
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 1

SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2010 
 

ACTA 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 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 18 de Junho de 

2010;   
1.2 - Leitura do Expediente; 
1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
2 � PERÍODO DE �ORDEM DO DIA� 
2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade 

municipal, nos termos da alínea e), do n.º1, do art.º 53.º, da Lei n.º169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela 
Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2010, a liquidar no próximo ano, nos 
termos do Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei nº. 
287/03, de 12 de Novembro; 

2.3 � Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 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 criação 
de uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de �Centro 
Educativo Nelas�; �Museu do Vinho do Dão�; Rede Urbana para a competitividade e 
inovação� e �Rotunda de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na E.N. n.º 234, em 
Canas de Senhorim);   

 2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei nº. 5/2004, de 
10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas;  

2.5 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei 
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro; 

2.6 - Aprovar o Mapa de Ruído do Concelho de Nelas.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária desta 

Assembleia. Espero que todos os presentes tenham gozado boas férias, preparando-se 
para este reinício de mais um ano de trabalho. Começo por cumprimentar a Senhora 
Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores 
Presidentes de Junta, os Senhores Membros da Assembleia e o Exmo. Público, aqui 
presente. 

Dou, agora, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos, que 
irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e registar as faltas. Faça 
favor. 

 
(O Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos, fez a chamada dos 

Senhores Membros da Assembleia). 
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O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, um total de vinte e seis presenças e quatro faltas. 

Faltam os Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa (chegou mais 
tarde), Aires Manuel Antunes dos Santos, Eurico Augusto Ponces de Carvalho Amaral e 
o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim Luís Manuel Abrantes 
Pinheiro. 

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

continuidade à sessão passamos, de imediato, ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da 
acta da sessão ordinária de 18 de Junho de 2010. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 
palavra? Uma vez que não, vou pô-la à votação. Acta de 18 de Junho de 2010. Quem 
vota contra? Quem se abstém? Temos então 25 votos a favor e 1 abstenção. 

Passamos ao ponto 1.2 e, como habitualmente, vou escusar-me à leitura do 
mesmo, uma vez 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 08/06/2010; 29/06/2010; 13/07/2010; 27/07/2010; 10/08/2010; 
31/08/2010;  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Convite para 
estar presente nas comemorações do 90.º aniversário daquela Associação;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Maio de 2010;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Junho de 2010;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Julho de 2010;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � V Fórum Ibero-Americano 
de Governos Locais � 14 a 16 de Outubro de 2010 - Convite;  

- Membro da Assembleia Dr. Armando Carlos Costa Carvalho � Solicita 
justificação da falta dada à sessão extraordinária, realizada em 14 de Maio de 2010;  

- Membro da Assembleia Dr. Armando Carlos Costa Carvalho � Solicita 
justificação da falta dada à sessão ordinária, realizada em 18 de Junho de 2010;  

- Luís Manuel Abrantes Pinheiro, Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim � Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 18 de Junho de 
2010;  

- Exemplar do jornal Associação � Órgão oficial da Associação Portuguesa de 
Deficientes;  

- Exemplar do jornal Voz das Misericórdias, de Viseu;  
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- Gabinete do Senhor Primeiro Ministro � Acusa recepção de moção referente 
ao encerramento de Escolas;  

- Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Assembleia da República � Acusa 
recepção de moção;  

- Grupo Parlamentar do PSD, da Assembleia da República � Acusa recepção 
de moção;  

- Ofício n.º 3610, datado de 12 de Julho de 2010 � Convocatória para Conselho 
Municipal de Educação Extraordinário;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República � Perguntas apresentadas ao Governo sobre as Transferências das Autarquias 
Locais para o Serviço Nacional de Saúde;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República � Projecto-Lei que altera o Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República � Projecto-Lei que estabelece o regime jurídico das Associação de 
Municípios de Direito Público; 

- ATAM � Associação dos Técnicos Administrativos Municipais � Boletim de 
inscrição para o XXX Colóquio Nacional � Tróia � 26 a 29 de Outubro de 2009;  

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Alteração da 
composição da CPCJ de Nelas;  

- Ttres � Convite para estar presente na inauguração deste novo espaço, em 
Viseu, 21 horas, 30 de Julho de 2010;  

- Omnisinal � Como elaborar o discurso e a arte de comunicá-lo � Divulgação 
de Seminário Internacional; 

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Representantes da 
Assembleia Municipal na Assembleia Intermunicipal da CIMRDL;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Convocatória, dia 27 de 
Setembro de 2010, 18 horas, Paços do Concelho de Carregal do Sal;    

- Ofício nº. 5089, datado de 15 de Setembro de 2010, da Câmara Municipal de 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 14/10, datado de 21 de Junho de 2010, 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 18 de Junho de 
2010; 

- Ofício n.º 15/10, datado de 21 de Junho de 2010, enviado aos Senhores 
Presidente da Assembleia da República; Primeiro-Ministro; Ministra da Educação; 
Presidentes dos Grupos Parlamentares do Partido Social Democrata, Partido Socialista, 
Partido Comunista Português, CDS-PP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista �Os 
Verdes�, da Assembleia da República e Directora Regional de Educação do Centro; 
enviando, em anexo uma moção aprovada na sessão ordinária, desta Assembleia 
Municipal, realizada em 18 de Junho de 2010;  

- Ofício n.º 16/10, datado de 21 de Junho de 2010, enviado aos Senhores 
Gerentes das Firmas Sociedade Fontes da Cunha, S.A; Quinta da Lapa; Dão Sul/Global 
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Wines; Cooperativa Agrícola de Nelas, Quinta da Fata e Quinta do Carvalhão Torto, 
enviando, em anexo uma moção aprovada na sessão ordinária, desta Assembleia 
Municipal, realizada em 18 de Junho de 2010; 

- Ofício nº. 17/10, datado de 15 de Setembro de 2010, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

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

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

Sobre este ponto 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: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Caro Público. 
O momento delicado em que o País mergulhou, e do qual tarda em sair por 

culpa da crise internacional e pelas más opções do Governo nas políticas económicas e 
financeiras, tem ensombrado o pensamento do mais optimista dos Portugueses. As 
últimas notícias sobre a situação orçamental do País revelam, ainda, uma maior 
preocupação, desconfiança e instabilidade quando aferimos que os resultados da 
execução orçamental deste ano em nada se coadunam com as necessidades do País e 
com os compromissos assumidos com os portugueses. 

Imbuídos num espírito de solidariedade nacional, e cumprindo as metas e os 
objectivos de contenção estabelecidas para este ano económico, como se verifica pelo 
corte nas transferências do Estado para as Autarquias incluídas no PEC2, a Câmara 
Municipal introduziu cortes significativos na despesa corrente, nomeadamente na 
organização e produção de eventos culturais. Essa redução, em valores aproximados de 
50% dos custos de anos anteriores, demonstra bem o esforço e a colaboração que todos 
estamos a fazer para ajudar o País a sair da difícil situação em que se encontra.  

Mesmo assim, a dignidade, o brilhantismo e a qualidade das festas do 
Município mantiveram-se intactas. Foi com grande entusiasmo que assistimos à 
participação de milhares de pessoas no evento. Foram festas que tiveram um programa 
diversificado para toda a família, desde os idosos às crianças, dos mais adultos aos mais 
jovens. Para todos houve momentos programados e locais preparados para se divertirem 
e para se descontraírem.  

Se o cartaz foi agradável, a participação das Instituições, dos Artesãos, das 
Associações e dos Comerciantes no certame foi essencial para a sua dinâmica. Como se 
verificou através da alegria, musicalidade e bairrismo das tradicionais marchas 
populares organizadas pelas associações do Cimo do Povo e do Bairro da Igreja que 
cumprimento e agradeço pelo trabalho e dedicação demonstradas. 

Feito o balanço das festas, é justo reconhecer o bom trabalho realizado pela 
Autarquia a quem apelo para que continue com esta política de optimização dos 
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recursos porque o ano que se avizinha requer ainda mais rigor e contenção na gestão da 
coisa pública. 

Disse! 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. De 

seguida, vai usar da palavra a Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto. Faça o 
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. 
Venho, hoje, aqui, congratular esta Câmara Municipal pela 19.ª Feira do Vinho 

do Dão, que decorreu nos passados dias 3, 4 e 5 de Setembro. 
Não podia deixar de o fazer, porque este certame atrai ao nosso Concelho 

milhares de visitantes e turistas que, pelo mote da Feira do Vinho, vêm conhecer a nossa 
Terra, o que permite dinamizar o comércio e o turismo deste Concelho, especialmente 
no momento de crise como o que atravessamos. 

Esta 19.ª Edição apostou naquilo em que obteve maiores resultados nas edições 
anteriores, nomeadamente, as sessões de formação, a associação de todos os produtos 
naturais como o queijo da Serra da Estrela e este ano com a novidade dos azeites, com 
uma prova orientada, as sessões da cozinha ao vivo, que este ano contou com a presença 
do reputado Chefe Hélio Loureiro. 

Este ano tivemos, também, a possibilidade de ter um espaço Loundge Bar da 
Associação Nelas Solidária, que funcionou com vinhos e petiscos, cujos fundos 
angariados contribuíram para ajuda dos mais carenciados do nosso Concelho. Entre o 
vasto rol de acções, o Programa do Evento contemplou a homenagem à ilustre Condessa 
de Santar e ao Senhor Professor José Moreira de Almeida Correia, prestada pela 
Confraria dos Enófilos do Dão. Foi efectuada, ainda, a entrega dos prémios dos 
Concursos o Melhor Vinho do Dão no Produtor, colheita de 2009 e a Melhor Imagem 
dos Vinhos do Dão, pela Comissão Vitivinícola da Região do Dão. 

Não poderia deixar de dar, também, uma palavra de agradecimento à equipa da 
Câmara Municipal que programou, organizou e deu vida a esta Feira, na pessoa do 
Senhor Vereador Osvaldo Seixas, que tudo fez para que esta Festa do Vinho decorresse 
com um nível bastante elevado e com muita organização. Mais congratulo pelo facto de 
se ter reduzido a despesa com esta Festa em cerca de 50%, em relação a 2009, 
economizando-se bastante dinheiro, essencial para os cofres da Autarquia, mas 
mantendo a qualidade do evento. 

Assim, esta Feira do Vinho, ao atrair milhares de visitante a Nelas, deu um 
contributo decisivo para a afirmação crescente dos Vinhos do Dão e outros produtos 
regionais, promovendo as potencialidades de um Concelho e de uma Região que tem 
apresentado uma evolução significativa e que está e merece ser reconhecida. 
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O objectivo de os expositores fazerem bons negócios foi, este ano, mais uma 
vez, amplamente cumprido. Por isso, desejo votos de que os próximos anos da Feira do 
Vinho sejam de tão boa qualidade como foi esta 19.ª Edição. 

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

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra neste ponto? 
Uma vez que não e como não tenho mais ninguém inscrito, vamos passar para 

o Período da Ordem do Dia e que é o Ponto 2.1 � Informação da Senhora Presidente da 
Câmara sobre a actividade municipal, nos termos da alínea e), do n.º1, do art.º 53.º, da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
  

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

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia 
 
De acordo com a alínea e), do 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 18 de Junho último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Requalificação da Rua das Flores, em Nelas (Estacionamento e passeios); 
- Construção de passadeira na Rua das Flores, em Nelas;  
- Requalificação da Rua António Henriques, em Nelas;  
- Construção de muros na estrada de ligação da E.N. n.º 234 à Quinta da Cale;  
- Pavimentação de separadores nas rotundas de Nelas;  
- Abastecimento de água potável à Quinta da Cerca;  
- Arranjo do campo de treinos de Canas de Senhorim; 
- Alargamento da Estrada Carvalhal Redondo � Aguieira;  
- Colocação de abrigo na Rua das Lajes, em Moreira;  
- Pavimentação de passeios na ligação Moreira � Pisão;  
- Plantação de árvores no Parque Infantil do Areal;  
- Construção da rede de esgotos do Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 

de Nelas;  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Beneficiação do caminho florestal Nelas � Urgeiriça;  
- Rede pluvial e calcetamento no Largo do Pelourinho, em Vilar Seco;  
- Monumento ao vinho, na Rotunda de Senhorim; 
- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 
- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 
- Pintura de vários arruamentos e passadeiras em Nelas; 
- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 
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- 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;  
- 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;  
- 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;  
- 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;  
- 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;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  
- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Pavimentação do Largo da Capela do Pisão; 
- Repavimentação da Rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Ampliação das redes de água e esgotos na Póvoa de Santo António; 
- Reconstrução de muro e águas pluviais na Rua Prof. Bidarra, nas Caldas da 

Felgueira; 
- Ampliação da rede de águas pluviais na estrada Santar � Carvalhal Redondo; 
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- Beneficiação interior e exterior da sede da Junta de Freguesia de Santar; 
- Alargamento e beneficiação dos passeios na Rua Luís de Camões, em Nelas; 
- Construção de passeios na Av.ª Dr. Sá Carneiro, em Nelas; 
- Beneficiação da envolvente à rotunda da Biblioteca Municipal, em Nelas.   
- Pavimentação de parques de estacionamento à entrada de Moreira; 
- Requalificação do Quartel da GNR, em Nelas; 
- Reparação da estrutura da cobertura do Mercado Municipal de Nelas; 
- Arranjos exteriores no Novo Cemitério de Nelas; 
- Arranjos diversos no Cine-Teatro de Nelas; 
- Remodelação da cozinha do Bar das Piscinas Municipais;  
- Requalificação da Estufa da Quinta da Cerca;  
- Pavimentação de passeios na Av.ª dos Bombeiros Voluntários, em Canas de 

Senhorim;  
- Requalificação do Largo do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. de que em 31 de Agosto de 2010: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 1.309.032,05 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 796.517,03 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Abril de 2010; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 804.315,49 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, vai usar da palavra a Senhora Presidente da Câmara, Dra. 

Isaura Pedro. Faça o favor. 
A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Caro Público. 
Este ano, a abertura do ano lectivo trouxe algumas alterações ao modelo de 

gestão e à rede escolar do Concelho de Nelas e que resultou numa mudança de parceiros 
com a criação do mega Agrupamento de Escolas de Nelas. Sobre este assunto, é sempre 
bom recordar que a determinação que mantivemos na defesa da manutenção do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, faz com que sejamos o único Concelho 
onde o processo de fusão de agrupamentos está concluído e que mantém dois 
Agrupamentos a funcionar. 

Esta posição é, sobretudo, uma questão de justiça e equidade e uma aposta 
clara na qualidade da oferta e da gestão de todo o processo educativo. Ainda, no que 
concerne à rede de escolas do 1.º Ciclo, e contrariando a vontade do Ministério em 
encerrar algumas das escolas do nosso Concelho, não aceitámos nem admitimos 
qualquer encerramento sem que estivessem garantidas efectivas e reais melhorias das 
condições de transporte e de acolhimento, ou seja, o novo Centro Escolar construído. 
Esta Escola, fruto da boa execução da obra e do modo como a candidatámos, vai 
beneficiar de um reforço de mais fundos comunitários. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 9

O mesmo é de relevar no que respeita ao serviço de saúde de proximidade, em 
que não aceitamos nem aceitaremos o encerramento de extensões de saúde que, 
timidamente, nos anunciaram que iriam encerrar no Concelho. Para nós o Estado Social 
começa por aqui. Começa por garantir igualdade no acesso aos serviços de saúde e de 
educação nos meios onde as alternativas não existam e onde a protecção social do 
Estado é mais visível. Embora as palavras sejam muitas na defesa do Estado Social, a 
verdade é que nunca Governo algum atacou tanto o Estado Social como este que tem 
fechado escolas e serviços de saúde em todo o País, deixando as populações do interior 
mais desfavorecidas duplamente prejudicadas e desprotegidas. 

Esta política de esvaziamento do Interior tem levado à sua desertificação que, 
entre muitas outras consequências, tem sido um dos factores de aumento do risco de 
incêndio. E por falar de incêndios, devo dizer que, felizmente, no nosso Concelho não 
se registaram consequências de maior gravidade, já que a estratégia de intervenção 
prevista no Plano Municipal de prevenção, vigilância e combate aos incêndios foi 
cumprida com grande sucesso. Quero, por isso, também, aqui hoje e publicamente, 
agradecer aos Bombeiros das duas corporações e às equipas municipais de Protecção 
Civil todo o êxito alcançado, pois são a prova de que os protocolos realizados com a 
Câmara Municipal são de grande utilidade para a prestação de socorro às pessoas e aos 
seus bens.  

Neste âmbito, saliento, ainda, a mudança da Corporação dos Bombeiros de 
Nelas para o novo Quartel. Os Bombeiros sentem, agora, cumprida uma aspiração e um 
sonho de muitos anos. Mais satisfeita fico porque sei que já foram ultrapassadas todas 
as questões administrativas que impediram o pagamento dos Autos por parte da 
entidade de gestão do POVT. Quero, também, esclarecer que, tal como em outras obras 
em curso no Concelho, o dinheiro é apenas proveniente ou de fundos comunitários ou 
do orçamento municipal e devo dizer, porque me parece que tem havido, ultimamente, 
algumas confusões por aí, que neste momento a Câmara já pagou 2/3 do que foi 
acordado para o Quartel dos Bombeiros. Ou seja a Câmara já pagou a quantia de 
duzentos mil euros, enquanto do QREN só foi transferida a primeira tranche, isto é, 
cerca de cento e vinte mil euros. É preciso dizer que do Governo nem um cêntimo foi 
recebido, como facilmente percebem.  

Temos um Governo que exige sacrifícios a todos os portugueses, corta na 
transferência de verbas para as Autarquias e que, à revelia da Lei, retém as verbas 
relativas à ADSE para financiar o SNS. Esta retenção e este corte resultam num 
montante de receita superior a trezentos mil euros por ano para o Município, o que nos 
obrigou a repor os valores de cobrança do IRS para os valores dos executivos anteriores. 
Mas se nós compreendemos a situação difícil que atravessa o País, e somos solidários 
neste desígnio nacional, é importante que todos contribuam para este esforço. É nesta 
linha de acção que implementamos medidas de contenção nos apoios às Associações, na 
organização de eventos e na reprogramação de alguns investimentos de maior 
envergadura. A situação do País é séria, grave e problemática e exige de todos nós 
colaboração e compreensão. 

Das medidas em curso, ressalvo a redução dos custos da Semana do Município 
e da Feira do Vinho em cerca de 50%, sem, no entanto, deixarmos de manter a 
dignidade e o brilhantismo desses eventos. Reconhecimento que, também, é feito por 
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quem nos visitou e, no caso da Feira do Vinho, pelos produtores que não tendo 
realizado os negócios desejados por culpa da crise, reconhecem o êxito dos eventos. 

Se a contenção na despesa é uma realidade, os investimentos de proximidade 
mantém-se em benefício de todas as Freguesias, sem excepção. Exemplo desta acção é a 
recente inauguração do Largo do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo, a pavimentação 
exterior da Igreja do Pisão e a eliminação de barreiras arquitectónicas nos passeios por 
todo o Concelho, sem esquecer a reabilitação do quartel da GNR de Nelas que será 
inaugurado, em princípio, durante o mês de Novembro. 

Quanto aos recursos humanos, a aposta na sua valorização é um desígnio que 
vamos continuar a perseguir. A aposta na formação e na qualificação dos nossos 
quadros vai permitir uma reorganização dos serviços de que resultará mais qualidade e 
comodidade a todos os utentes. Foi a pensar na melhoria da oferta dos serviços que 
iremos alterar o horário de funcionamento dos serviços municipais com atendimento a 
público. Assim, a partir de Outubro, os serviços estarão abertos durante a hora de 
almoço, de segunda a sexta-feira, até às 17h00.  

Esta mudança surge da necessidade que muitos munícipes sentem em 
encontrar, no seu horário, disponibilidade para se deslocarem à Câmara a fim de 
resolver as suas questões sem interferir com as horas do seu trabalho. É, também, uma 
decisão que foi tomada após a auscultação dos Funcionários. Para eles, que 
concordaram com esta alteração, quero agradecer e felicitá-los, dado que irão fazer o 
esforço de almoçar em menos tempo, garantindo a eficiência do serviço. 

E é com este empenho e com esta dedicação que continuaremos a defender as 
melhores soluções para a nossa Terra.  

Muito obrigado pela atenção. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara. Sobre este ponto, e após esta 

intervenção da Senhora Presidente da Câmara, algum dos Senhores Membros da 
Assembleia pretende usar da palavra?  

Uma vez que não temos ninguém inscrito, passamos para o ponto 2.2 da Ordem 
do Dia - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela Câmara, 
para os prédios urbanos, referente a 2010, a liquidar no próximo ano, nos termos do 
Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei nº. 287/03, 
de 12 de Novembro.  

Aproveito para informar a Assembleia de que chegou, ainda dentro do período 
de tolerância, o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Sobre este ponto, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vai usar da palavra o 
Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Estimado Público. 
Durante muitos anos, fomos confrontados, no Serviço de Finanças, onde estive 

ligado muito tempo, pelo elevado imposto sobre os imóveis que os contribuintes tinham 
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de pagar nos meses de Março e Setembro. O argumento mais usado era de que o valor 
resultava das taxas que eram aprovadas na Assembleia Municipal, talvez exageradas em 
relação a outros Municípios. Havia muitas reclamações, mas o nosso argumento era de 
que o imposto era fixado pela Assembleia Municipal, embora fosse mais elevado do que 
noutros Concelhos vizinhos. Temos exemplos que, como o nosso vizinho Concelho de 
Carregal do Sal, sempre pagaram impostos, sobre prédios urbanos, de quase metade do 
nosso. 

Não entendo porque é que a Câmara apresenta uma proposta à Assembleia 
Municipal baseada numa informação em que propõe a taxa, para prédios rústicos, 0,8%, 
para os prédios urbanos, antes do Código do IMI, 0,7% e o outro para 0,4%, porque o 
faz baseada numa informação errada. Porquanto o Senhor Chefe de Divisão veio com a 
informação, dizendo que aquela taxa dos prédios, era de 0,8% para rústicos, 0,4% a 
0,8% para urbanos e 0,2% a 0,5% para prédios novos avaliados nos termos do CIMI. 
Nada mais errado, porque as taxas a partir de 2008, inclusive, não são essas. Segundo o 
artigo 112.º, do Código do IMI, as alíneas a), b) e c), do n.º 1, diz que para os prédios 
rústicos é de 0,8%, para prédios urbanos, é de 0,4% a 0,7% e para prédios urbanos, nos 
termos do IMI, é de 0,2% a 0,4%. A Câmara Municipal ao propor taxas de 0,8%, 0,7% 
e 0,4% vai para o máximo e não reduz nada; neste caso aplicam sempre o máximo. Só 
para dar uma ideia, de todos os Concelhos que há no Distrito de Viseu, só sete é que 
têm imposto como o nosso. 

Penso que a Assembleia Municipal devia ter atenção a esta preocupação, 
embora num ano de dificuldades financeiras, pois os munícipes também têm os seus 
rendimentos dificultados. Propunha que a Câmara Municipal pudesse rever a sua 
posição e fixar para os rústicos, a taxa de 0,8%, porque tem um valor insignificativo, 
para os prédios urbanos, avaliados antes do IMI, a taxa de 0,6% e para os prédios novos, 
depois do Código do IMI, a taxa de 0,3%. Espero que esta proposta seja bem recebida. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. A proposta 

que o Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges apresentou é de que para os 
prédios urbanos fosse, antes do IMI, a uma taxa de 0,6% e depois 0,3%; só essa 
alteração, pois as restantes taxas seriam aceitáveis. Isto é, o Senhor Membro da 
Assembleia Manuel Borges entende que as taxas de 0,8% fossem corrigidas para 0,3%, 
depois do IMI, e 0,6% antes do IMI, para os prédios urbanos.  

Mais algum dos Senhores Membros, sobre esta proposta, deseja usar da 
palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Muito boa noite, Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Exmos. Senhores Membros da Mesa, 
Exma. Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Estimados Colegas Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia,  
Estimado Público.  



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 12

Considerando a argumentação que o Senhor Membro da Assembleia Manuel 
Borges fez, parece-me que vem ao encontro daquilo que era a vontade da Câmara, isto 
é, colocar uma décima abaixo do máximo. Uma vez que o erro se deve à fixação do 
máximo, estamos a falar de algo plausível que é V. Excelências proporem uma décima 
abaixo do máximo, o que seria 0,7%. O que se está a aqui a fazer é, apenas, uma 
correcção de uma décima percentual ao limite máximo. Perante tal argumento, a 
Bancada do Partido Socialista, que eu represento, concorda com a proposta do Senhor 
Membro da Assembleia Manuel Borges. 

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

da palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia,  
Estimado Público. 
Quanto a este tema, não tinha intenção de intervir, mas levanta-se-me aqui uma 

questão muito pertinente. Se a Câmara fixou estas taxas, de certeza que foi segundo um 
valor económico para salvaguardar o Orçamento. Queria perguntar à Câmara Municipal 
se o analisou dessa forma ou se o analisou só na redução ao munícipe. Porque se o fez 
numa base de uma previsão poderá haver fazer alguma derrapagem no futuro.  

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vai, agora, usar 

da palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas que irá prestar alguns esclarecimentos 
sobre este assunto. Faça o favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Colegas Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Começava por dizer ao Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges que, 

como sabe, nós temos funções na vida. Enquanto estive nas Finanças sempre fui, penso, 
um Funcionário aplicado e actualizado. Desde que passei para a Câmara Municipal, sou 
político e faço trabalho político e deixei de ter os Códigos actualizados, diariamente, 
como fazia quando lá estava. Confesso que a questão da alteração das taxas escapou-
me, presumindo que tendo um Chefe de Divisão que me faz uma informação correcta; 
quem dirige baseia as suas decisões nas informações que lhe dão.  

Como o Senhor Membro da Assembleia disse, o Concelho vizinho de Carregal 
do Sal tem as taxas por metade. No entanto, não quero comparar o Concelho de Nelas 
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com Carregal do Sal, pois os nossos objectivos são Viseu, Mangualde, Seia e Tondela, 
que estão todos nos níveis mais altos, próximos do máximo.  

Por outro lado, a discriminação entre os habitantes da Lapa do Lobo, mesmo 
dentro do mesmo Concelho é feita, como se sabe, entre os habitantes da Lapa do Lobo e 
os habitantes de Nelas ou de Canas de Senhorim, por via dos coeficientes de localização 
que definem que uma casa, que está num local, tem um valor diferente do que uma casa 
que está noutro local; é por aí que temos de considerar a diferenciação entre as 
localidades. 

Aproveito para responder ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, 
dizendo-lhe de que a Câmara não pediu à Assembleia Municipal para fixar as taxas de 
IMI. A Câmara propôs que se fixasse a taxa em 0.7% para os prédios urbanos avaliados 
ao abrigo do antigo Código de Contribuição Predial e 0.4% para os prédios urbanos 
avaliados ao abrigo do Código do IMI. Uma vez que estas duas taxas estão dentro do 
limite legal, não vejo que não possa ser aqui objecto de votação e de aprovação, assim a 
Assembleia o entenda. A proposta que foi aprovada pela Câmara Municipal foi no 
sentido de propor à Assembleia Municipal que fixasse as taxas em 0.4%, 0.7% e 0.8%. 
Nunca se falou em referências aos máximos porque, senão, a Câmara fazia uma 
proposta à Assembleia Municipal que fixasse as taxas uma décima abaixo do máximo e 
não foi isso que fizemos. 

Como o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa disse, e como estamos a 
falar em números, o IMI andará neste momento na ordem dos quinhentos e sessenta mil 
euros por ano e as reduções que aqui são propostas para 0.3% e 0.6% resultaria numa 
diferença de cerca de noventa mil euros. Se somarmos aos trezentos mil euros que a 
Senhora Presidente da Câmara se referiu, em termos de corte no Orçamento de Estado, 
das transferência do Orçamento de Estado via PEC2, mesmo que se recupere alguma 
coisa nunca se recuperarão estes noventa mil euros que aqui se fala em termos de IMI. 
Por isso, a nossa proposta foi apresentada nesse sentido e julgo que fica o 
esclarecimento dado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas pelo esclarecimento que nos 

deu. Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vai 
usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas propõe a taxa máxima e admite que Nelas 

não é Carregal do Sal, mas compara-nos a Viseu. No ano de 2009, Viseu fixou a taxa 
em 0.8% para rústicos, 0.6% para prédios urbanos antigos e 3,8% para prédios novos. 
Temos 17 Concelhos que têm menos impostos do que tem Nelas.  

Quanto à redução de receita, penso que é uma falsa questão. O Senhor 
Vereador Osvaldo Seixas sabe que, a partir deste ano de 2010, as isenções dos prédios 
de 1999, que representam um número substancial e os prédios novos, que estão agora a 
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ser avaliados com valores elevados, aumenta-lhes a colecta. Penso, que no cômputo 
geral, o Município não perde nada com isso. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Vai usar da 

palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas para prestar esclarecimentos. Faça favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas:  
- Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges de que o 

Município de Viseu tem um histórico muito próprio, porque tem sempre as taxas no 
máximo, menos um ano, de quatro em quatro anos, em que baixa ali um pouco; no ano 
passado baixou e este ano já estão, novamente, no máximo.  

Quanto à questão dos prédios que, a partir deste ano, passam a pagar IMI, o seu 
valor não ascenderá mais de sessenta euros por ano e isso já está esbatido. Acaba este 
ano a isenção dos prédios construídos em 1999, como acabou no ano passado as 
isenções dos prédios construídos em 1998 e como acabou há dois anos os de 1997. A 
isenção passa de 10 para 6 anos, mas esse aumento tem-se verificado todos os anos, 
embora possa haver uma pequena diferença.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Como não há mais nenhum 

Senhor Membro da Assembleia inscrito, vou colocar a proposta do Senhor Membro da 
Assembleia Manuel Borges à votação. 

A proposta apresentada pelo Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges, 
do Partido MPT, é a seguinte: alteração às taxas do IMI, antes do IMI 0.6%, depois do 
IMI 0.3%. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor da proposta?  

A proposta foi recusada com 20 votos contra, 1 abstenção e 6 votos a favor. 
Mais algum Senhor Membro da Assembleia, sobre este ponto, deseja usar da 

palavra? Uma vez que não, vamos então pôr o ponto à votação.  
Ponto 2.2 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas 

pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2010, a liquidar no próximo ano, nos 
termos do Art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei n.º 
287/03, de 12 de Novembro. 

Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Temos 21 votos a 
favor, 5 abstenções e 1 voto contra. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
 MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
definidas pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2010, a liquidar no próximo 
ano, nos termos do Art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � 
Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de Novembro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
com 21 votos a favor, 5 abstenções e 1 voto contra.  

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

unanimidade. 
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Passamos, de seguida, ao ponto 2.3 � Deliberar, nos termos da alínea f), 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, a criação de uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira 
para as obras de �Centro Educativo Nelas�; �Museu do Vinho do Dão�; Rede Urbana 
para a competitividade e inovação� e �Rotunda de acesso a Canas de Senhorim 
(Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim). 

Sobre este ponto 2.3, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar 
da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. 
Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- A Bancada do Partido Socialista vai votar favoravelmente este pedido de 

1.5% sobre os lucros tributáveis sujeitos e não isentos de IRC, conforme a proposta. No 
entanto, vale a pena referir alguns números de que estamos a tratar e não só sobre as 
percentagens. A derrama tem representado, por exemplo neste último ano de 2009, 
cerca de setecentos e cinquenta mil euros, já calculados. Há, ainda, as receitas 
extraordinárias que representaram, em relação ao ano passado, um aumento de 
quatrocentos e oitenta e nove mil euros; neste último valor existe um acréscimo 
substancial para este ano. Há a salientar um acréscimo, sobretudo, devido a uma ou duas 
empresas e que vale a pena referir o esforço dessas duas ou três empresas. É preciso 
dizer de que uma só empresa entrega quatrocentos e noventa e três mil euros; é para ter 
uma ideia do que é que nós estamos aqui a receber. Estamos a falar de uma derrama 
que, dentro dos impostos sobre o IR, impostos sobre as empresas, não se deveria 
dissociar do ponto que vem a seguir. Entendo que este valor acrescido na derrama é um 
valor importante para ajudar a consolidação dos objectivos do Executivo. 

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

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que 
não há mais ninguém inscrito, vou dar a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas 
que pretende fazer um esclarecimento. Faça favor. 

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

confirmo o aumento que se registou de 2008 para 2009. No entanto, os números de 
2010 são desanimadores, pois não chegam aos duzentos e setenta mil euros. Esta é a 
estimativa que temos depois da conversa que mantivemos com as Finanças.  

Quando falou em derrama extraordinária para 2010, não nos podemos esquecer 
de que as empresas pagam menos porque têm menos lucros; a crise é para todos e as 
empresas de Nelas também estão afectadas. Vivemos todos no mesmo País e sabemos 
bem como está o tecido empresarial local; tendo menos lucro, naturalmente que pagam 
menos impostos. 

Este valor podia ser, substancialmente, mais alto se a Lei das Finanças Locais 
não tivesse sido aprovada. Como o Senhor Membro da Assembleia sabe, era 10% da 
colecta, que dava, normalmente, entre dois a dois e meio por cento há 3 ou 4 anos. Na 
Assembleia Municipal anterior aprovámos moções contra essa Lei das Finanças Locais 
e neste momento é de 1,5% sobre a matéria tributável e antigamente era 10% sobre a 
colecta que dava entre dois e dois e meio por cento de imposto; só aí verifica-se um 
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grande corte para as Autarquias. Sofremos essas consequências, embora tenha havido 
uma recuperação de 2008 para 2009, porque houve uma melhoria do tecido económico 
local.  

Este ano, com a crise, os valores estão a menos de um terço do que eram no 
passado e continuarão baixos. Só uma empresa entregou, em 2009, quatrocentos e 
noventa e três mil euros e em 2010 todas as empresas do Concelho pagaram menos de 
cento e setenta e cinco por cento. Queria realçar que não foram só trezentos mil euros 
que o Estado corta às Câmaras Municipais, pois cortou também as taxas de loteamentos, 
para além do tecido económico que está parado, e ainda temos a redução das receitas 
por via da derrama. Há uma série de reduções que têm de ser combatidas de alguma 
forma e o IRS que nós propomos é o de que deixe de haver benefícios para os 
moradores do Concelho. O que iremos recuperar são setenta ou oitenta mil euros, pois é 
preciso recuperar um benefício que era dado à uma classe média, média alta, que 
usufruem de rendimentos acima de mil e duzentos ou mil e trezentos euros, por mês e 
por casal; Quero salientar que quem tem rendimentos mais baixos não tem nenhum 
benefício, como sabe. 

 
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, e como ainda nos 
encontramos no ponto 2.3, vamos pô-lo à votação.   

Deliberar, nos termos da alínea f), 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, a criação de uma 
derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de �Centro 
Educativo Nelas�; �Museu do Vinho do Dão�; Rede Urbana para a competitividade e 
inovação� e �Rotunda de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na E.N. n.º 234, em 
Canas de Senhorim). 

Sobre este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 
unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 � Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei 
n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
criação de uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de 
�Centro Educativo Nelas�; �Museu do Vinho do Dão�; Rede Urbana para a 
competitividade e inovação� e �Rotunda de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na 
E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim), foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 
27 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, também, por 

unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem � Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas. 
Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 

da palavra? Uma vez que não, vou pôr o ponto à votação. 
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O ponto 2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei n.º 
5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.  
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 27 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 também. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.5 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � 

Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 

palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Existe uma regra de três simples que me tinha dado uma aproximação aos 

setenta e cinco mil euros que foram ventilados; estamos a falar da mesma coisa. 
Falamos de um Concelho em que está, neste momento, a apresentar menos 5% de 
declarações de IRS, o que constitui uma grande perda. Assim sendo, entregaram-se mais 
de cinco mil declarações de IRS, o que representa mais de nove mil pessoas. 
Comparando com os cerca de treze mil eleitores, há uma grande margem de pessoas que 
apresentam a declaração de IRS. Não posso, de forma alguma, concordar quando me diz 
que são os ricos ou os menos ricos que irão beneficiar porque nestas cinco mil e cento e 
cinquenta e oito declarações, que representam nove mil e duzentos eleitores, a grande 
força está nos casais e na classe média e que se revela importante uma diferença de cem 
ou cento e cinquenta euros.  

Este diferencial, que é de 2%, é o que V. Excelências pretendem não continuar 
a dar aos cidadãos deste Concelho, como aconteceu nos dois anos anteriores. Nós 
estamos a falar de setenta e cinco mil euros e penso que valeria a pena aplicá-lo no 
exercício no próximo ano. Creio que poderia ser dado aos casais, que agora ficam 
inseridos nesta grande mancha de entrega de IRS, um benefício, por estimativa, de cem 
ou cento e vinte e cinco euros por pessoa. 

Penso que a possibilidade, que seria dada às pessoas, de se sentirem melhor e 
de se sediarem mais no Concelho, fazendo cá compras e passando a viverem aqui. Por 
isso, a Bancada do Partido Socialista, que represento, entende que seria razoável manter 
as políticas dos anos anteriores e aproveitar esta oportunidade de, em vez de irmos para 
os 5% da taxa máxima de IRS, repor a dos anos anteriores de 3%. Não sendo uma 
proposta deve, no entanto, ficar à vossa consideração. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Vai usar 
da palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas para prestar, uma vez mais, alguns 
esclarecimentos. Faça favor. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Só queria esclarecer o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho de 

que nunca disse que serão os ricos a beneficiar desta medida. Quando defendi a 
proposta dos 3% disse que uma faixa da classe média iria beneficiar com esta medida. 
Não tenho aqui os números de 2009, mas tenho os de 2008, e posso-lhe dizer de que um 
casal que ganhasse setecentos e cinquenta euros cada um, iria beneficiar, no final do 
ano, de cinquenta euros.  

Quanto à questão da fixação, percebo que é um argumento, naturalmente, mas 
não conheço ninguém que tenha vindo morar para Nelas por o IRS ter estado a 3%. A 
redução da entrega das declarações em 5% é preocupante por duas razões. Ou as 
pessoas saíram de cá, o que demonstra que os 3% de imposto não os fixou cá, e eu 
estava errado quando os propus, ou demonstra que há menos população activa, derivado 
a algum aumento de desemprego. Parece-me que estará, neste momento, em curso uma 
boa fase de correcção em relação aos anos de 2007 e 2008. 

Mas o que demonstra o ano de 2009, em que o desemprego estava mais alto, 
parece-me que as pessoas saíram de cá, ou para o estrangeiro ou para os grandes 
centros, como Viseu, Lisboa ou Porto. É preciso dizer de que todos os grandes centros, 
aqui á volta, têm as taxas de IRS no máximo.  

Foram muito poucas as Câmaras que aproveitaram esta hipótese que o Governo 
concedeu; nós fomos uma delas. Percebemos que nesta fase em que o Governo corta nas 
deduções específicas e aumenta as taxas de imposto, o IVA de 20% para 21%, e agora 
para 23%, não compete a uma Câmara tão pequena como a de Nelas estar a abdicar de 
uma parte da sua receita quando o Governo, além do que quer ganhar a mais em 
impostos, já nos cortou essa fatia. Não nos compete estarmos a fazer com que as 
pessoas beneficiem do IRS naquilo que o Governo nos tem cortado.  

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

Membros da Assembleia pretende, neste ponto, usar da palavra neste ponto? Uma vez 
que ninguém pretende usar da palavra, vou pô-lo à votação.  

O ponto 2.5 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios 
� Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 

Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto aprovado com 21 votos a favor, 
4 votos contra e 2 abstenções. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.5 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios 
� Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 21 
votos a favor, 4 votos contra e 2 abstenções. 

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

Passamos, agora de seguida, ao ponto 2.6, � Aprovar o Mapa de Ruído do 
Concelho de Nelas, que foi enviado, também, a todos os Senhores Membros da 
Assembleia. 

 Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr, também, o ponto à votação. Aprovar o Mapa 
de Ruído do Concelho de Nelas. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi 
aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.6 � Aprovar o Mapa de Ruído do Concelho de Nelas, foi posto à 
votação, tendo sido aprovado com 27 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. 
Chegámos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos e passamos para o Período 

destinado ao Público. Neste ponto, temos a inscrição do Senhor Jorge Sofia que irá 
expor um assunto relativo às AEC´s. No entanto, e ainda antes de dar a palavra ao 
Senhor Jorge Sofia, chegou-me uma carta da D. Maria Amália Amaral Ferreira que, 
sucintamente, pretende informar toda esta Assembleia que pediu para ser substituída na 
CPCJ por motivos de força maior. Como a carta é um pouco extensa, não a vou ler, mas 
como a D. Amália Ferreira foi eleita por esta Assembleia, quis, desta forma informar 
todos os Senhores Membros da mesma de que abdicou do cargo. 

Dou, de seguida, a palavra ao Senhor Jorge Sofia que nos irá falar sobre as 
AEC´s - Actividades de Enriquecimento Curricular. 

O Senhor Jorge Sofia: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Público presente.  
Venho, por este meio, dar conhecimento aos Senhores Membros da Assembleia 

Municipal do descontentamento gerado pela flexibilização de horários das actividades 
de enriquecimento curricular, vulgo AECs, em algumas Escolas do nosso Concelho. 

Passo a expor: 
Os Pais de algumas turmas do 3.º e 4.º anos foram informados, após o inicio do 

ano lectivo, da existência da flexibilização dos horários das actividades, das AEC´s, 
pela inserção de actividades de enriquecimento curricular no período das treze horas e 
trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, reiniciando, assim, a actividade lectiva, 
propriamente dita, das quinze horas e trinta minutos às dezassete horas e trinta minutos. 
Ou seja, as crianças têm uma interrupção desde o meio-dia, inicio da hora de almoço, 
até às quinze horas e trinta minutos, com actividades que não são, propriamente, do 
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currículo lectivo e começam a ter aulas às quinze horas e trinta minutos até às dezassete 
horas e trinta minutos.  

Face a esta situação, foi elaborado um abaixo-assinado, que rapidamente reuniu 
mais de cem assinaturas de Pais e Encarregados de Educação, e que foi entregue na 
Câmara Municipal de Nelas e na Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento 
de Nelas. Em resposta, os Pais foram convidados para uma reunião com os 
representantes da Câmara Municipal de Nelas e da CAP do Agrupamento de Escolas de 
Nelas. Nesta reunião foram-nos transmitidas alternativas aos horários que tinham sido 
dados; todas essas alternativas envolviam a flexibilização de horários ou afectando mais 
turmas em menos dias. A justificação para a necessidade da flexibilização dos horários 
foi a incapacidade de atrair Professores que leccionassem as AEC´s com horários 
inferiores a dez horas, ou seja, hipoteticamente poucos docentes se sujeitariam às 
condições laborais destas actividades. Os parceiros envolvidos na oferta das AEC´s, 
baseados na experiência de anos anteriores, acharam que flexibilizar os horários seria a 
forma de assegurar Professores a leccionar as AEC´s. Mais, reforçaram que todos os 
parceiros envolvidos nas tomadas de decisão concordaram que esta seria a melhor das 
soluções, ainda que pudesse não ser a ideal. Nessa e em reuniões sucessivas com 
Encarregados de Educação, eu e muitos Encarregados de Educação, alguns dos quais 
estão aqui presentes, concordámos que a flexibilização dos horários não seria uma 
solução que quiséssemos para as nossas Escolas. 

O Decreto-Lei n.º 14.460/2008, que regulamenta as AEC´s, refere, no seu 
artigo vigésimo segundo, que a existência e funcionamento destas actividades não se 
pode sobrepor à actividade curricular diária e no artigo vigésimo terceiro, que ainda que 
se possa recorrer à flexibilização dos horários, deva ser feito tendo em conta o interesse 
dos Alunos e das famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica. A solução da falta de 
Professores para as AEC´s deve passar pela tomada de outras medidas de atracção de 
Docentes ou pela formação de outras parcerias que assegurarão o funcionamento de 
outras actividades. 

Preferimos que os nossos educandos se sujeitem a não ter Docentes colocados 
nas AEC´s, o que não conseguiu ser evitado com a flexibilização de horários no ano 
lectivo passado, do que ter actividades curriculares interrompidas pelas AEC´s. Assim 
sendo, sai prejudicada a qualidade das actividades curriculares como alguns de nós já 
teve oportunidade de verificar. 

Queremos reforçar de que não aceitamos a solução actual da flexibilização de 
horários e exigimos que as AEC´s decorram após as actividades curriculares. Pedimos, 
ainda, que em anos lectivos futuros os horários destas AEC´s sejam divulgados aos Pais, 
antecipadamente nos actos de matrícula, e não sejam alterados sem o consentimento dos 
Pais para que não volte a acontecer a mesma situação. Hoje, e dessa forma, encontramo-
nos perante um facto consumado porque já havia contratação de Docentes para aqueles 
horários. Entendemos que são as pessoas que vêm leccionar as AEC´s terão de se 
adaptar aos horários disponíveis e não os horários alterados para adaptá-los aos 
Docentes, o que não serve os interesses dos nossos educandos. Afirmamos, ainda, que 
pretendemos demonstrar o nosso descontentamento para a Direcção Regional de 
Educação do Centro e para a Senhora Ministra da Educação. Consideramos que a 
flexibilização de horários de actividades curriculares foi a solução encontrada que 
afectou, em maior grau, a componente mais importante de todo este processo, os nossos 
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filhos e os nossos educandos. Consideramos, de igual forma, que apesar de estarmos 
sensíveis aos problemas da gestão das AEC´s e das condições laborais dos Professores 
destas actividades não é a componente curricular, nem as famílias, que devem ser 
penalizadas. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Jorge Sofia. Fica aqui o registo e o apelo feito pelos 

Senhores. Se algo poder ser respondido, decorrendo dos trâmites normais, será por 
escrito ou verbalmente. 

Uma vez que não há mais ninguém do Público inscrito, dou por encerrada esta 
sessão ordinária, agradecendo a todos a vossa presença e desejando-vos uma boa noite e 
um bom fim-de-semana.    

 
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: 


