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SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE ABRIL DE 2009 
 

ACTA 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, 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 27 de Fevereiro de 

2009;   
1.2 - Leitura do Expediente; 
1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
 
2 � PERÍODO DA �ORDEM DO DIA� 
2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 

nos termos da alínea e), do nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 � Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2008; 

2.3 - Construção de uma Unidade Fabril em área abrangida pela RAN � 
Reconhecimento de interesse público. Local da obra: Freguesia de Vilar Seco � Vale de 
Vinagre � Aprovação;  

2.4 � Alteração de designação nas Grandes Opções do Plano da rubrica 
�Construção da Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à 
Estrada Nacional n.º 234� � Aprovação. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite Senhor Vice-Presidente da Câmara,  
Senhores Secretários, 
Senhor Vereador, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhores Membros da Assembleia.  
Vamos dar início a mais uma sessão ordinária da Assembleia Municipal. 

Começo por informar os Senhores Membros da Assembleia que a Senhora Presidente da 
Câmara não estará presente nesta Assembleia porque está, neste momento, presente numa 
reunião importante para o Município. Também o Senhor Vereador Manuel Marques me 
informou da sua indisponibilidade devido a um compromisso inadiável e importante. Dou 
agora, a palavra ao Senhor Manuel dos Santos que irá fazer a chamada de todos os 
Senhores Membros da Assembleia e registar as faltas.  

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

Segundo Secretário, Manuel dos Santos) 
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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 José Fernando Teixeira Sampaio e 

Manuel do Couto de Sousa e os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia Luís Manuel 
Abrantes Pinheiro e José Fernandes da Costa. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Dando continuidade á sessão, 

passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 27 de 
Fevereiro de 2009.  

Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
Uma vez que não, passamos à votação da mesma. Votação da acta da sessão 

ordinária de 27 de Fevereiro de 2009. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada 
com 23 votos a favor e 3 abstenções. 

No que respeita ao ponto 1.2 - Leitura do Expediente vou, como habitualmente, 
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 10/02/2009; 25/02/2009; 10/03/2009; 31/03/2009;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Transferências de verbas 

para os Municípios � Cópia de ofício enviado ao Ex.m.º Senhor Ministro das Finanças;   
- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP 

referente ao mês de Fevereiro de 2009;  
- Assembleia Municipal de Lamego � Homenagem ao Sr. Dr. Fernando Amaral; 
- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Relatório de 

Avaliação Anual da CPCJ de Nelas/2008 � Correcção;  
- Associação Empresarial da Região de Viseu � Tomada de Posse dos Órgãos 

Sociais da AIRV 2009-2001 � 25 de Março de 2009 - Convite 
- Membro da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho � Solicita justificação 

da falta dada à sessão extraordinária, realizada em 21 de Julho de 2006;  
- Membro da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho � Solicita justificação 

da falta dada à sessão extraordinária, realizada em 24 de Outubro de 2009;  
- Membro da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho � Solicita justificação 

da falta dada à sessão ordinária, realizada em 23 de Dezembro de 2009;  
- Exemplares do Jornal Voz das Misericórdias; 
- Exemplar da Revista publicada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana;  
- Canto e Encanto � Associação Cultural � Convite para assistir ao concerto 

comemorativo do 7.º aniversário daquela Associação;  
- Associação Desportiva e Cultural Lapense � Convite para estar presente no 

jantar comemorativo do 32.º aniversário daquela Associação, dia 19 de Abril de 2009;   
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- Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas � Convite para apresentação da 5.ª 
edição do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses � 8 de Abril de 2009;  

- CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Envio de 
Plano Anual de Intervenção relativo ao ano de 2009;   

- Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Centro � Envio de cópia do 
ofício-circular n.º 3186, enviado à Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas;  

- Inspecção Geral da Administração Local � Inspecção Ordinária Sectorial ao 
Município de Nelas � Resultado da acção inspectiva;  

- Envio de revista do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;  
- Ofício n.º 1309, datado de 19 de Março de 2009, da Câmara Municipal de 

Nelas � Projecto �Nelas a Ler Mais�;   
- Ofício nº. 1614, datado de 14 de Abril de 2009, da Câmara Municipal de Nelas 

� Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   
 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 
- Ofício n.º 03/09, datado de 02 de Março de 2009, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária realizada em 27 de Fevereiro de 2009; 

- Ofício nº. 04/09, datado de 14 de Abril de 2009, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

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

de interesse para o Município. 
Antes de passar a palavra a algum dos Senhores Membros da Assembleia, 

gostava de saber se alguém se opõe ao aditamento de mais um ponto ao período da 
Ordem do Dia. Esse ponto refere-se, à alteração de uma designação, ou seja, alteração de 
designação nas Grandes Opções do Plano. Onde se lê �Construção da Variante de Nelas � 
2.ª Fase�, deve ler-se �Ligação da Rotunda das Eiras à Estrada Nacional n.º 234�. Como 
tem que ser aprovado, terá que ser agendado, conforme informação contida no documento 
que vos foi distribuído à entrada nesta Assembleia, Alguém se opõe?  

Uma vez que não, será acrescentado o ponto 2.4 à Ordem de Trabalhos, que será 
o seguinte: � Alteração de designação nas Grandes Opções do Plano da rubrica 
�Construção da Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à 
Estrada Nacional n.º 234�, para aprovação. 

Continuando no ponto 1.3, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja 
usar da palavra? Vai usar da palavra a Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa. 
Faz favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa: 
- Senhor Presidente, 
Senhores Secretários, 
Senhores Vereadores, 
Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
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Como sempre foi, a minha forma de estar na política é, com rigor, ética, 
transparência e respeito pelas instituições. Comunico a V.ªs Ex.ªs que deixei de ser 
militante do PSD, Partido pelo qual fui eleita para esta Assembleia, pretendendo, no 
entanto, terminar o meu mandato como Membro da mesma, na qualidade de 
independente. Independentemente de podermos representar Partidos nesta Assembleia 
Municipal, fomos eleitos pela população do Concelho de Nelas e é a eles, na minha forma 
de ver, que devemos lealdade eles devem estar acima de qualquer Partido Político. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa. Passo, agora, 

a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
Senhores Secretários, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Apresento-me aqui para prestar um Voto de Pesar pelo falecimento de um antigo 

Membro desta Assembleia e que passo a ler: 
VOTO DE PESAR 

A Assembleia Municipal de Nelas reunida, em sessão ordinária, no dia 24 de 
Abril de 2009, vem, desta forma, prestar um voto de pesar, ao Exmo. Sr. César Lopes, ex-
Membro desta Assembleia Municipal. 

O Sr. César Lopes, que faleceu este mês, foi Membro desta Assembleia desde 
Fevereiro de 1977; durante esse mandato foi Presidente eleito em 13 de Janeiro de 1978, 
o qual terminou em 29 de Dezembro de 1979. 

Este estimado Senhor deixou o Concelho de Nelas mais pobre politicamente, 
pois todos o conhecíamos pela sua simpatia e graça, em todos os actos políticos em que 
era convidado, especialmente no dia que se vai comemorar amanhã, ou seja, nas 
comemorações do 25 de Abril.  

A este Homem que dedicou algum tempo da sua vida para servir politicamente o 
nosso Concelho de Nelas, prestamos a toda a sua família, o mais profundo 
reconhecimento público.  

Assembleia Municipal de Nelas, 24 de Abril de 2009. 
Grupo Parlamentar PPD/PSD-CDS/PP. 
Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vou dar a palavra 

ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Exmo. Público. 
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Não tinha conhecimento de que o Senhor César Lopes tinha falecido. Queremos, 
claramente, apoiar o Voto de Pesar apresentado pelo Senhor Membro da Assembleia Rui 
Costa. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado pelas suas palavras. Tenho a informar de que tive 

conhecimento do falecimento do Senhor César Lopes precisamente no dia em que estava 
para lhe enviar o convite para a Assembleia Extraordinária de 25 de Abril.  

O Voto de Pesar passará, assim, a ser da Assembleia, se os Senhores Membros o 
entenderem. Passo a lê-lo:  

�A Assembleia Municipal de Nelas reunida, em sessão ordinária, no dia 24 de 
Abril de 2009, vem, desta forma prestar um voto de pesar, ao Exmo. Sr. César Lopes, ex-
Membro desta Assembleia Municipal. 

O Sr. César Lopes, que faleceu este mês, foi Membro desta Assembleia desde 
Fevereiro de 1977; durante esse mandato foi Presidente eleito em 13 de Janeiro de 1978, 
o qual terminou em 29 de Dezembro de 1979. 

Este estimado Senhor deixou, politicamente, o Concelho de Nelas mais pobre, 
pois todos o conhecíamos pela sua simpatia e graça, em todos os actos políticos em que 
era convidado, especialmente no dia que se vai comemorar amanhã, ou seja, nas 
comemorações do 25 de Abril.  

A este Homem que dedicou algum tempo da sua vida para servir politicamente o 
nosso Concelho de Nelas, prestamos a toda a sua família, o mais profundo 
reconhecimento público. 

Assembleia Municipal de Nelas, 24 de Abril de 2009.� 
Quem vota contra este Voto de Pesar? Quem se abstém? Está, assim, aprovado 

por unanimidade. 
Dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça o 

favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Muito boa noite.  
Porque amanhã é �dia de festa� e há protocolos a cumprir, quero fazer hoje uma 

intervenção política sobre o 25 de Abril. 
Mas antes disso, tenho pena que só estejam dois elementos do Executivo e 

gostaria que estivessem todos, pois há algumas palavras que não poderei deixar de 
proferir e que pretendo que fiquem em acta, pois têm a ver com algo que se passou nos 
últimos tempos. 

Em democracia o que será mais grave? Um cidadão insultar outro porque num 
artigo de opinião tem uma visão diferente, ou um Vereador, pelas mesmas razões, atacar 
um Autarca eleito e que integra um órgão, hierarquicamente, superior? 

Houve um Ministro do PP que assinou uma autorização para o abate de centenas 
de sobreiros. Há um Conselheiro de Estado do PSD que está envolvido em escândalos da 
Banca. O próprio Primeiro-Ministro é capa dos Jornais por causa do caso Freeport. 

Quero que fique aqui claro, para que não andem a escrever aí em entrelinhas que 
tenho um débito para com as Finanças, ponto final. Não sei se é mais grave, se é menos 
grave. Confirmo que tenho e quero que fique na acta isto que estou a dizer. Não é 
necessário andarem a dizê-lo, ou pessoalmente ou nos jornais. 
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A minha resposta, ao abrigo do direito de resposta, mereceu a simpatia de 
centenas de pessoas, referindo e avisando-me de que devo ter cuidado por causa das 
vinganças. Disseram-me que a pessoa com quem me meti que é má, não sei se é, mas 
porque me referiram a campanha do Dr. Jorge Alves, em que um Golf vermelho o atirou 
para fora da estrada. 

Até já ouvi um Membro desta Assembleia dizer que foi perseguido com uma 
pistola. Quero dizer que continuo a não ter medo mas se, física, moral ou materialmente 
algo me acontecer, quero que esta Assembleia saiba e informe a Polícia de que pode 
começar as investigações pelo meu telemóvel Nokia, onde todas as ameaças, incluindo 
telefonemas, se encontram guardados. 

Ao Senhor Presidente da Assembleia, se achar por bem, pode enviar uma cópia 
desta acta para a GNR e para a Polícia Judiciária. Se achar que não o deve fazer, que mo 
diga, que eu próprio o farei. 

Passo, agora, à intervenção política sobre os 35 anos do 25 de Abril. 
Há 35 anos o Capitão Salgueiro Maia, precisamente na noite de 24 de Abril, 

preparava-se para arrancar para Lisboa com os militares que aderiram à Revolução e, já 
na parada, fez este discurso que correu mundo: �Há vários estados, o totalitário, o 
democrático e há o estado a que isto chegou�.  

Nesse dia teve início um processo que levou ao encerramento de uma ditadura e 
à activação de uma democracia. Mas hoje, passados 35 anos, alguns tiques de 24 de Abril 
ainda não morreram, tiques de uma cultura política, autocrática e que vai persistindo 
diariamente. Quem governa tende a fazê-lo com arrogância e a oposição continua a crer 
que a sua função democrática é apenas de se opor. 

Já na Grécia Antiga se chamava a isto primitivismo político; ignorância sobre a 
democracia e o desrespeito pelos cidadãos. Em alguns casos a democracia raia a ditadura 
mais cínica que é aquela que deixa que todos falem sem que se ligue, minimamente, 
àquilo que dizem. 

Em alguns casos que a imprensa nos relata, diariamente, nem cínica consegue 
ser, porque o verniz estala e ficam incomodados quando alguém tem uma opinião 
diferente. Kant dizia que o ser humano nasceu mau, a parte biológica é coberta pela 
cultura adquirida, permitindo-lhe criar a diferenciação com os outros animais. Mas alguns 
deles, de vez em quando, revelam-se tal e qual como nasceram. Teremos de reconhecer 
que Kant tinha razão: o estado a que isto chegou. 

A verdade é que ao fim de 35 anos temos um deficit democrático, um 
clientelismo que nos empobrece e nos asfixia e uma erosão de valores própria do 
subdesenvolvimento cultural. A mediocridade e o despudor são premiados desde que se 
tenha uma fidelidade canina. 

Actualmente, em Portugal, o compadrio talvez seja maior do que no tempo de 
Marcelo Caetano. Quem tem ideias fora das fileiras obedientes é visto pelo poder não 
como um potencial de inovação, mas como uma ameaça. O 25 de Abril não pretendeu 
construir um país com esta profusão de falta de vergonha e de oportunismo. 

Enquanto eu souber que há uma elevada percentagem de universitários que 
chumbam porque não têm dinheiro para pagar as propinas, que há estudantes que 
abandonaram os estudos para ir trabalhar e aumentar o rendimento familiar, enquanto não 
souber se alguém fez um levantamento desses e de outras necessidades gritantes, não 
contem comigo para comemorar este 25 de Abril. 
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Não foi para isto que saí para a rua, nem em 1974, nem em Novembro de 1975. 
Quando todos temos consciência dos problemas sociais que hoje, mais do que 

nunca, devem ter prioridade ao económico e financeiro, fazer passeios onde não há casas, 
prometer TGV,s, ou inaugurar azulejos, mexe com a minha capacidade de cidadão. É por 
isso que, provavelmente, para satisfação de alguns, amanhã não estarei presente.  

É necessário um 26 de Abril construído na vivência democrática pelos cidadãos 
que têm de decidir, crescer e viver de pé. 

Disse. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Algum dos 

Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? 
Uma vez que não, encerramos, assim, o Período Antes da Ordem do Dia e 

passamos para o ponto 2.1 � Informação da Senhora Presidente, que foi escrita e 
endossada a todos os Senhores. 

Esta informação visa a actividade municipal, nos termos da alínea e), do nº.1, do 
art.º 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 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 27 de Fevereiro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Pavimentação da Rua da Tabuleira (Pisão-Moreira); 
- Pavimentação de Rua em Moreira, (junto do edifício da Junta de Freguesia); 
- Infraestruturas de abastecimento de água e pavimentação da Rua da Laje, em 

Moreira;  
- Beneficiação e pavimentação de caminhos em Moreira;  
- Construção da 2.ª ETAR de Canas de Senhorim;  
- Drenagem da fossa séptica dos Moinhos (Senhorim); 
- Drenagem da Fossa séptica de Casal de São José (Senhorim);  
- Infraestruturas eléctricas, águas pluviais e PT na Rotunda Fonte Pequena/Mata 

das Alminhas;  
- Pavimentação do Loteamento da Lapa do Lobo;  
- Pavimentação de vários arruamentos em Lapa do Lobo;  
- Pavimentação da Rua da Ponte, em Lapa do Lobo;  
- Requalificação e construção de passeios nas entradas de Vilar Seco;  
- Construção de muros no Caminho do Tralcume, em Vilar Seco;  
- Construção de reservatório de abastecimento público de água, em Vilar Seco;  
- Alargamento da Rua da Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim;  
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- Construção de muros e passeios na Rua Abílio Monteiro, em Canas de 
Senhorim;  

- Construção de lavandaria no Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim;  

- Reparações nas salas de aulas de Jardim Escola, em Canas de Senhorim;  
- Alargamento e construção de muros na estrada Santar/Carvalhal Redondo; 
- Drenagem de águas pluviais na Rua Almeida Henriques, em Nelas e em 

Folhadal;  
- Colocação de brasões das Freguesias, construção de floreira e iluminação dos 

mesmos, no muro do Estádio Municipal de Nelas e Rotunda do Estádio Municipal de 
Nelas;  

- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Construção de muros na Rua do Mondego, em Nelas.  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Beneficiação da ex - E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Ampliação da Rede de Águas Pluviais, em Lapa do Lobo; 
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Ampliação das Redes de Água e Esgotos na Rua da Moita, em Vilar Seco;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- Construção da Rotunda da Mata das Alminhas (Escuteiros);  
- Pavimentação das bermas da Rua Dr. Arnaldo, em Casal Sancho;  
- Passeios na estrada de ligação de Nelas � Senhorim;  
- Demolição, alargamento e construção de muros nas Carvalhas;  
- Recuperação dos passeios nas Caldas da Felgueira;  
- Alargamento da Rua Dr. Eurico Amaral, em Vilar Seco, na saída para Viseu;  
- Construção da Rua de Ligação Finanças/Rua de Senhorim;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.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 rede de águas pluviais na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, em 

Aguieira; 
- Alargamento da rua de ligação Carvalhal Redondo/Aguieira; 
- Pavimentação em calçada de ruas na Lapa do Lobo, em colaboração com a 

Fundação;  
- Pavimentação de passeios na Estrada de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua do Mondego, em Nelas; 
- Requalificação da Urbanização do Pomar, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Alargamento com construção de muro na Rua da Ponte, em Lapa do Lobo;  
- Pavimentação dos arruamentos do Largo da Feira, em Canas de Senhorim;  
- Plantação de árvores no Concelho;  
- Construção de armazém em Moreira, em colaboração com a Junta de 

Freguesia; 
- Construção de estufa nas Oficinas Municipais;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Reparação de pavimento em vários arruamentos, em Vilar Seco; 
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- Beneficiação de caminhos em Vilar Seco; 
- Requalificação da envolvente ao Cristo-Rei, em Vilar seco; 
- Construção de passeios na estrada de ligação Carvalhal Redondo � Aguieira; 
- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Alargamento de caminho, em Algerás; 
- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
- Requalificação urbana da Praça do Município; 
- Alargamento da Rua do Salgueiro, em Aguieira; 
- Beneficiação da rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Colaboração com a Junta de Freguesia de Nelas no alargamento da Rua da 
Circunvalação, no Folhadal;  
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Construção de barracão, em Algerás, resultante das expropriações da Rua das 

Eiras e construção de poço; 
- Beneficiação de caminhos na freguesia de Senhorim em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Construção de novos acessos na Zona industrial 1, de Nelas (lado da Topack);  
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Alargamento do Caminho do Tralcume, em Vilar Seco;  
- Ampliação das Redes de Águas e de Esgotos em Vale de Madeiros;  
- Ampliação da Rede de Água e Esgotos em Casal Sancho;  
- Ampliação das águas pluviais no Rossio, em Canas de Senhorim;  
- Arranjo urbanístico na Rua Dr. Eduardo dos Santos, em frente à Escola C+S de 

Canas de Senhorim;  
- Passeios na Av.ª 1 de Julho, em Canas de Senhorim;  
- Recuperação de pavimentos e pinturas no Quartel da G.N.R. de Canas de 

Senhorim;  
- Reconstrução de barracão para alargamento da Rua do Farnês, em Nelas;  
- Cobertura do lavadouro do Espaço Loureiro Assunção, em Vilar Seco.  
- Arranjo do caminho do Negrão, em Santar; 
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- Arranjo do interior do edifício da Escola de Moreira; 
- Requalificação do cemitério de Carvalhal Redondo, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;   
- Construção de muros na Rua da Soma;  
- Pavimentação de passeios do Bairro do Carvalhal, em Nelas;  
- Palco no adro da Igreja do Pisão, em colaboração com a Igreja; 
- Instalações sanitárias na futura feira de Canas de Senhorim; 
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Março de 2009: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

243.085,15 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.465.693,03 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Março de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 367.297,25 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Algum dos Senhores deseja usar da palavra sobre este ponto? 
Uma vez que não, passamos para o ponto 2.2 � Apreciar e votar, nos termos da 

alínea c), do nº. 2, do art.º 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do 
ano de 2008, que foi enviado a todos os Senhores Membros da Assembleia. 

O Senhor Vice-Presidente vai prestar alguns esclarecimentos sobre este 
documento que vos foi enviado, através de CD. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente, 
Senhor Vereador, 
Senhores Membros da Mesa, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Vou evitar falar tecnicamente, mas agradecia que se houver alguma dúvida 

quanto aos documentos, que possa ser esclarecida, digam-me que fá-lo-ei se souber e se 
puder. 

Só queria realçar aquilo que é, na minha opinião, tal como o disse na reunião de 
Câmara, os aspectos mais positivos e mais negativos das contas da Câmara contidos neste 
relatório.  

Começando por aquilo que é positivo, vou-me referir ao relatório que demonstra 
a prestação de contas. No ano passado já fizemos uma primeira abordagem e este ano está 
mais completa, para deixarmos aquela prestação de contas que se fazia antigamente, pois 
tratava-se de um chorrilho de números e de mapas com números fastidiosos. Deixámos de 
ter um conjunto de números e de mapas, que seriam quase incompreensíveis para muitas 
pessoas, para termos um relatório propriamente dito. Está escrito, as pessoas percebem, é 
legível, está lá aquilo que foi o essencial da actividade da Câmara ao longo do último ano 
e isso, para mim, é que é importante, pois demonstra a clareza com que nós queremos 
estar na vida autárquica. 

Relativamente aos aspectos negativos, surge a questão das despesas correntes e 
das despesas de capital. Sei que é um problema que continua e que não conseguimos 
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resolver, mas que é estrutural e não é deste ano. É preciso recuar até 2002 para 
entendermos este problema, porque de lá para cá, seguramente, a diferença é muito 
pequena e só não se notava porque havia o quadro comunitário de apoio e contratos-
programa com o Governo, o que até agora não aconteceu no nosso mandato. 

Se somarmos estas contas às despesas de capital por baixo, um milhão de euros 
que venha do QREN este ano, e passaríamos dos 25%, que são, aproximadamente, as 
despesas de capital, para 35%, ou 40%; só por aí fazia logo uma grande diferença. 

Tudo isto advém de um facto que é, para mim, a grande falha, ainda, das contas 
da Câmara. Desde que tomámos posse, já conseguimos implantar o Sistema de Controlo 
Interno, que já era obrigatório há uns anos e não estava implementado. Já conseguimos 
aprovar, aqui na Assembleia Municipal, o inventário do Património, podendo-se, a partir 
daí, fazer amortizações e depreciação dos bens.  

Não conseguimos, ainda, implantar a contabilidade de custos que será muito 
importante, pois irá permitir-nos, por exemplo, que o activo cresça mais anualmente. Se 
conseguirmos imputar a cada uma das obras os encargos com o pessoal, as despesas com 
combustível, as despesas de desgaste de máquinas, iremos conseguir aquilo que os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista, e bem, na sua declaração de voto na reunião 
de Câmara, diziam sobre o activo que não tem crescido. Enquanto não houver 
contabilidade de custos não será possível imputar o crescimento do activo. 

Se a Câmara Municipal tivesse contabilidade de custos podia imputar, por via da 
conta 75, por contrapartida da conta 42, os trabalhos para a própria empresa em 
imobilizações corpóreas e ter o património a aumentar. Está, neste momento, em fase de 
implantação, já estamos a fazer testes com algumas obras e iremos, tenho certeza, 
conseguir pôr isto em prática.  

Há um problema difícil de resolver porque não há nenhum sistema informático 
que trabalhe com o POCAL e que faça ligação com a contabilidade analítica. Isto terá que 
se ultrapassar com mais Câmaras, no mesmo âmbito da Comunidade Intermunicipal, para 
que a AIRC consiga desenvolver um software para solucionar este problema. No 
essencial aquilo que está expresso nas contas são as despesas correntes que continuam a 
ter um peso muito elevado e nós temos consciência disso. 

Se houver mais algum esclarecimento adicional que tenha que dar, façam o favor 
de o apresentar para vos responder. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Seixas. Vai 

usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Não vou entrar em questões técnicas, até porque não estou avalisado para isso. 

Como disse o Senhor Vice-Presidente da Câmara vou, apenas, fazer uma análise política 
do que estas contas nos transmitem.  

E estas contas dizem-nos que as receitas correntes foram inferiores em um 
milhão e cem mil euros em relação ao que estava previsto e que as receitas de capital 
foram inferiores em quatrocentos mil euros daquilo que estava previsto. Pode-se concluir 
que houve um decréscimo de 14% entre o orçamentado e o realizado e que, tal como 
prevíamos e avisámos na altura, a venda dos terrenos, que agregava um valor de trezentos 
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e vinte e cinco mil euros, foi uma miragem sendo fácil de verificar que se cifrou em, 
apenas, sessenta e cinco mil euros. 

Há um total de receitas inferiores ao previsto, de um milhão e quinhentos mil 
euros, o que prova, inequivocamente, que o Orçamento, tal como dissemos, estava 
bastante inflacionado. Quanto às despesas, o Senhor Vice-Presidente da Câmara já nos 
disse o que pensava sobre isto, mas vou só recordar que as despesas correntes, neste ano, 
estão em 76%. As despesas de capital aumentaram de 32% para 35%, as despesas com 
pessoal aumentaram de 32% para 35% e aquilo que não consegui entender são as 
despesas com os Membros de Órgãos Autárquicos serem superiores em 15% daquilo que 
estava orçamentado; em relação a 2007 houve um acréscimo de 19,2%. Não sei o que é 
que se introduziu de novo para justificar este substancial aumento. 

As despesas de capital estão em 24% e há aqui aplicado menos um milhão de 
euros do que estava previsto, embora as receitas de capital só tivessem tido um 
decréscimo de quatrocentos mil euros. O Executivo foi a esta receita buscar seiscentos 
mil euros para as despesas correntes, isto é, foi à custa das despesas de capital que se 
equilibrou a balança. Conclui-se que o saldo em exercício é negativo em trezentos e vinte 
mil euros.  

Com este equilíbrio orçamental à custa das despesas de capital e do saldo da 
gerência anterior, temos de concluir que o Orçamento estava inflacionado e não houve 
capacidade de gerar a receita que era necessária e, tal como o Senhor Vice-Presidente já 
reconheceu, há uma constante incapacidade em diminuir as despesas correntes, pois elas 
aumentam todos os anos. Nos últimos anos eram as Escolas que envolviam muito pessoal 
e provocavam mais despesas, mas as Escolas já são as mesmas dos outros Orçamentos e 
continuamos a ter um aumento de despesas com o pessoal todos os anos. 

Era só isto que queria dizer. Obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Passo, 

agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Exmo. Senhor Vereador não Executivo, 
Exmo. Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Exmos. Presidentes de Junta, 
Exmo. Público. 
Muito Boa Noite.  
Confesso que demorei algum tempo, até pasmado fiquei, ao tentar digerir alguns 

aspectos das contas, apresentadas por este Executivo. 
Pensei, mesmo, se não seria melhor chegar aqui e perguntar à Senhora Presidente 

que me tentasse explicar o que é que quer dizer o resultado líquido negativo do exercício 
de 2008, que se cifra em dois milhões e meio de euros. Não nos podemos esquecer que há 
um ano o Senhor Vice-Presidente já tinha pedido a nossa compreensão, quando foi 
apresentado um valor negativo de 1,4 milhões de euros, invocando que se tratara de um 
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ano excepcional de acerto de contas. Tudo isto após tanta referência pública de que este 
Executivo é que sabe gerir; pensei, até, que poderia ser mal interpretado. 

Pensei se valeria a pena perguntar porque é que desde o ano de 2006 não se 
verifica a conclusão de qualquer obra reflectida no balanço. Porque é que se verificou um 
aumento de quase um milhão de euros de dívidas a fornecedores e a outros credores? A 
inexistência da classe 9 no POC tradicional, com o devido respeito, Senhor Vice-
Presidente, não cabe aqui. Como é que se justifica um afundamento de contas com 
aumento do passivo de mais de um milhão e meio de euros? Não nos podemos esquecer 
de que o passivo é, actualmente, de 6,8 milhões de euros. 

Mas pensei que não valeria a pena fazer perguntas tão simples porque estamos a 
falar para pessoas que andam nisto há muito tempo, mais do que suficiente para tirar uma 
licenciatura. Lembrei-me que a tabuada já vinha errada desde o ano anterior e, então, 
passei à demonstração de resultados. Fiquei contente porque vi que o Estado se portou 
bem ao transferir mais do que em 2007, cento e oitenta mil euros para os cofres da 
Autarquia. Mas, infelizmente, não foram suficientes para contrapor o aumento 
generalizado de todas as rubricas de custos. 

Os fornecimentos e serviços externos aumentaram duzentos e vinte mil euros e 
os custos com pessoal aumentam duzentos mil euros. É inevitável, cá estamos nós neste 
exercício com um resultado de dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil euros 
negativos. Perante este cenário, confesso-vos que tive de fazer uma longa pausa. A 
situação é demasiado má para que se deixe sem referência. 

A execução orçamental da receita cifra-se em 87%, mas mesmo assim temos que 
considerar a inclusão do empréstimo de seiscentos e noventa e oito mil euros para 
execução de obras, o que me levava a esperar um significativo aumento de despesas de 
capital, dado que o empréstimo foi para despesas correntes. 

A sobre-orçamentação que V.ªs Ex.ªs usam, e que aquando da aprovação do 
Orçamento nos referimos, é notória, porque quando orçamentaram trezentos e setenta e 
cinco mil euros para a Venda de Bens de Investimento e não conseguiram realizar mais 
do que 17% desse valor, ou seja sessenta e cinco mil euros, é um reflexo visível, da sobre-
orçamentação que V.ªs Ex.ªs põem nos Orçamentos. 

Passando às despesas com o pessoal, verifiquei que têm um peso de 35% da 
despesa e um acréscimo de 9,4% em relação a 2007, cifrando-se as despesas com o 
pessoal em três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil euros. Penso que este valor é um 
pouco exagerado, quando se constata um aumento de 19.2% nas remunerações dos órgãos 
autárquicos. 

Pensava que já tinha visto tudo, mas afinal ainda há mais para ver. Os valores 
para prémios, condecorações e ofertas aumentaram 100%, isto é, vinte e oito mil euros em 
2007, cinquenta e quatro mil e quinhentos euros em 2008. O valor com Publicidade e 
Seminários aumentou 70%, de cento e cinquenta e seis mil euros para duzentos e noventa 
e um mil euros. O endividamento bancário é reflectido nos juros que aumentaram 17%, 
de noventa e cinco mil euros para cento e doze mil euros. As despesas correntes 
apresentam 76% do Orçamento, tendo aumentado 6,6%, sendo, neste momento, de sete 
milhões setecentos e oitenta e cinco mil euros. As despesas de capital são de 24%, 
destronando os 27% do ano passado e de que aqui ouvimos falar pelo Executivo.  
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A despesa corrente aumentou 6,6%, reflectindo um aumento da despesa com o 
pessoal que no ano de 2008 representou 35% do Orçamento total, mais concretamente 3,5 
milhões de euros. 

No seu conjunto, as receitas globais representam 9,9 milhões de euros e as 
despesas são de 10,2 milhões de euros, ou seja, temos um deficit de trezentos e três mil 
euros no exercício de 2008. 

Nas Grandes Opções do Plano, o valor orçamentado de três milhões cento e 
setenta e quatro mil euros foi concretizado em apenas 2,1 milhões de euros, ou seja, 
ficámos a 66% das estimativas. No final há uma mossa, ainda maior, porque rubricas 
como Segurança e Ordem Pública, Protecção Civil, Saúde, Acção Social e Habitação 
foram praticamente esquecidas por este Executivo. Ficaram a perder todas as Freguesias 
deste Concelho. O investimento em serviços de saúde foi nos 12 meses de 2008 e nos 
seus 365 dias de 604 euros. Em segurança e ordem pública gastaram-se, segundo as 
contas oficiais e nos mesmos 365 dias, 12 euros. Na acção social e no apoio à agricultura, 
não consegui encontrar nada, pois não têm qualquer valor na prestação de contas.  

Quanto ao relatório de gestão, ao tão propalado relatório de gestão, em alguns 
aspectos também concordo. Considero-o um bom documento e importante. Dava, no 
entanto, uma sugestão que seria de excluir aquela frase que se refere que as inaugurações 
são manifestações culturais.  

Por tudo isso, a apreciação que a Bancada do Partido Socialista faz das contas é 
muito negativa. A gestão despesista e descontrolada deste Executivo, a manter-se, 
conduzirá o Concelho para uma situação de estagnação e retrocesso. A Autarquia não 
terá, no futuro, meios para poder inverter a tendência de aumento de gastos, muitos deles 
absolutamente dispensáveis. 

A olhar como um todo, e relembrando os meus tempos da Escola, as contas da 
Câmara fazem lembrar uma frase: �É um exercício, completamente, esferinha, perfeito de 
tão redondinho, mas, realmente, que não tem ponta por onde se lhe pegue�. 

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

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça o favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Muito boa noite, Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Caros Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Estava ali nas minhas lucubrações mentais, olhando para a forma como a 

Assembleia estava a decorrer e interrogava-me se merecia a pena intervir. 
Esta é uma Assembleia, até pelo próprio dia ser de má memória, que está a ser 

negativa. Começou pela apresentação de um voto de pesar; depois a Senhora Membro da 
Assembleia Filomena Costa veio anunciar a desfiliação do Partido onde estava filiada há 
tantos anos, passando pela intervenção do Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves 
em que se queixou de ameaças recorrentes, lembrando-nos a falta de liberdade, quando a 
democracia está em construção todos os dias e a seguir o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, que hoje é deixado numa situação bastante ingrata, pois está aqui sozinho no 
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último ano de mandato a apresentar as últimas contas deste Executivo, ele próprio 
reconheceu que a execução orçamental foi negativa.  

O Concelho vive o desemprego e a insegurança, para além da desgraça do 
encerramento de empresas e não se sabe o futuro de outras que estão instaladas em que 
paira no ar a insegurança para as famílias e para as pessoas do Concelho. Não se 
vislumbra, nem da parte do Governo, nem da parte da Autarquia, um único rasgo nem 
uma atitude positiva para inverter esta tendência. 

Os trabalhos que a Câmara faz limitam-se, apenas, a um mero capataz de uma 
empresa pública ou de construção civil. O que se vai notando, também de forma negativa, 
é a dívida a fornecedores, que passou para dois milhões e meio de euros, quando antes 
estava a quatro ou cinco meses, agora está a um ano, pois devem-se facturas a 
fornecedores de Março de 2008. 

Cheira a fim de festa, mas será que para além da construção do Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, que é a única obra conhecida em quatro anos, não temos 
mais nada para anunciar? Se não começamos todos a chorar e fechamos a porta porque 
não vai haver futuro no nosso Concelho. 

Em termos associativos são as notícias que dão conta do quase eminente 
encerramento do Sport Lisboa e Nelas, uma das instituições mais antigas do Concelho em 
termos desportivos e que maiores glórias trouxeram ao nosso Concelho. 

A Senhora Presidente da Câmara não está aqui hoje para dar confiança a esta 
Assembleia e à população de Nelas. Gostava de transmitir aos meus concidadãos que há 
futuro, o Concelho de Nelas não vai parar e hão-de aparecer soluções. 

Lamento que o Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas esteja aqui 
sozinho a suportar as críticas de uma execução orçamental sofrível. Não merece nenhum 
prémio por uma execução sofrível mas, no mínimo, merece o respeito porque, apesar de 
tudo, julgo que terá tentado fazer o seu melhor e levará a minha abstenção. Tecnicamente, 
não vou, sequer, discutir o documento.  

Muito obrigado. Boa noite. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Vai usar da 

palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas para prestar alguns 
esclarecimentos às questões levantadas pelos Senhores Membros. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Quanto às duas intervenções que foram, claramente, políticas, respeito a opinião 

de cada uma delas. Quero responder ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos para 
lhe dizer que não estou aqui sozinho, de forma nenhuma. Estou aqui em representação da 
Senhora Presidente da Câmara, que não pode cá estar porque está numa reunião 
importante para o Concelho. Estou acompanhado por uma Bancada da Assembleia 
Municipal, incluindo os Senhores Presidentes de Junta, que conhecem os assuntos e 
concordam com as nossas opções.  

Quanto ao Quartel dos Bombeiros é uma boa notícia. Está presente, no Público, 
o empreiteiro responsável pela obra que se encontra em bom ritmo, diria mesmo, quase 
alucinante e está cá, também, o Presidente da Direcção dos Bombeiros. Estas duas 
pessoas sabem bem do avanço que esta obra tem tido. 
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Relativamente a obras, posso dizer que vai arrancar, a breve prazo, o Centro 
Educativo de Nelas. A candidatura está concluída e no final deste mês terá a sua 
aprovação financeira. Em princípio, avançará este ano a segunda fase da Variante de 
Nelas, que é o tal ponto que foi acrescentado para poder ser aprovado. Não se poderá 
chamar Variante porque senão a CCDRC não a aprovará, mas poderá fazê-lo com outro 
nome.  

Não sinto, de forma nenhuma, que a minha tarefa seja ingrata, pois é com 
orgulho e com honra que aqui estou. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos fez uma intervenção 
política. Como disse é a sua opinião e respeito-a, embora não concorde com ela.  

Quanto às questões colocadas pelo Senhor Membro da Assembleia Armando 
Carvalho, vou propor que façamos alguns exercícios juntos, isto porque fala num 
resultado negativo do exercício de 2008 de dois milhões e quatrocentos mil euros. No ano 
passado, fiz uma afirmação que posso repetir; as amortizações do exercício têm um peso 
efectivo de três milhões, cento e oitenta e um mil euros.  

No ano de 2005, que foi o último ano em que o Executivo do Partido Socialista 
apresentou contas, registou-se um resultado positivo de dois milhões de euros, mas tinha 
amortizações de seiscentos mil euros. Se em vez de seiscentos mil euros tivesse 
amortizações de três milhões e duzentos mil euros o resultado não seria positivo. 

O argumento que usei no ano passado serve, exactamente, para este ano. Quando 
não se fazem amortizações, porque o património não está inventariado ou não está 
avaliado, o resultado tem de ser sempre positivo. Mas, sinceramente, não é isso que me 
interessa, porque a Câmara não existe para dar lucro. 

Mas podemos fazer mais uns exercícios quanto à questão das despesas correntes, 
porque o Senhor Membro da Assembleia disse que, este ano, tínhamos atingido os 27% 
do ano passado, em termos de despesas de capital. Sabe porque não batemos os 23% de 
2003? Porque se às despesas de capital de 2003 retirarmos o valor que houve do Terceiro 
Quadro Comunitário de Apoio e dos Contratos-programa, que este ano foi quase nulo, 
seriam 32% no ano de 2002, 31% em 2004 e 31% em 2005. 

Como já disse, este é um problema estrutural da Câmara de há muitos anos, não 
se inventou nada. É preciso olhar para isto de forma séria, de forma clara e tentar 
combater esta tendência, o que concordo em absoluto. É importante que as despesas 
correntes sejam travadas e, por isso, é que estamos, neste momento, a fazer um estudo 
para aumentar a eficiência na gerência do Município. 

Há uma série de coisas que se podem fazer sem interferirmos nos encargos com 
o pessoal. A Câmara Municipal de Nelas tem feito obras nos últimos anos em todas as 
Freguesias com o contributo dos Funcionários da Câmara; os Senhores Presidentes de 
Junta sabem bem que tem sido assim.  

A título de curiosidade, sabe qual é a diferença, entre dois anos similares de 
mandatos autárquicos, mais concretamente, entre 2004 e 2008? Em 2008 a Câmara 
Municipal de Nelas gastou em obras feitas, com o seu Pessoal, o dobro de cimento que 
tinha gasto em 2004, o dobro dos blocos de cimento e gastou três vezes mais em 
manilhas. Num Concelho em que os Senhores do Partido Socialista diziam que tinha 95% 
de saneamento, enterrámos, em três anos, onze quilómetros de tubos de saneamento 
básico. Foram construídos, com o Pessoal da Câmara, mais de vinte quilómetros de 
passeios, trinta e três quilómetros de caminhos florestais abertos. Estas obras foram 
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executadas com a ajuda de uma bulldozer que estava, há três anos, parada nas Oficinas, 
que custa em revisões, se não tiver nenhuma avaria, três mil e quatrocentos euros por cada 
seis meses. 

Em relação ao apoio à agricultura, o Senhor Membro da Assembleia disse que 
não há nenhum apoio à agricultura. O evento em que a Câmara Municipal de Nelas dá 
mais apoio à agricultura é a Feira do Vinho. Este ano a Feira do Vinho, apesar de na 
sexta-feira ter chovido muito, foi uma Feira extraordinária a avaliar pelas opiniões dos 
produtores, que consideraram uma grande promoção.  

Sabe para que rubrica vai os custos deste evento? Vai para as Feiras e 
Seminários que o Senhor Membro da Assembleia criticou. Aquela rubrica de Seminários 
e Exposições é, no essencial, a Feira Medieval de Canas de Senhorim, um evento 
importantíssimo cultural, a Semana do Município, a Feira do Vinho, a Semana da 
Primavera e as Cerimónias do 25 de Abril. Custa-me ouvir dizer que as inaugurações não 
são manifestações culturais, mas se às inaugurações associarmos um espectáculo, passam 
a ser manifestações culturais. Para dar um exemplo, amanhã vamos ter a bênção dos 
azulejos, num monumento que demonstra a unidade do Concelho. Estão lá os brasões das 
nove Freguesias, em que todas as pessoas do Concelho se devem sentir representadas. Na 
bênção dos brasões irá actuar a Banda da Sociedade Filarmónica 2 de Fevereiro, como 
poderia estar outra Banda do Concelho, já que a escolha foi aleatória. 

Só queria deixar uma nota para que o Público presente não tenha dúvidas sobre o 
panorama das contas da Câmara. Não é tão negro e tão escuro como alguns Senhores 
Membros da Assembleia tentaram fazer crer. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Seixas. Dou a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Agradecia que fosse 
breve, atendendo a que já esgotámos o tempo deste ponto. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Pretendo só para dizer ao Senhor Vice-Presidente da Câmara que não estou a 

analisar os quarenta milhões de euros de quatro anos de exercício. Só estou a falar num 
exercício de cada vez, não estou a juntar esse valor ao que o Estado pôs nas vossas mãos 
para gerir, porque muitos outros assuntos teriam que se debater.  

Dir-lhe-ei, apenas que, infelizmente, a culpa é sua, porque se está a pagar juros e 
se não conseguir projectos do QREN, a culpa é sua. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vou dar a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas. 

Agradecia que fosse breve. Faça favor. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas: 
- Só queria dar um esclarecimento ao Senhor Membro da Assembleia Armando 

Carvalho. Sabe quando é que abriu o primeiro aviso de abertura de candidaturas do 
QREN a que a Câmara se pode candidatar? Era para começar em 2007 e sabe quando é 
que abriu? Foi na semana passada. Sabe quando é que fecha? Será no dia 30 de Abril. São 
três avisos de abertura para mobilidade territorial e temos lá a Variante de Nelas, as Zonas 
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Industriais, as zonas de empreendimento empresarial e as infra-estruturas para a Zona 
Industrial de Nelas e para Centros Educativos está lá o Centro Educativo de Nelas.  

Assim que nos deram oportunidades de nos candidatarmos, de imediato o 
fizemos. Neste momento, a obra do Quartel dos Bombeiros está a evoluir mas não há 
nenhuma garantia de que o QREN o vá financiar, embora acreditemos no apoio financeiro 
europeu. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas. Uma vez 

que não temos mais ninguém inscrito, passávamos à votação do ponto 2.2 � Apreciar e 
votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do art.º 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os documentos de prestação de contas e 
relatório de gestão do ano de 2008. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Temos como resultado da votação, 8 
abstenções e 18 votos a favor. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 � Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2008, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 18 votos a favor, 0 votos contra e 8 abstenções. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passando, agora, para o ponto 2.3 - Construção de uma Unidade Fabril em área 

abrangida pela RAN � Reconhecimento de interesse público. Local da obra: Freguesia de 
Vilar Seco � Vale de Vinagre, para aprovação.  

Sobre este ponto, vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges 
dos Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Sobre este ponto gostaria de ser esclarecido. Na Ordem de Trabalhos diz que é 

uma unidade fabril, mas trata-se de um armazém para aluguer. Dá-me a impressão de que 
não é uma unidade fabril ou, então, há algo que não percebi. 

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

da palavra o Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos:  
- Esse assunto também me levanta essa dúvida, no entanto queria aproveitá-lo 

para realçar aquilo que me parece importante. O promotor deste empreendimento está 
aqui presente, que é o Eng. Carlos Cabrita, e nada mais justo de que no momento certo e 
na hora certa manifestarmos o apreço pelo sucesso da sua empresa, a Nelcivil. O Eng. 
Carlos Cabrita veio para Nelas, é natural do Algarve, e depois de assumir a empresa 
familiar do seu sogro, do Senhor Miguel Carlos Henriques, tem orgulhado, pelo seu 
trabalho, todos os Nelenses. 
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É uma empresa séria, que merece ser acarinhada, tem dimensão internacional e 
tem capacidade técnica e profissional para abraçar grandes obras. Para além de tudo isto, 
cria postos de trabalho locais, pois é uma empresa sólida.  

É justo que a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal reconheçam a 
importância destes empreendimentos. Se não forem para unidades fabris, no imediato, 
serão no futuro com toda a certeza. Penso que este reconhecimento é devido e merecido, 
porque estamos a falar de uma pessoa trabalhadora e séria que se radicou em Nelas. As 
obras que tem feito falam por si, como, por exemplo, o Quartel dos Bombeiros 
Voluntários e outras obras a nível nacional e internacional. É um orgulho tê-lo entre nós, 
e esta é, apenas, uma mensagem de estímulo, que acho ser justa. 

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

palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas, que irá prestar alguns 
esclarecimentos. Faça favor.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas:  
- Queria subscrever, inteiramente, aquilo que disse o Senhor Membro da 

Assembleia Paulo Santos sobre a empresa Nelcivil. Devemos reconhecer o trabalho e o 
mérito da Nelcivil porque é uma empresa séria e credível.  

Aproveitava para esclarecer o Senhor Membro da Assembleia Borges dos 
Santos que a Nelcivil pede o espaço para instalar um pavilhão para alugar, que tanto pode 
ser para armazém ou para indústria; seja como for é para criar riqueza.  

Gostava de esclarecer que quando a empresa Basmad se queria instalar em Nelas 
precisava de mais espaço atrás da ex-Johnson e um dos terrenos era da empresa Nelcivil, 
que prontamente o disponibilizou. Naturalmente que a Câmara Municipal se dispôs a 
permutar o citado terreno com outro que tivesse as mesmas condições, ou seja, sendo o 
terreno anterior licenciado para construção industrial este também o deveria ser. Aqui fica 
o esclarecimento. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas. Vai usar 

da palavra o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Aquando da minha intervenção anterior não questionei se o terreno seria para 

uma unidade fabril. Quis-me, apenas, referir ao conteúdo do texto que mencionava ser no 
futuro uma unidade fabril. Estou esclarecido. Obrigado. 

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

algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
Uma vez que não, vou pôr este ponto à votação.  
Ponto 2.3 � Construção de uma Unidade Fabril em área abrangida pela RAN � 

Reconhecimento de interesse público. Local da obra: Freguesia de Vilar Seco � Vale de 
Vinagre. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 
               



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 20

              O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 - Construção de uma Unidade Fabril em área abrangida pela RAN � 
Reconhecimento de interesse público. Local da obra: Freguesia de Vilar Seco � Vale de 
Vinagre � Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 
votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, assim, ao ponto 2.4, agendado no início desta reunião, que é o 

seguinte: Alteração de designação nas Grandes Opções do Plano da rubrica �Construção 
da Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à Estrada Nacional 
n.º 234�, também para aprovação.  

Sobre este ponto, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas irá 
prestar esclarecimentos, apesar de já o ter abordado.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas: 
- Apenas queria explicar a razão desta alteração e a consequente necessidade de 

aprovação. Estamos em fase de candidatura, como já disse, à mobilidade territorial e o 
eixo que está, neste momento, aberto é o eixo 2. É um eixo que prevê obras em infra-
estruturas que sirvam para descongestionar o trânsito e que tenham importância regional. 
Foi-nos comunicado que se a obra se chamasse Variante de Nelas lhe retiraria, de certa 
forma, algum peso de importância regional.  

Trata-se de uma questão de nomenclatura sem importância nenhuma. Para nós 
tanto nos faz chamar Variante ou se chamar Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234. 
Como se trata de uma questão de nomenclatura, não faz sentido nenhum pormos em causa 
a candidatura e, como tal, propomos que se altere mesmo no PPI, isto é, que não fique a 
candidatura dependente de uma alteração tão mínima. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Osvaldo Seixas. Algum 

dos Senhores Membros deseja usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa:  
- Depois de alguns pontos menos abonatórios nesta Assembleia, chegámos ao 

fim com dois pontos positivos. Acabámos por louvar um industrial do nosso Concelho 
que resulta das obras que tem realizado. 

Mas será que o Quartel dos Bombeiros e os Centros Educativos não são obra? 
Será que a modernização da administração pública que esta Câmara Municipal tem 
levado a efeito não é obra? Não nos podemos esquecer das obras que têm sido 
executadas. A candidatura ao programa �Pagar a Tempo e Horas� também é obra. Esta 
Assembleia pode ter começado mal mas acabou bem. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa.  
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Uma vez que não temos mais ninguém inscrito, passamos à votação do ponto 
2.4 - Alteração de designação nas Grandes Opções do Plano da rubrica �Construção da 
Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à Estrada Nacional n.º 
234�. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 

 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.4 - Alteração de designação nas Grandes Opções do Plano da rubrica 

�Construção da Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 
n.º 234� � Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 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. 
Como há, ainda, cidadãos presentes na sala, perguntava se algum dos Senhores 

deseja usar da palavra. Uma vez que ninguém pretende usar da palavra, desejo a todos a 
continuação de uma boa noite e um bom 25 de Abril.  

Muito boa noite. 
 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 
encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 

 
 
 
 
 


