocupados porque este plano de saneamento não 
irá fechar a torneira. Os industriais e os empresários da área da construção civil podem 
estar descansados pois, daqui a algum tempo, voltaremos a dar-lhes algum fôlego para 
eles terem as suas empresas em pleno funcionamento. 

Por outro lado, a habitação social será, certamente, um grande investimento 
para o Concelho e a realização da obra poderá calhar a um dos industriais da construção 
civil desta terra. Não percebo os vossos comentários sobre a aplicação dos dinheiros, 
porque as vossas dívidas apareceram e nós tivemos de as pagar. Recordo o Parque de 
São Miguel e, até, aproveitava para perguntar ao Senhor Membro da Assembleia 
Fernando Garcia se ele se recorda disso.  

Que obras é que se fizeram em Senhorim, de 2001 a 2005? Posso dizer-lhe, 
Senhor Membro da Assembleia Municipal, que nenhum trabalhador da Câmara 
Municipal foi visto em Senhorim durante esse período. Que obras é que se fizeram em 
Canas de Senhorim? Que obras é que fizeram em Carvalhal Redondo? Que obras é que 
fizeram na Aguieira? Que obras é que se fizeram em Nelas, a não ser o Parque de São 
Miguel, que foi este Executivo que o pagou?  

O Senhor Membro da Assembleia faz-me lembrar aquele pai rico, riquíssimo, 
que tinha muito pão para dar aos filhos, só que o pão estava tão alto, tão alto, que os 
filhos morriam de fome, pois não conseguiam lá chegar; não é essa a postura deste 
Executivo. Mas se o Senhor Membro da Assembleia está tão preocupado e, como 
certamente tem algum peso político dentro do seu Partido, porque há uns tempos a esta 
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parte, o tenho visto como um militante activo no seio do Partido Socialista, veja lá se 
consegue arranjar para aí uns pequenos contratos-programa. Tenho a certeza de que, 
com a sua colaboração, os valores que estão por pagar aos empreiteiros do Concelho 
seriam muito menores. Não nos podemos esquecer de que todas as obras do Concelho 
foram feitas com as expensas da Câmara Municipal. 

Isso é que seria uma política correcta do Partido Socialista, nomeadamente dos 
Senhores Membros da Assembleia do Partido Socialista. Eu gosto de obras executadas 
na minha Terra, venham elas do Partido Socialista, do PCP ou do MRPP. Mas os 
Senhores Membros da Assembleia do Partido Socialista teimam em querer a política da 
terra queimada e repito, os Senhores não querem aprovar nada para que as pessoas não 
recebam o produto do seu trabalho.  

Queria fazer um reparo ao Senhor Membro da Assembleia, pois evidenciou de 
que há aqui muito a pagar aos fornecedores de Nelas. A Câmara, de uma forma muito 
preocupada, foi pagando, conforme podia, aos industriais e aos comerciantes do nosso 
Concelho, dando-lhes a máxima protecção. 

É muito estranho que o Partido Socialista tenha a representá-lo estes Senhores 
Membros da Assembleia.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara. Dou, agora, a palavra ao 

Senhor Membro da Assembleia Rui Neves. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Neves: 
- A minha intervenção vai procurar ser breve e dirijo-a aos Senhores Membros 

da Coligação que foram eleitos com uma maioria esmagadora para dirigir o Concelho. 
O povo não se limitou a votar só na Coligação; o povo votou, também, num 

grupo que neste momento é extremamente minoritário, para exercer uma determinada 
missão específica, que é o de fiscalizar, o de criticar e o de exercer oposição. 

Lembro-me de uma afirmação de um grande político inglês, de seu nome 
Benjamim D�Israel, que foi um dos grandes responsáveis pela grande potência que foi a 
Grã-Bretanha durante o século XIX, que dizia: �A condição de um bom Governo reside, 
exactamente, na existência de uma oposição feroz�. Queria ele, com isso, dizer que 
quando a oposição é forte e crítica, quem governa também sabe prevenir as situações. A 
política é, sobretudo, prevenir e tomar as medidas mais sensatas, para que a oposição 
não tenha muito por onde reclamar. A vossa postura é um exemplo acabado da justeza 
desta afirmação. No mandato anterior a oposição foi tão feroz, que permitiu que a 
Coligação, a certa altura estivesse dividida, se pudesse unir e organizar-se, conseguindo 
traçar uma estratégia que a levou à vitória. Obviamente que não foi só a oposição feroz, 
mas ela teve um papel bastante importante nesse desiderato. 

  Neste momento, o Partido Socialista tem a missão de criticar, de fazer 
oposição, umas vezes, com mais justeza, outras vezes com menos, mas com o objectivo 
de que o Governo do Município tome em atenção às críticas que lhe são feitas e 
procure, exactamente, tomar as melhores medidas. Foram proferidas afirmações em que 
se procura discutir o passado do Partido Socialista. Penso que não faz sentido algum, 
pois o PS já foi julgado em duas eleições e não vamos passar a vida a discutir e a julgar. 
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O Partido Socialista tem, agora, esta missão e vai desempenhá-la com cabeça e com 
responsabilidade. 

O que está aqui em discussão, pura e simplesmente, é um plano de saneamento 
financeiro, para pôr cobro a uma situação de desequilíbrio conjuntural financeiro e de 
forma a permitir que o Município consiga prosseguir a sua política de desenvolvimento. 
Este plano de saneamento financeiro tem um estudo económico-financeiro na sua base 
que, diga-se de passagem, o considero extremamente bem feito. Foca os números e 
aquilo que deve focar para, depois, se poder tirar as conclusões. Em relação a este plano 
de saneamento financeiro, o que podemos ou não criticar é, apenas, a questão das 
medidas que são propostas no essencial. Um plano de contenção da despesa corrente e 
um plano de maximização da receita para que não suceda aqui como, actualmente, no 
Governo do Partido Socialista. Porque reduziu o déficit à custa da subida da receita e 
pouco sobre a contenção da despesa e é, neste aspecto, que deve ser apreciado com 
algum critério. Este conjunto de planos de maximização da receita e de contenção da 
despesa que é proposto tem, sem dúvida, uma medida essencial, que é o empréstimo. 
Com o empréstimo de sete milhões e meio de euros resolve logo um problema que a 
todos satisfaz, que é o pagamento a Fornecedores. É um grande alívio para a Tesouraria 
do Município, mas seria um erro nós limitarmos o plano, que é proposto, apenas a este 
empréstimo que é um instrumento que vai libertar o Município para poder realizar o 
reequilíbrio financeiro que se impõe.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Neves. Vai usar da 

palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor.  
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Como sabe, Senhor Membro da Assembleia Rui Neves, tenho muito respeito 

pela sua forma de fazer política e pela forma como coloca os seus problemas, pois já 
nos conhecemos há muitos anos. Na minha intervenção anterior, apenas me dirigi a 
estes novos Socialistas, que aparecem agora aí como os experts da política concelhia. 
Qualquer dia até os hei-de ver, certamente, como Presidente da República ou Primeiro-
Ministro. Deus queira que sim, talvez possa ser que dessa forma o nosso Concelho 
tenha alguns proveitos.  

Queria dizer ao Senhor Membro da Assembleia Rui Neves de que a Coligação 
não foi dividida, a Oposição é que foi coligada no mandato anterior; é isso que o Senhor 
Membro da Assembleia quer dizer. Os Senhores é que se coligaram e não foi o poder 
que estava na Câmara que se dividiu. O Senhor Membro da Assembleia sabe o que é 
que nós sofremos em 1995, para depois esses malfeitores se unirem. 

Uma Oposição, em qualquer País democrático, tem que ser séria, honesta e 
concertada. Não pode ser uma Oposição do bota abaixo, da terra queimada e de tentar 
destruir o Concelho para não podermos governar. Isso é o que faziam os indivíduos da 
extrema-esquerda, há uns anos atrás, quando instalavam a miséria no País para depois 
aparecerem como salvadores da pátria; é, exactamente, o que este Partido Socialista de 
hoje quer fazer nesta Terra. Mas eu sei que o Senhor Membro da Assembleia Rui Neves 
é uma pessoa moderada e sabe fazer política. 
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Gostaria que os Senhores Membros desta Assembleia reparassem neste 
caricato episódio. A Câmara Municipal, com algum sacrifício, acabou a obra das 
Oficinas Municipais e inaugurou-a no dia 25 de Abril. As pessoas comeram, divertiram-
se, confraternizaram e fizeram a sua parte formal e, qual o meu espanto, quando vi os 
comunicados do Partido Socialista a falar nos porcos no espeto. São pobres e mal 
agradecidos, pois encheram a barriga e depois vão dar uma mordidela a quem lhes deu o 
pão. Isto não é a política, nem é o Partido Socialista que o Senhor Membro da 
Assembleia Rui Neves ajudou a fundar, nem é esta Oposição que o Senhor Membro da 
Assembleia faz, pois é uma pessoa séria e quer o bem para esta Terra, ao contrário 
daqueles Senhores que hoje são os responsáveis pelo Partido Socialista. Parece que 
querem que Nelas não desenvolva, querem que Nelas retroceda, querem que haja 
desemprego, querem ver pessoas na miséria e a Câmara não possa dar emprego aos 
bons Trabalhadores. 

É essa forma que o Partido Socialista de hoje quer trabalhar e quer implantar 
neste Concelho para poder sobreviver. Mas quero dizer de que, com esta política, hão-
de vir os netos da Senhora Presidente da Câmara, afectos aos partidos PSD e CDS, para 
governar, pois ninguém os tira de cá. 

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

agora, a palavra ao Senhor Dr. Martins da Cunha, que irá prestar um esclarecimento 
sobre os aspectos conjunturais e estruturais que estão vertidos no diploma, por si 
elaborado, do plano e saneamento financeiro. Faça favor. 

O Senhor Dr. Martins da Cunha: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
A elaboração de um plano de saneamento financeiro passa, previamente, pela 

análise das condições das contas e de todas as receitas e despesas do Município. A 
definição de conjuntural e estrutural está, directamente, ligada ao tipo que nós temos de 
despesas e ao tipo de receitas que nos aparecem. A sua tipificação está prevista, 
claramente, na Lei das Finanças Locais e nos diplomas que depois apareceram para o 
seu esclarecimento. 

O Município de Nelas apresenta um déficit conjuntural, fundamentalmente 
ligado a três factores. O primeiro foi uma diminuição da actividade económica 
envolvente, que obrigou o Município a tomar medidas de dinamização da procura 
interna, definindo por procura interna a procura dos Mestres-de-Obras e dos 
investimentos de proximidade. O segundo foi a necessidade de compensar, socialmente, 
ou seja, de provocar alguma dinamização face ao desemprego que se verificou em 
algumas empresas do Concelho, designadamente a Johnson Controls. E o terceiro factor 
está relacionado com o aproveitamento do Quarto Quadro Comunitário que vai acabar, 
como todos sabem, em 2013. 
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Não estamos perante uma situação de desequilíbrio estrutural na medida em 
que, com uma medida pontual de consolidação da dívida, nós conseguimos equilibrar e 
permitir um investimento futuro de acordo com as expectativas e com os meios 
exteriores que existem para aplicação no Concelho. Estou a referir-me, explicitamente, 
ao QREN. Por outro lado, nós temos, também, que entrar em linha de conta com o facto 
de que até agora, ou mais exactamente, até ao próximo mês de Setembro, não era 
passível, por qualquer tipo de Fornecedor, de exigir juros, a não ser que fosse em 
Tribunal, ao Município. A partir de agora é obrigatório, pois os juros passam a ser 
debitados e perfeitamente devidos, ou seja, com o plano de saneamento financeiro 
também vamos satisfazer isso e impedir a existência de mais encargos financeiros para 
o Município. Acresce, ainda, que a taxa de juro contratada é uma taxa de juro, 
substancialmente inferior à taxa de juros de mora, ou seja, nós estamos perante um 
problema de consolidação da dívida, pois pagaremos às pessoas e manteremos os 
subsídios, inseridos estes, na parte social. Se repararem, pois é mencionado no nosso 
estudo, verificou-se um crescimento enorme, em termos de obrigações sociais. 

Uma vez analisado, cuidadosamente, não é normal verificar-se um crescimento 
tão grande das despesas com o pessoal e com os Membros do Município. Constatámos 
que isso estava, fundamentalmente, ligado à dinamização do emprego de proximidade, 
ou seja, a contratação de pessoas que estavam no subsídio de desemprego, de modo a 
dinamizar a procura de emprego local. Por isso mesmo, e claramente, é um problema 
conjuntural, ou seja, nós temos de esperar que haja uma retoma da economia para 
normalizar este mesmo sistema; não estamos perante um problema de estrutura. 

Também tenho que referir uma outra questão, que o nosso plano actualizou, 
tendo como referência o ano de 2009, em que foi um ano, como todos nós sabemos, 
extremamente complicado, com uma baixa muito grande de receitas, designadamente no 
IMT, que é uma das muitas receitas da Câmara. Por outro lado, tivemos, também, um 
abaixamento em termos de IRS devido ao desemprego. A acrescer a isto, nós temos 
uma oportunidade única, que é o aproveitamento dos fundos do QREN. Se o Município 
não conseguisse aproveitar a libertação de Tesouraria para efectuar, em termos de 
QREN, perderíamos uma oportunidade única, onde consideramos que existe um 
incentivo a fundo perdido entre cerca de 70 a 80%. A não consolidação de dívida, o não 
aproveitamento dos meios libertos e não aproveitamento do período de carência, 
significaria uma diminuição brutal de investimento, ou seja, poderíamos estar a 
prejudicar o equilíbrio futuro, até como nós costumamos dizer, inter-geracional, dos 
Membros do Município. 

Voltando ao problema das receitas, que foi aqui abordado, nós baseámo-nos 
nas receitas baixas, extremamente diminutas, ou seja, entendemos que existe uma 
possibilidade do Município de libertar mais investimento. Como todos sabem, na nossa 
casa, e o mesmo se passa-se num plano, nós partimos daquilo que entra, ou seja das 
receitas, para aquilo que podemos gastar e temos uma série de despesas, as quais, como 
costumo dizer, são como o destino e como a morte. É o problema do pessoal e o 
problema dos investimentos correntes que nós temos. Uma das questões que nós 
analisámos no Município de Nelas foi a verificação que em 2008 e em 2009, 
fundamentalmente em 2009, houve uma série de investimentos que foram considerados 
como despesas correntes. Quanto a nós, devido à sua característica de investimento, não 
deveriam ser verdadeiramente classificadas como despesas correntes, mas sim como 
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investimento, o que originou uma parte deste desequilíbrio. Nós, hoje, o que estamos a 
fazer, efectivamente, é a ajustar o ciclo de investimento ao ciclo de pagamento porque 
um dos maiores problemas que tem a contabilidade orçamental é que não se conseguir, 
na maior parte das situações, adoptar o bem, o valor e a vida útil do bem no qual se está 
a investir, ao seu pagamento. Por outras palavras, se eu pretender fazer um bem de 
investimento, comprar uma casa, uma habitação social, imediatamente aparece-me 
despesa como despesa do ano, quando a mesma, quanto a mim e manda o bom senso, 
deveria ser dividia pelo seu período de vida útil.  

Esses é que são os problemas que nos aparecem em todo o seu Município, ou 
seja, tivemos uma série de investimentos que foram contabilizados como despesa, que 
deveriam ter sido adaptados à sua vida útil que não era apenas de um exercício, mas de 
vários exercícios, ou seja, no saneamento financeiro estamos a ajustar o ciclo de 
pagamento ao ciclo de vida. Disponibilizo-me para qualquer esclarecimento. 
 

    
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Martins da Cunha pelos seus esclarecimentos, 

pois penso que foram bastante esclarecedores. Vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Rui Neves. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Neves: 
- O Senhor Dr. Martins da Cunha falou, e muito bem, em investimento que está 

a ser contabilizado como despesa corrente, mas podia-nos concretizar que tipo de 
investimento é, por exemplo, o investimento da Biblioteca. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra, para dar resposta ao Senhor Membro da Assembleia, o 

Senhor Dr. Martins da Cunha. Faça favor. 
O Senhor Dr. Martins da Cunha:  
- Vou-lhe dar um exemplo concreto. Quando nós mandamos reparar uma 

estrada, quanto a mim, isso não é um investimento corrente, é um investimento que vai 
ter um reflexo nos próximos anos. Não deveria ser considerado como despesa corrente, 
mas sim como despesa de investimento e, como sabe, existe um equilíbrio entre despesa 
corrente e investimento. Ao afectar a despesa corrente aos bens de investimento estou, 
entre aspas, a prejudicar o equilíbrio, ou seja, o Município teve muitos investimentos 
deste tipo, como passeios ou obras de construção civil, que foram afectados, 
directamente, à despesa corrente. Quanto a mim deveriam ter sido levados a despesa de 
investimento, pois não deveriam ser pagos num ano, mas deveriam ter sido pagos com 
fundos a médio e longo prazos, como prevê este plano.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, mais uma vez, Senhor Dr. Martins da Cunha. Mais algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, 
vamos pôr os pontos à votação. 

Passamos à votação do primeiro ponto - Análise de Estudo e Plano para o 
saneamento financeiro do Município, ao abrigo do art.º 40.º, da Lei das Finanças 
Locais. 
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Vamos votar o primeiro ponto que é a Análise e aprovação do Estudo e Plano 
para o saneamento financeiro do Município, ao abrigo do art.º 40.º, da Lei das Finanças 
Locais. 

Quem vota contra este ponto? Quem se abstém? Está aprovado com 22 votos a 
favor e 3 abstenções. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 1. Análise de Estudo e Plano para o saneamento financeiro do 
Município, ao abrigo do art.º 40.º, da Lei das Finanças Locais, foi posto à discussão, 
tendo sido declarado o Município de Nelas em situação de desequilíbrio financeiro 
conjuntural, tendo sido aprovado com 22 votos a favor, 0 votos contra e 3 abstenções. 
 

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

unanimidade. 
Passamos, agora ao ponto 2. Autorizar, nos termos da alínea d), do nº. 2, do 

artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, a contracção de um Empréstimo a Médio e Longo Prazos, no âmbito do Artigo 
40.º, da Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15/01, e do Decreto-Lei n.º 38/2008, 
de 7 de Março, com vista à consolidação dos passivos financeiros e à reprogramação da 
dívida do Município de Nelas, no valor de 7.500.000,00 �. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com 20 votos a favor, 1 
abstenção e 4 votos contra. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2. Autorizar, nos termos da alínea d), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
contracção de um Empréstimo a Médio e Longo Prazos, no âmbito do Artigo 40.º, da 
Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15/01, e do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de 
Março, com vista à consolidação dos passivos financeiros e à reprogramação da dívida 
do Município de Nelas, no valor de 7.500.000,00 �, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 20 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. 
(O Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia, do Partido Socialista, 

apresentou à Mesa da Assembleia uma declaração de voto). 
 

Declaração de voto apresentada pelos Senhores Membros da Assembleia do 
Partido Socialista:  

- Os Membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista votaram contra a 
contratação deste empréstimo.  

O recurso a esta medida de saneamento financeiro, com consequências muito 
graves para o futuro da Autarquia e do Concelho, apenas se justifica pela gestão 
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desastrosa levada a cabo pelo Executivo, em especial no último ano, em que, apenas 
com objectivos eleitoralistas, gastou dinheiro que não tinha.  

Vem agora propor o endividamento a muito longo prazo (doze anos), para 
�salvar a face� e pagar as despesas do período eleitoral. 

A justificação para este empréstimo baseia-se num Plano de Saneamento 
Financeiro, que reconhece a grave situação financeira da Autarquia e no qual é feita 
uma análise das Contas do Município, que, em traços gerais, coincide com a apreciação 
que fizemos, aquando da apresentação das Contas de 2009.  

No entanto, apresenta algumas limitações, que justificam as reservas que 
colocamos à sua validade e possibilidade de execução:  

- O estudo é feito com base na análise de contas de apenas quatro anos, sendo 
as projecções para o futuro feitas a 12 anos, período que coincide com o empréstimo, 
demasiado longo para as previsões poderem ter qualquer validade.  

- As previsões apresentadas são também demasiado optimistas para muitas 
receitas: 

- Aumentos de 10% na cobrança de impostos directos, dependendo na sua 
maioria da conjuntura económica, que actualmente recomendaria mais prudência;  

- As verbas a receber do QREN, que totalizam 13 milhões de euros, 
pressupõem a aprovação de candidaturas e de projectos que ainda não existem;  

- O aumento de taxas, de 10% em 2010, 30% em 2011 e 10% em 2012 (mais 
de 50%), a concretizar-se, vai exigir maiores sacrifícios aos munícipes, que assim serão 
obrigados a pagar pelos erros cometidos por este Executivo;  

- Em nosso entender a situação financeira da Autarquia poderá ser de 
desequilíbrio financeiro estrutural e não conjuntural, tendo em conta os valores das 
dívidas, os prazos de pagamento a fornecedores e o endividamento líquido, justificando 
assim um outro tipo de medidas. 

- As medidas de contenção sugeridas, limitam-se à não renovação de contratos 
de trabalho com pessoal e cortes dos subsídios a Associações e Instituições de 
Solidariedade Social. 

- O corte de subsídios, a verificar-se, poderá em alguns casos, pôr em causa a 
sobrevivência ou a função social de muitas associações e instituições. Nomeadamente as 
que estão envolvidas na execução de projectos de grande dimensão, para os quais 
necessitam de um forte apoio da Autarquia, para além do aumento de actividade 
corrente que esses projectos potenciarão.  

- A não renovação de contratos de trabalho com colaboradores, a quem foram 
criadas expectativas de estabilidade de emprego, é em nosso entender uma medida a 
evitar, que desacreditaria a autarquia pelo não cumprimento de promessas feitas. A 
contenção com custos salariais deve ser feita na admissão e no alargamento dos mapas 
de pessoal, com os quais não temos concordado.  

- Sugerimos, em alternativa, que o corte das despesas com pessoal de cerca de 
200 mil euros, apontado pelo Plano de Saneamento, poderá ser conseguido, com 
redução dos custos com titulares de cargos políticos.  

O Plano de Saneamento financeiro apresenta ainda algumas contradições: 
- Os prazos de pagamento a fornecedores são referidos a 30 de Junho de 2009; 
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- Refere agravamento desses prazos sem dizer qual o prazo médio de 
pagamento em 31 de Dezembro, dado importante para a classificação da situação 
financeira;  

- As dívidas a curto prazo no Balanço constante dos documentos de prestação 
de contas de 2009, não coincidem com a lista incluída no Plano;  

- Reconhece dificuldade da Autarquia cumprir compromissos, mas aponta um 
prazo médio de pagamento de 4 meses, que é contraditório, pois esse prazo indicaria 
uma boa situação financeira.  

Se assim fosse não seria necessário empréstimo nem saneamento financeiro. 
- Os valores previstos para investimento, deduzidas as verbas a receber do 

QREN são muitos baixos, insuficientes até para as despesas de manutenção do 
património: 

- Em 2010: 1.100.000 �;  
- Em 2011: 1.650.000 �;  
- Em 2012: 1.950.000 �;  
- Em 2013: 2.100.000 �.  
Estes valores são muito inferiores mesmo aos dos últimos anos, em que não 

foram, mesmo assim feitos quaisquer investimentos de vulto, ditos estruturantes.  
Com as limitações impostas por este Plano de Saneamento Financeiro, pela 

mobilização de elevado montante para cumprir as prestações do empréstimo e juros, 
como vai o Executivo prover aos investimentos que fazem falta e como vai pagar as 
obras executadas, em curso e outras prometidas, como por exemplo: 

- Quartel dos Bombeiros de Nelas;   
- Ampliação do Quartel dos Bombeiros de Canas;  
- Centros Educativos;  
- Continuação da Variante de Nelas;  
- Acessos ao IC12 em Nelas e Canas de Senhorim;  
- Casa da Cultura;  
- Infra-estruturas nas zonas industriais de Nelas e Canas;  
- Museu do Vinho;  
- Edifício Multi-Usos em Santar;  
- Novo pavilhão gimno-desportivo;  
- Centro de Dia em Vilar Seco;  
- Ampliação do Lar de Canas de Senhorim;  
- Estrada Nelas - Moreira;  
- As ETARs em todas as freguesias.  
E tantas outras, para só falar em obras prometidas por este Executivo e 

constantes dos seus programas eleitorais.  
Por outro lado este Estudo reconhece o excesso de endividamento líquido da 

Autarquia e assim a impossibilidade da Câmara poder recorrer a empréstimos para 
investimentos, única situação que, em nosso entender justifica o recurso a crédito. 

Ao contrário, o valor deste empréstimo cobre apenas as despesas feitas no 
período eleitoral, a maioria das quais são despesas correntes e de funcionamento, muitas 
delas, como o caso de água para abastecimento e recolha de resíduos sólidos, com atraso 
de muitos meses, com a agravante da Câmara ter recebido esse dinheiro dos munícipes. 
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O empréstimo tem custos financeiros superiores a 2,5 milhões de euros, que só 
por si contribuem para agravar ainda mais as dificuldades financeiras e aumentar o 
endividamento.  

O Executivo deve assumir as suas responsabilidades, pelas promessas não 
cumpridas, pelas obras não realizadas nem perspectivas de realização e pelos gastos 
avultados no período eleitoral, não traduzidos em verdadeiro investimento. 

O Executivo e a Senhora Presidente da Câmara sempre tentaram disfarçar a 
verdadeira situação do Município, afirmando uma situação favorável e o cumprimento 
atempado de compromissos, não condizente com a realidade.  

A actual situação de desequilíbrio financeiro foi provocada pelo Executivo, no 
último ano do mandato anterior, quando excedeu o limite de endividamento, com ou 
sem intenção, colocando assim o Município à beira da ruptura financeira.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos à votação do terceiro ponto - Aprovar a proposta da entidade 

bancária, economicamente mais vantajosa. 
Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 21 votos a favor e 4 

abstenções. 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
- O Ponto 3. Aprovar a proposta da entidade bancária, economicamente mais 

vantajosa, foi posto à discussão, tendo sido considerada mais vantajosa a proposta 
apresentada pelo Banco Millennium - BCP, tendo sido aprovado com 21 votos a favor, 
0 votos contra e 4 abstenções.  

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

unanimidade. 
Como esta sessão extraordinária apenas tinha um ponto agendado, dou-a por 

encerrada, desejando um Bom Fim-de-Semana para todos, agradecendo ao Público 
presente. Espero que voltem sempre que haja Assembleias. 

Muito Boa Noite a 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: 
 
 
 


