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SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 
 

ACTA 
 
Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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 24 de Setembro 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.º 1, 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 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 
Municipal para o ano de 2011; 

2.3 � Aprovar a Proposta de Reestruturação dos Serviços do Município de 
Nelas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro;  

2.4 � Aprovar a Proposta de Regulamento de Organização dos Serviços do 
Município de Nelas e respectivo Organigrama;  

2.5 � Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2011; 
2.6 � EDM � Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. - Parque 

Habitacional da ex-ENU, na Urgeiriça � Conhecimento;  
2.7 � EDM � Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. � Recuperação 

Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça � Conhecimento; 
2.8 - Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite. Vamos dar início a esta sessão ordinária, a última do ano de 

2010. Começo, como sempre, por cumprimentar a Senhora Presidente, Dr.ª Isaura 
Pedro, os Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes das 
Junta de Freguesia e os Senhores Membros da Assembleia Municipal. 

Vou, de seguida, dar a palavra ao Senhor Segundo Secretário, Manuel dos 
Santos, que irá fazer a chamada de todos os Senhores Membros da Assembleia e 
registar as respectivas faltas. Senhor Manuel dos Santos, faça o favor. 

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

Senhores Membros da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho, Florinda Maria 
Aires Alves Dores Tiago, António Manuel Ramos Nascimento Loureiro e o Senhor 
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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. Aproveito 

para informar que foi convocada para hoje tomar posse e assento nesta Assembleia, em 
pleno direito, a D. Florinda Maria Aires Alves Dores Tiago, da Lapa do Lobo, que 
substituirá o nosso saudoso e amigo Rui Neves que, abruptamente nos deixou. 

Dando continuidade aos trabalhos passamos, de seguida, ao ponto 1.1 - 
Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 24 de Setembro de 2010. Algum 
dos Senhores Membros da Assembleia, sobre este assunto, deseja usar da palavra? 

Uma vez que não, vamos pôr a referida acta à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 

Seguindo a Ordem de Trabalhos, passamos para o ponto 1.2 � Leitura do 
Expediente. 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 14/09/2010; 28/09/2010; 12/10/2010; 26/10/2010; 10/11/2010;  
- Dão Sul � Global Wines � Convite para jantar da Festa das Vindimas, 25 de 

Setembro de 2010, 19 horas, no Paço dos Cunhas, de Santar;  
- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 

República � Pergunta ao Governo �Imposição pelo Governo do uso de dispositivos 
electrónicos de matrícula aos utentes das auto-estradas� e ofício dirigido à Comissão 
Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações�;  

- Exemplar do Jornal do STAL;  
- Exemplares do Jornal Voz das Misericórdias;  
- Exemplar do jornal Associação, da Associação Portuguesa de Deficientes;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Documentação para a 

reunião da Assembleia Intermunicipal da CIMRDL, de 27 de Setembro de 2010;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Convocatória para 

sessão ordinária, a realizar em Aguiar da Beira, pelas 18:00 horas, de 26 de Novembro 
de 2010; 

- Membro da Assembleia Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves � Solicita 
justificação da falta dada à sessão ordinária de 18 de Junho de 2010;   

- Maria Amália Amaral Ferreira, na qualidade de Membro eleito pela 
Assembleia Municipal para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � 
Entrega de envelope fechado de carácter confidencial;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República � Resposta do Governo à pergunta: �Falta de pagamento às Autarquias 
Locais em relação aos transportes escolares�;  



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 3

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República � Resposta do Governo à pergunta: �Transferências das Autarquias Locais 
para o Serviço Nacional de Saúde�, apresentada pela Deputada Paula Santos;  

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

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Parecer sobre a Proposta 
de Lei do Orçamento de Estado para 2011;  

- Assembleia da República � Comissão Parlamentar de Educação e Ciência � 
Acusa recepção de moção referente ao encerramento de escolas;  

- Assembleia Municipal de Moimenta da Beira � Reunião � Jantar dos 
Presidentes das Assembleias Municipais do Distrito de Viseu;    

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Pedido de 
designação de elemento substituto da Assembleia Municipal naquela Comissão, em 
virtude da Senhora Dr.ª Maria Amália Amaral Ferreira ter pedido a demissão;   

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Pedido de 
designação de elemento substituto da Assembleia Municipal naquela Comissão, em 
virtude da Senhora Dr.ª Crisálida Maria Alves de Jesus Pinto ter declarado 
indisponibilidade para aceitar a nomeação por motivos de saúde e familiares; 

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Pedido de 
designação de elemento substituto da Assembleia Municipal naquela Comissão, em 
virtude da Senhora Dr.ª Isabel Maria Ferreira de Carvalho Antunes Moreira Alves ter 
declarado indisponibilidade para aceitar a nomeação; 

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Pedido de 
designação de elemento substituto da Assembleia Municipal naquela Comissão, em 
virtude da Senhora Dr.ª Maria Jacinta Ferreira Lobo Moura ter declarado 
indisponibilidade para aceitar a nomeação;  

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Composição 
da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas 2011 - 2012; 

- Presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista � Comunica 
o falecimento do Membro da Assembleia Municipal, Senhor Rui Joaquim Cabral 
Cardoso das Neves;  

- Ofício nº. 6511, datado de 03 de Dezembro de 2010, da Câmara Municipal de 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 18/10, datado de 17 de Setembro de 2010, enviada ao Ex.m.º 

Senhor Presidente do Conselho Executivo da CIMRDL, com a indicação dos membros 
substitutos para a composição da Assembleia Intermunicipal da Região Dão-Lafões;   

- Ofício n.º 19/10, datado de 27 de Setembro 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 24 de Setembro 
de 2010; 
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- Ofício n.º 20/10, datado de 06 de Outubro de 2010, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, dando 
conhecimento que a Senhora Dr.ª Crisálida Maria Alves de Jesus Pinto substituiu a Sr.ª 
Dr.ª Maria Amália Amaral Ferreira na Comissão Alargada daquela CPCJ; 

- Ofício n.º 21/10, datado de 13 de Outubro de 2010, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, dando 
conhecimento que a Senhora Dr.ª Isabel Maria Ferreira de Carvalho Antunes Moreira 
Alves substituiu a Sr.ª Dr.ª Crisálida Maria Alves de Jesus Pinto na Comissão Alargada 
daquela CPCJ; 

- Ofício n.º 22/10, datado de 19 de Outubro de 2010, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, dando 
conhecimento que a Senhora Dr.ª Maria Jacinta Ferreira Lobo Moura substituiu a Sr.ª 
Dr.ª Isabel Maria Ferreira de Carvalho Antunes Moreira Alves na Comissão Alargada 
daquela CPCJ; 

- Ofício n.º 23/10, datado de 27 de Outubro de 2010, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, dando 
conhecimento que a Senhora Dr.ª Maria Salomé de Almeida Simões substituiu a Sr.ª 
Dr.ª Maria Jacinta Ferreira Lobo Moura na Comissão Alargada daquela CPCJ; 

- Ofício n.º 24/10, datado de 17 de Novembro de 2010, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Dr.ª Florinda Maria Aires Alves das Dores Tiago, convocando-a para integrar o Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista, desta Assembleia Municipal, em virtude do Senhor 
Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves ter falecido; 

- Ofício nº. 25/10, datado de 07 de Dezembro 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, etc. 

Como Presidente desta Assembleia e dado que, como atrás referi, faleceu um 
Amigo, Membro desta Instituição, um bom autarca, uma referência de Homem simples 
e leal, um lutador, um homem de causas. Por tal motivo, proponho que se faça um 
minuto de silêncio em sua honra. 

(Foi feito um minuto de silêncio em honra do Senhor Rui Joaquim Cabral 
Cardoso das Neves) 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado a todos. 
- Dando continuidade à sessão, e atendendo a que a Ordem do Dia é um pouco 

extensa, pedia a todos os Senhores Membros da Assembleia o favor de se inscreverem 
de imediato, permitindo desta forma uma melhor distribuição do tempo. Vai usar da 
palavra o Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhores Membros da Mesa, 
Senhora Presidente, Dr. Isaura Pedro, 
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Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Muito Boa Noite a todos. 
- A Bancada do PSD/CDS-PP apresenta um Voto de Pesar ao Senhor Rui 

Joaquim Cabral Cardoso das Neves. 
Pode dizer-se que Nelas perdeu uma figura que ficará para sempre ligada à 

história do nosso Concelho. Fundador do Partido Socialista em Nelas, Professor, 
Deputado, adjunto do Governador Civil de Viseu, Vereador e Membro da Assembleia 
Municipal, Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves foi um homem multifacetado que 
muito honrou o nome de Nelas. 

Frontalidade, coragem, determinação, tenacidade, firmeza nas suas convicções, 
são muitos dos adjectivos que poderíamos aplicar a este Homem com quem muitos de 
nós teve oportunidade de privar, tal era a sua disponibilidade e dedicação que colocava 
em cada uma das suas funções e dos cargos que desempenhou, dos quais se destaca a 
sua participação como Deputado da Assembleia da República. 

Uma pessoa de trato fácil, Rui Neves, era para mim sempre o Dr. Rui Neves, 
como, pessoalmente, sempre o tratei, deve constituir um exemplo para todos nós, pela 
forma como abraçou as causas em que acreditava e, sobretudo, pela forma como amou 
Nelas, sua terra de adopção desde muito jovem.  

Era um homem justo e intelectualmente honesto, respeitador dos seus 
adversários políticos e muito próximo das pessoas. Uma pessoa de grande solidariedade 
e respeito pelo Homem, que se reflectia na importância que aplicava nos valores da 
família. Muito se poderia dizer de Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves mas as 
palavras não são suficientes para expressar, de forma completa, o valor deste Homem, o 
qual, incontestavelmente, é um símbolo da nossa Terra e da nossa Democracia. 

É, pois, com este sentimento de perda que se propõe um voto de pesar pelo 
falecimento de Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves, apresentando as suas mais 
sentidas condolências à família, nomeadamente à sua esposa, filha, netos e amigos.   

Queria, no entanto, fazer uma solicitação no sentido de que a Câmara 
Municipal de Nelas, na pessoa da Senhora Presidente, prestasse, enquanto Homem e 
Político, a sua devida homenagem. 

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

este voto de pesar apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD/CDS-PP, mais algum 
dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vai usar da palavra a 
Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. Faça o favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco: 
- Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhores Membros da Mesa, 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Muito Boa Noite. 
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Cabe-me, em nome da Bancada do Partido Socialista, agradecer, desde já, ao 
Líder da Bancada do PSD o voto de pesar que apresentou. Parece-me, no entanto, que 
teria sido politicamente correcto deixar o Partido Socialista apresentá-lo em primeiro 
lugar; não me parece que a antecipação tenha sido uma boa atitude. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Informo a Senhora Membro Assembleia Carla Francisco que não houve 

qualquer antecipação, o que houve foi uma ordem de inscrição. Com o devido respeito, 
o voto de pesar pode ser extensível a qualquer das Bancadas, devo acrescentar ainda, 
que o teor das intervenções não é do meu conhecimento, pelo que, a ordem das mesmas 
é que é importante. Não se devem tirar dividendos políticos nestas situações.  

Pretende apresentar o seu voto de pesar ou associa-se ao apresentado pela outra 
bancada? 

 
 
A Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco: 
- Concordo, plenamente consigo, Senhor Presidente. No entanto, estou aqui, 

em nome da Bancada do Partido Socialista, para apresentar um voto de pesar e vou 
fazê-lo. 

A Bancada do Partido Socialista vem, por este meio, apresentar um voto de 
pesar pelo falecimento de um grande Socialista e um cidadão exemplar: Rui Joaquim 
Cabral Cardoso das Neves. Um Homem que, desde muito cedo, defendeu os ideais 
pelos quais pautou a sua vida: igualdade, liberdade e fraternidade. 

Um humanista que sempre lutou pelo progresso deste Concelho. E fê-lo com 
lealdade, com honestidade, com coerência e visão. Um Político nato, um estratega de 
grande capacidade intelectual, reconhecido por todos os que com ele trabalharam dos 
vários quadrantes políticos. Um Político conhecido pela nobreza de carácter e pela 
vontade férrea em defender os interesses do Concelho e o bem-estar da sua população 
no desempenho dos vários cargos que ocupou, quer a nível nacional, distrital ou 
concelhio. 

Rui Neves como era conhecido, ou simplesmente Rui para os amigos, que 
sempre recusou o título de Dr., foi sem dúvida um Nelense de corpo e alma, cuja partida 
deixa um grande vazio na nossa comunidade. O Partido Socialista de Nelas perdeu um 
dos seus grandes nomes e mentores e o Concelho perdeu uma das grandes referências 
do seu desenvolvimento económico, social e cultural de Nelas.  

Pelo Político, pelo munícipe e pelo Homem que foi, sugere a Bancada 
Socialista que, em ocasião oportuna, o Município lhe possa prestar justa e condigna 
homenagem, perpetuando, desta forma o nome de uma grande figura do nosso 
Concelho.  

Obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. Como 

tinha pedido para se manifestarem sobre o voto de pesar apresentado pela Bancada do 
PPD-PSD/CDS-PP, o que não foi feito, mas tratando-se de uma pessoa conhecida que 
todos estimávamos e respeitávamos, proponha que o voto de pesar deveria ser unânime 
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para todos os Partidos. Dou a palavra à Senhora Membro da Assembleia Carla 
Francisco. Faça o favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco: 
- Senhor Presidente da Assembleia, a questão não se aplica a uma votação. Não 

passa pela cabeça de ninguém, aqui presente, que não haja pesar, pelo falecimento de 
uma pessoa, como o Rui Neves, e não estamos a falar só dos Socialistas, pois foi um 
cidadão que não passou despercebido a qualquer um dos Membros desta Assembleia. 

Não é isso que está em causa. É uma atitude politicamente correcta, foi essa a 
minha questão, se calhar fui mal interpretada. Senhor Presidente, eu acho que os dois 
votos de pesar deverão ser, simultaneamente, apresentados. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Carla Francisco. Mais 

alguém se quer manifestar sobre os votos de pesar apresentados? Uma vez que não, 
vamos pô-los à votação. Sobre os votos de pesar apresentados pelos grupos 
parlamentares do PS e do PPD-PSD/CDS-PP, quem vota contra? Quem se abstém? 
Estão, assim, os dois aprovados, por unanimidade. 

Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente de Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Ilustres Camaradas de Bancada, 
Senhores Membros da Assembleia. 
Só queria reforçar, ainda mais, a minha intenção pessoal, pois sou uma pessoa 

que convivi, praticamente, 40 anos com o Rui Neves. Lembro-me, perfeitamente, 
quando ele foi para a Escola Técnica do Dão dar aulas pela primeira vez, era eu catraio, 
andava no primeiro ano do Ciclo, e a partir daí estive sempre muito próximo do Senhor 
Professor Rui Neves. Gostava que saísse, também, da Autarquia um pensamento e uma 
imagem reforçada em que ele, como Homem, como Político e como Camarada e Amigo 
de toda a gente, tivesse uma homenagem digna, em que se honrasse, não só o seu nome, 
mas tudo o que ele fez ao longo da sua vida em prol do Concelho. 

Prefiro, sempre, que as homenagens se realizassem em vida mas, infelizmente, 
muitas vezes somos traídos e acabam por ser só a título póstumo. Gostava que esta 
recomendação fosse tomada em consideração pela Câmara Municipal e penso que a 
Assembleia também não se oporá a esta decisão. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Vou dar a 

palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 8

Senhores Membros da Assembleia. 
Depois deste voto e deste momento que o saudoso Dr. Rui Neves nos fez 

passar, sei que ele gostaria de estar aqui hoje presente e conviver connosco em mais 
uma sessão da Assembleia Municipal. Mas não sendo possível, vamos continuar esta 
Assembleia porque ele gostava de política e o melhor voto que lhe poderemos dirigir é 
continuarmos a trabalhar em prol da política concelhia. Assim: 

O grupo parlamentar da Coligação PPD-PSD/CDS-PP apresenta aqui hoje uma 
moção sobre segurança.  

O CONCEITO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
Numa sociedade em que se exerce democracia plena, a segurança pública 

garante a protecção dos direitos individuais e assegura o pleno exercício da cidadania. 
Neste sentido, a segurança não se contrapõe à liberdade, sendo condição para o seu 
exercício e fazendo parte de uma das inúmeras e complexas vias por onde flui a 
qualidade de vida dos cidadãos. Quanto mais improvável for a disfunção da ordem 
jurídica maior é o sentimento de segurança entre os cidadãos. 

As forças de segurança tentam aprimorar-se a cada dia e atingir níveis que 
alcancem a expectativa da sociedade como um todo, imbuídos pelo respeito e defesa dos 
direitos fundamentais do cidadão e, sob esta óptica, compete ao Estado garantir a 
segurança de pessoas e bens na totalidade do território português, a defesa dos interesses 
nacionais, o respeito pelas leis e a manutenção da paz e ordem pública.  

Paralelo às garantias que competem ao Estado, o conceito de segurança pública 
é amplo, não podendo limitar-se à política do combate da criminalidade e/ou restringir-
se à mera actividade policial. 

A segurança pública enquanto actividade desenvolvida pelo Estado é 
responsável por empreender acções de repressão e oferecer estímulos activos para que 
os cidadãos possam conviver, trabalhar, produzir e divertir-se, protegendo-os dos riscos 
a que estão expostos. 

As instituições responsáveis por essa actividade actuam no sentido de inibir, 
neutralizar ou reprimir a prática de actos socialmente reprováveis, assegurando a 
protecção colectiva e, por extensão, dos bens e serviços. 

Norteiam esse conceito os princípios da Dignidade Humana, da 
interdisciplinaridade, da imparcialidade, da participação comunitária, da legalidade, da 
moralidade, do profissionalismo, do pluralismo organizacional, da descentralização 
estrutural e separação de poderes, da flexibilidade estratégica, do uso limitado da força, 
da transparência e da responsabilidade. 

Diversos acontecimentos têm-nos provado que é impossível pensar num 
quadro de estabilidade com relação à segurança pública de tal maneira que se protegesse 
por completo dos efeitos da criminalidade em sentido amplo. Porém, isso não significa 
que o Estado tenha de lavar as mãos e conformar-se com o quadro, devendo, por isso, 
tomar medidas sérias e rígidas de combate à criminalidade e à preservação da segurança 
nacional, adoptando novas soluções tanto no quadro jurídico e institucional como no 
operacional que estejam à altura da sofisticação da criminalidade. Não se pode sustentar 
em políticas de combate à criminalidade deficitária e que não atingem o bem comum, 
em procedimentos lentos e sem eficácia, pois não configuram respeito aos direitos 
fundamentais.  
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Os investimentos em segurança pública estão, excessivamente, aquém do que 
seria necessário para se começar a pensar em oferecer segurança. Uma grande prova é o 
crescimento dos gastos dos Municípios para combater a violência em contraposição aos 
investimentos nacionais que caem paulatinamente. Estamos seguros de que estas ideias, 
estes procedimentos e estas vontades têm expressão significativa no sentimento das 
populações do Concelho. Ao longo dos tempos também as forças sociais e políticas 
concelhias vêm manifestando interesse em que à segurança das populações seja por 
todos dada uma maior atenção e que se diligencie no sentido de se sensibilizarem todas 
as esferas do poder para que ao Concelho de Nelas sejam dadas todas as condições para 
que se possa implementar uma política de segurança que dê segurança às populações, 
acautele os valores da democracia e proteja os cidadãos e os bens. 

- Considerando que esta Autarquia investiu, recentemente, parte do seu 
orçamento em obras de vulto no posto da Guarda Nacional Republicana de Nelas e 
Canas de Senhorim;  

- Considerando que esta Autarquia investe, diariamente, os seus meios 
humanos e materiais, através da boa política de acção social de segurança infantil, no 
nosso Concelho;  

- Considerando que esta Assembleia vai, aqui hoje, e mais uma vez, participar 
na eleição de Membros para a Comissão de Protecção de Menores, demonstrando o seu 
empenho nesta matéria. 

Assim sendo, a Assembleia Municipal de Nelas, reunida em sessão ordinária 
no dia 17 de Dezembro de 2010, delibera: 

- Exigir junto do Poder Central que dotem as forças de segurança, de meios e 
reforcem os seus efectivos nos postos de Nelas e Canas de Senhorim, para que estes 
possam assegurar, com eficácia, os seus deveres para com as populações. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Sobre esta moção, 

apresentada pelo grupo parlamentar da Coligação PPD-PSD/CDS-PP, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra?  

Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Faça o 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Falou-se na guarnição dos Postos de Canas e de Nelas. Gostava de saber se 

em Canas de Senhorim falta algum efectivo, pois normalmente são 11 ou 13, o número 
de efectivos. Será que se deve exigir mais do que 13 militares da GNR? 

Em Nelas não sei qual é o número de efectivos. No entanto, se o número é 
menor, penso que deveria aumentar. É, apenas, esta questão que pretendia esclarecer. 

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

algum dos Senhores Membros pretende, sobre esta moção, usar da palavra? Uma vez 
que mais ninguém pretende intervir, vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
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- Queria informar o Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos, dizendo-
lhe a GNR tem, no nosso Concelho, cerca de 27 efectivos.  

Porque o País entrou em crise, tende a registar-se um aumento de 
criminalidade, pois há mais desemprego e menos poder económico e o nosso Concelho 
sente, também, esses efeitos. Como nestes últimos tempos tem havido alguns assaltos, 
nada melhor que as forças de segurança sejam reforçadas; foi nesse intuito que 
apresentei a moção, para que, com melhores condições, os cidadãos possam sentir mais 
segurança. Penso que, com o reforço dos efectivos das forças de segurança, haja mais 
prevenção e segurança para todos nós. Cabe ao Governo dar atenção a este Concelho 
para evitar aqueles crimes como os que se registam nas grandes cidades. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vamos, agora, pôr 

a moção apresentada à votação. Vou escusar-me à leitura da mesma, embora faça uma 
alusão ao último parágrafo que é o seguinte: 

- Exigir junto do Poder Central que dotem as forças de segurança, de meios e 
reforcem os seus efectivos nos postos de Nelas e Canas de Senhorim, para que estes 
possam assegurar, com eficácia, os seus deveres para com as populações. 

Sobre esta moção, quem vota contra? Quem se abstém? Foi, assim, aprovada, 
por unanimidade.  

Sobre o ponto 1.3 � Período de Antes da Ordem do Dia, como não há mais 
ninguém inscrito, vou dá-lo por encerrado. Passamos, assim, para o Ponto 2.1 � 
Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, nos termos 
da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º169/99, 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 V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 24 de Setembro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Requalificação do cemitério antigo de Nelas; 
- Requalificação do cemitério de Santar;  
- Arranjos exteriores do Centro de Dia de Vilar Seco;  
- Construção de instalações sanitárias do Parque Infantil de Vila Ruiva, com 

colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Demolição de casa e criação de largo junto à capela de Vila Ruiva, com 

colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Colocação de lombas redutoras de velocidade na Igreja, com colaboração da 

Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Pavimentação de rua na Póvoa de Cima, em colaboração com a Junta de 

Freguesia de Senhorim; 
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- Pavimentação do acesso à Igreja (Senhorim), em colaboração com a Junta de 
Freguesia de Senhorim;  

- Requalificação do Quartel da GNR de Nelas, em colaboração com a Junta de 
Freguesia de Nelas;  

- Requalificação da Sede dos Escuteiros de Nelas, na Mata das Alminhas;  
- Alargamento de caminho perpendicular à Variante de Aguieira;  
- Colocação de bancos na Senhora do Viso, em Carvalhal Redondo; 
- Arranjo do Largo da Feira mensal de Carvalhal Redondo; 
- Beneficiação da sede do Sporting Clube de Santar, em colaboração com a 

Junta de Freguesia de Santar; 
- Reparação das antigas instalações dos Correios de Santar; 
- Colocação de multibanco na sede da Junta de Freguesia de Santar;  
- Colocação de águas e esgotos na Casa da Nossa Senhora da Esperança, em 

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

de Nelas, com colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Arranjo de passeios na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim;  
- Colocação de lombas redutoras de velocidade, em Aguieira, em colaboração 

com a Junta de Freguesia de Aguieira;  
- Colocação de lombas redutoras de velocidade em Canas de Senhorim;  
- Alargamento de caminho e construção de muros na Rua do Farol, em Canas 

de Senhorim;  
- Construção do arruamento do Dique, em Vilar Seco;  
- Pavimentação de passeios na Rua do Serrado, em Vilar Seco; 
- Construção de pontão para alargamento dos Estaleiros Municipais; 
- Beneficiação de pavilhão para o futuro armazém de materiais da Protecção 

Civil;  
- Beneficiação da Rua da Galp, em Nelas;  
- Construção de muro num caminho agrícola em Aguieira;  
- Arranjo da rede pluvial no viaduto em Canas de Senhorim;  
- Construção de aqueduto no Rossio Velho, em Canas de Senhorim;  
- Colocação de manilhas para encaminhamento de águas pluviais no espaço da 

Raposeira, em Canas de Senhorim;  
- Poda das árvores no Concelho;  
- Requalificação da inserção da Rua da Laboeira, na estrada de Senhorim;  
- Reparação de portas da Igreja de São Bartolomeu, na Vila, Senhorim, em 

colaboração com a Irmandade. 
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Requalificação da Rua António Henriques, em Nelas;  
- Alargamento da Estrada Carvalhal Redondo � Aguieira;  
- 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; 
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- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 
- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  
- Requalificação da Praceta António Lúcio, em Santar;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de infraestruturas 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;  
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  
- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Requalificação da Rua das Flores, em Nelas (Estacionamento e passeios); 
- Construção de passadeira na Rua das Flores, 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; 
- 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;  
- Alargamento do Caminho da Tapada, em Santar;  
- Construção de redes de esgotos, águas pluviais e passeios na saída de 

Carvalhal Redondo para Santar; 
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- Construção de infraestruturas na Rua de Ligação das Finanças à Rua de 
Senhorim; 

- Construção de reservatório de abastecimento público de água, em Vilar Seco;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 30 de Novembro de 2010: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 686.140,78 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 1.120.926,11 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Setembro de 2010; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 685.836,08 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, como habitualmente, vai usar da palavra a Senhora 

Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. Faça o favor. 
A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro: 
- Muito boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes das Junta de Freguesia,  
Estimado Público. 
Hoje não vou fazer nenhum discurso, vou, apenas, aproveitar para falar de dois 

ou três pontos. Em primeiro lugar, queria responder aos Senhores Membros da 
Assembleia em relação ao voto de pesar pelo nosso Amigo Rui Neves. A Câmara 
Municipal tudo fará para que o seu nome fique, para sempre, honrado no nosso 
Concelho. Estamos, neste momento, a estudar a melhor forma para que seja, 
devidamente, homenageado; a seu tempo divulgaremos a decisão que venha a ser 
tomada. 

Queria, também, felicitar o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa pela 
moção sobre segurança, pois trata-se de um assunto pertinente. Como é referenciado na 
moção, a Câmara Municipal através, apenas, do seu orçamento conseguiu fazer obras 
nos dois Quartéis da GNR, quer no de Canas de Senhorim quer no de Nelas. Já há muito 
tempo que tínhamos pedido efectivos, mas não podíamos aceitar a vinda de mulheres 
que para cá queriam vir, porque os Quartéis não tinham condições para as acolher. 
Resolvemos as necessidades que foram identificadas pelos Senhores Comandantes dos 
Postos e, neste momento, penso que estão reunidas as condições para que a 
Administração Central envie mais efectivos.  

Enquanto o Concelho de Nelas tem dois Quartéis, com um total de 27 
efectivos, Mangualde tem 25 agentes mas um só quartel. Não devemos falar em 
aspectos comparativos, pois, cada um fala por si, nós, só queremos ter o melhor para o 
Concelho, que seja seguro, onde as pessoas tenham qualidade de vida e continuem a sair 
à noite com segurança. Vamos lutar para que haja mais agentes no nosso Concelho. 

Também vos queria falar sobre a longa listagem de obras que se iniciaram, das 
obras que continuam em execução e das obras que se concluíram. Na sequência do 
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primeiro mandato, as obras estão a ser efectuadas em todas as Freguesias e é assim que 
vamos continuar a trabalhar. Fomos mandatados com uma maioria absoluta em todas as 
Freguesias, o que significa que estamos a ir ao encontro da vontade das pessoas. 

Sobre o Orçamento, em que se irá pronunciar o Senhor Vereador Osvaldo 
Seixas, gostaria de destacar dois pontos. A forte aposta deste Orçamento na área social e 
para as obras com o apoio do QREN. Na área social fizemos investimentos avultados só 
com o Orçamento da Câmara. Ainda há dias tive uma reunião com os Bombeiros de 
Canas de Senhorim, onde esteve presente o Senhor Vereador Hélder Ambrósio, e eles 
próprios consideraram que muitas obras da área social nunca seriam candidatadas se a 
Câmara não tivesse dado o seu aval e o seu contributo; só se tornaram possíveis com o 
nosso Orçamento. Entre algumas das obras, destaco, por exemplo, o Centro de Dia de 
Vilar Seco, a ampliação do Lar de Canas de Senhorim, a ampliação do Quartel dos 
Bombeiros de Canas de Senhorim e da construção do Quartel dos Bombeiros de Nelas. 
Penso que a nossa Autarquia nunca tinha investido tanto na área social, durante os anos 
de democracia, como este Executivo.   

Existem ainda outras obras que candidatámos ao QREN, como por exemplo a 
1.ª Fase da Variante e, também, a 2.ª Fase da mesma Variante. A 1.ª Fase da Variante 
foi paga por duas vezes, já que depois de pagarmos dois milhões de euros do 
empréstimo, vamos candidatá-la, outra vez, porque é uma obra que, após meia dúzia de 
anos de utilização, está, como sabem, intransitável. 

Temos, ainda em curso, além das obras do Centro Educativo de Nelas, 
conforme informação que vos foi dada, um novo projecto que está candidatado e 
aprovado. Trata-se de um projecto com um orçamento global de seiscentos mil euros e 
que tem o apoio do FEDER em cerca de 65% e que se enquadra no eixo da Reabilitação 
Urbana das Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação. Esta obra irá ser uma 
requalificação das antigas instalações da Subestação da EDP; trata-se de um projecto 
que foi apresentado na última sexta-feira, em conjunto com outros seis projectos. É um 
projecto importante porque permite, para já, requalificar aquela área e depois revitalizar 
uma zona urbana nobre do Concelho de Nelas. Vamos recuperar os edifícios já 
existentes e vai nascer um novo edifício que será uma incubadora de empresas. Será um 
projecto voltado para os produtos endógenos, nomeadamente o Artesanato, o Queijo da 
Serra e o Vinho do Dão, para além de ser um espaço polivalente. Penso que, em 
princípio, a conclusão do projecto será em 2012, pois iremos avançar com ele para o 
próximo ano. Vai ser um projecto muito interessante, que faz parte de um programa que 
integra mais seis Concelhos e, iremos funcionar em rede.  

Por fim, queria, também, falar do Quadro do Pessoal. As pessoas insistem, às 
vezes, que temos muito pessoal e que estamos a admitir meter muitas pessoas. O 
Quadro do Pessoal não tem mais Pessoal do que aquilo que é necessário para a 
Autarquia funcionar. A maioria dos lugares já existem e já estão ocupados, apenas 
estamos a tentar resolver algumas situações de vínculo, de alguns dos Funcionários. 
Quero-vos dizer de que a Câmara apenas recruta o Pessoal que necessita para a sua 
funcionalidade. 

Aproveito, porque estamos em época natalícia, para desejar a todos um Feliz 
Natal, um Bom Ano, com muita saúde para todos vós e para as vossas famílias. 

Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara. A Senhora Presidente fez, 

como é seu hábito, uma abordagem geral sobre todos os pontos incluídos na 
convocatória desta sessão. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros pretende usar da palavra? 
Uma vez que não, passamos, de seguida, para o ponto 2.2  

- Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal 
para o ano de 2011. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia 
pretende usar da palavra? Uma vez que ninguém pretende usar da palavra, vamos por o 
ponto à votação. 

O ponto 2.2 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 
Municipal para o ano de 2011. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 
21 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 
Municipal para o ano de 2011, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 21 votos 
a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia 
para apresentar uma declaração de voto. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia: 
- Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhores Membros da Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
O voto contra da Bancada do Partido Socialista às Grandes Opções do Plano e 

ao Orçamento Municipal para o ano de 2011 tem três pontos fundamentais, mas que em 
nada têm a ver contra a realização de projectos e investimentos. Pecam, apenas, por 
serem parcos tendo em conta o valor do Orçamento, limitado ainda por inclusão de 
despesas que ocorreram em anos anteriores. 

Em primeiro lugar consideramos haver uma exagerada �Sobreorçamentação da 
receita� pois apenas tem como explicação permitir a inclusão de despesas. O Orçamento 
base deste Município é de pouco mais de 10 milhões de euros, enquanto a Câmara 
apresenta um orçamento de 16 milhões e meio de euros. Para isso, muito contribuem a 
Orçamentação da receita de 4,876 Milhões de Euros de Comparticipação do QREN-PO 
Centro e QREN � Outros programas que, a serem recebidos, serão distribuídos por anos 
futuros e são aqui, indevidamente, incluídos como receita de um único ano. 

Estamos convictos que outras pequenas receitas previsionais se encontram 
inflacionadas em mais de meio milhão de euros, de que são exemplo o aumento de 
73,7%, em relação à receita previsional de 2010, nas receitas de vendas de serviços 
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desportivos, culturais e recreativos, ou quando prevêem uma despesa com compra de 
água de 550.000 � e uma receita para o mesmo produto de 800.000 �. 

Ainda que V. Excelências invoquem que esta diferença de 250.000 � se 
destinem a custos com o pessoal e outros, esses valores estão já incluídos nas rubricas 
das despesas respectivas. Este valor de 250.000 � é o lucro que a Câmara terá com a 
venda de água, paga pelos munícipes. 

Acresce ainda a previsão de 1 milhão e cem mil euros da Venda de Terrenos e 
Edifícios, como receita de capital. Como exemplo, refere-se que no ano de 2009 V. 
Excelências orçamentaram para estas mesmas rubricas o valor de 2.162.500 � e apenas 
concretizaram 122.754 �. Estes números expressam bem do desnorte deste documento 
que está empolado em todas as frentes para poderem ter encaixe para despesas 
absolutamente irreais de 4.771.196 � com o pessoal e ainda de 231.500 � na rubrica de 
seminários, exposições e publicidade ou de 199.202 � de despesa com material 
informático. 

Se considerarmos o orçamento base, que referíamos no início, de pouco mais 
de 10 M �, estas despesas representam mais de 50% do valor real da receita. Mas 
mesmo com esta sobreorçamentação, os vossos números referem o valor de 8.775.822 � 
a que correspondem 53% do total das despesas. 

Como segundo ponto referimos que o �Endividamento é muito grande�. A 
dívida actual do Município, declarada no documento oficial, é de 11.753.521,12 �. No 
mesmo documento, e como despesas de Juros de Empréstimos, prevê-se uma despesa 
de 369.000 �, a que acresce um Passivo Financeiro de 925.000 �, ambos para 2011. São 
cerca de 1,3 M � que se têm de pagar referente a juros e amortizações de empréstimos 
para pagamento de erros estruturais, como políticas meramente eleitoralistas, do 
passado recente. 

Em complemento e como terceiro ponto: a �Dependência financeira do 
Município�. Esta é, neste momento, de 63%, o que representa uma autonomia de 36%, 
quando deveria ser ao contrário. Não sendo, ainda, conhecido o verdadeiro alcance dos 
cortes impostos pelo Orçamento de Estado, os valores incluídos no Orçamento de 2011, 
a receber do FEF, apresentam uma redução de 3,8% (175 mil euros), muito inferior aos 
valores anunciados pelo Executivo. Mesmo assim, os valores apontados para a 
autonomia financeira, são conseguidos com previsões de receitas próprias, de cobrança 
algo duvidosa. 

A influência da situação económica geral, e do Município de Nelas em 
particular, deverá condicionar, fortemente, a receita efectiva proveniente da cobrança de 
impostos e de taxas. Neste capítulo, deve ser, também, salientado o �esforço� feito pela 
actual Câmara, em propor a fixação das taxas de impostos (IMI, Veículos, IMT, 
Derrama) nos valores máximos e nos aumentos efectivos e previsíveis de algumas taxas 
municipais, como o caso da água, saneamento e resíduos. 

Quanto às Grandes Opções do Plano, um documento mais bairrista e que 
pretende elencar as despesas a efectuar com obras nas diversas Freguesias do Concelho, 
esperávamos que fosse um documento sério, onde fosse possível verificar as obras que 
pretendem fazer com o dinheiro que sobra das despesas correntes. 

Mas sobra muito pouco, quase nada, de um orçamento condicionado por uma 
dívida que estimamos rondar os quinze milhões de euros. Destes, quase doze milhões 
são dívida bancária, que nos vai custar a todos cerca de 1,3 milhões de euros por ano, 
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nos próximos doze anos. Para preparar um ano de 2011 livre de despesas atrasadas 
receberam V. Excelências 10,5 M �: em 2009 um empréstimo de 2,5 M �, mais outro de 
540.000 � para regularização extraordinária de dívidas ao Estado e já em 2010 um 
empréstimo de 7,5 M � para saneamento financeiro, ou seja, para evitar que passassem 
para o ano seguinte dívidas a terceiros.  

Afinal todo esse dinheiro foi gasto, sem que se veja nada de vulto e nem, tão 
pouco, tivesse sido feito, de forma séria, o propagandeado saneamento financeiro da 
Autarquia, que apenas serviu de justificação para aumentar ainda mais as dívidas.  

Destas Grandes Opções do Plano constam como pagamento de dívidas de anos 
anteriores montantes referentes a passeios, muros, 19.ª Feira do Vinho, ou ainda a 
despesa de 75.000 � para iluminação do Largo do Município, em valores que somam 
mais de meio milhão de euros.  

Obras de investimento nas reais necessidades dos munícipes não se vêem, o 
que comprova a fraca qualidade destes documentos e da gestão a que os mesmos se 
referem.   

Tenho dito. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia. Está, 

assim, apresentada a sua declaração de voto, a qual registo. Vai usar da palavra o 
Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Queria fazer uma declaração de voto para congratular esta Assembleia de 

algo que é inédito. Conseguiu-se, hoje, um voto favorável a este Orçamento sem 
discussão prévia. Para que não haja discussão política, regista-se um fait diver da 
Bancada do Partido Socialista que apresentou, posteriormente, uma declaração de voto 
para não obter resposta. Está de parabéns este Município porque apresentou o melhor 
Orçamento destes últimos anos, pois em nada foi questionado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vamos dar 

seguimento a esta sessão, passando para o ponto 2.3 - Aprovar a Proposta de 
Reestruturação dos Serviços do Município de Nelas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da 
Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vamos, também, pôr o ponto 
2.3 à votação. Ponto 2.3 - Aprovar a Proposta de Reestruturação dos Serviços do 
Município de Nelas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro. Quem 
vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 25 votos a favor e 1 abstenção. 

 O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 � Aprovar a Proposta de Reestruturação dos Serviços do 
Município de Nelas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, foi posto 
à discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por 

unanimidade.  
Passamos, de seguida, ao ponto 2.4 - Aprovar a Proposta de Regulamento de 

Organização dos Serviços do Município de Nelas e respectivo Organigrama. Sobre este 
ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez 
que não, vamos, também, pô-lo à votação.  

Ponto 2.4 - Aprovar a Proposta de Regulamento de Organização dos Serviços 
do Município de Nelas e respectivo Organigrama. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi aprovado com 25 votos a favor e 1 abstenção. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 - Aprovar a Proposta de Regulamento de Organização dos 
Serviços do Município de Nelas e respectivo Organigrama, foi posto à discussão, tendo 
sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. 
Passamos, assim, ao ponto 2.5 - Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 

2011. Sobre este ponto algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação.  

Ponto 2.5 - Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2011. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Desculpem. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 
21 votos a favor, 1 abstenção e 4 votos contra. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.5 - Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2011, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 21 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. 
Queria informar que relativamente ao ponto 2.5, o grupo parlamentar do PS 

fez-me chegar uma declaração de voto sobre o mesmo, a qual vou passar a ler para 
informação de todos os presentes.  

�A proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2011, apresentada pelo 
Executivo, revela a continuidade da política despesista e de descontrole nos gastos, que 
tem sido desenvolvida nos últimos anos.  

Sem querermos pôr em causa os legítimos direitos dos colaboradores da 
Autarquia à progressão na carreira e às promoções, baseadas no mérito e não em 
qualquer outro factor de natureza política ou pessoal, votamos contra esta proposta de 
Mapa de Pessoal para o ano de 2011.  

Esta proposta, dando continuidade às políticas seguidas em anos anteriores, 
com um previsível agravamento excessivo da carga salarial, derivado da contratação de 
pessoal, nomeadamente técnicos superiores, representa um aumento na estrutura de 
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custos fixos do Município, que a prazo se tornará incomportável e agravará ainda mais a 
situação financeira da Autarquia.  

Entendemos que a Autarquia não se deve alhear da situação difícil do mercado 
de trabalho local e deve, por isso, dentro das suas possibilidades e de acordo com as 
suas necessidades reais, promover programas ocupacionais e outras acções tendentes a 
minimizar os efeitos do desemprego crescente, no nosso Concelho.  

Somos a favor de uma política de contratações absolutamente transparente, 
sempre que as necessidades o justifiquem, com critérios objectivos justos, sem 
motivações de natureza política ou pessoal e para satisfação de clientelas partidárias ou 
pagamento de favores eleitorais.  

A proposta apresentada não se insere nesse espírito nem garante, pelas suas 
consequências, a salvaguarda dos direitos dos colaboradores nem das suas legítimas 
expectativas�. 

 
Passamos ao ponto 2.6 e 2.7, pois, apesar de serem dois pontos, com assuntos 

separados, complementam-se entre si. É, apenas, para dar conhecimento à Assembleia 
Municipal daquilo que se tem desenvolvido com a Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro, S.A.  

Sobre estes dois pontos, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende 
usar da palavra? Uma vez que não, passamos ao ponto 2.8 � Designação de 4 Munícipes 
e seus suplentes para a composição da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 
Concelho de Nelas. 

Sobre este ponto, vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Dr. 
Benjamim Pedro. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Lista apresentada pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP para designar 6 

Munícipes, quatro efectivos e dois suplentes, para a Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens de Nelas para o biénio 2011/2012. 

Membros Efectivos: 
- Dr. Manuel da Conceição Marques � Vila Ruiva � 3520 SENHORIM; 
- Arlete da Luz Vaz Freixo Garcia � Largo de São Pedro, n.º 6 R/C � 3520-000 

NELAS; 
- Marta Sofia Póvoas Bilhota � Av.ª da Igreja, n.º 10, R/C - 3525-023 CANAS 

DE SENHORIM; 
- Celeste do Carmo Almeida Nunes � Urbanização das Lameiras, Bloco 1 � 2.º 

Dt.º  3525-070 CANAS DE SENHORIM.  
Membros Suplentes: 

- Carina Liliana Amaral Póvoas � Rua Pedras da Forca, S/N � 3525-028 
CANAS DE SENHORIM; 

- Jorge Manuel Tavares Abreu - Rua das Leiras - Casal Sancho - 3520 
SANTAR. 

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

dos Senhores Membros da Assembleia pretende, neste ponto, usar da palavra?  
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Como a lista devia ser composta por 4 efectivos e quatro suplentes, pergunto se 
algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende apresentar um nome para 
acrescentar a esta lista? Uma vez que não e atendendo que contém nomes de pessoas, 
algumas presentes e pertencentes a esta Assembleia, obriga a que decorra uma votação 
secreta. Vão ser distribuídos papéis por todos os Senhores Membros da Assembleia em 
que escreverão lista A ou deixarão em branco. 

O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos distribuiu os papéis.  
Após contados os votos, que foram depositados na urna por todos os Senhores 

Membros da Assembleia, verificou-se a aprovação da lista apresentada, com 21 votos a 
favor e 5 abstenções. Está, assim, aprovada, a lista apresentada pelo grupo parlamentar 
do PPD-PSD/CDS-PP.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.8 � Designação de 4 Munícipes, e seus suplentes, para a composição 
da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas, foi posto à 
discussão, tendo sido designados, para efectivos, os Senhores Dr. Manuel da Conceição 
Marques, de Senhorim, D. Arlete da Luz Vaz Freixo Garcia, de Nelas, D. Marta Sofia 
Póvoas Bilhota, de Canas de Senhorim e D. Celeste do Carmo Almeida Nunes, de 
Canas de Senhorim e para suplentes a Senhora D. Carina Liliana Amaral Póvoas, de 
Canas de Senhorim e o Senhor Jorge Manuel Tavares Abreu, de Santar, tendo sido 
aprovado com 21 votos a favor e 5 abstenções.  

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

unanimidade. 
Chegámos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos e como não há ninguém do 

Público inscrito, dou, assim, por encerrada a sessão, agradecendo a todos a vossa 
presença. Desejo-vos um bom fim-de-semana, um Bom Natal e um Próspero Ano Novo. 

Muito boa noite para todos. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 


