
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 1

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2007 

 
ACTA 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, 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 das actas da sessão extraordinária de 25 de Abril de 

2007, da sessão ordinária de 27 de Abril de 2007 e da sessão extraordinária de 18 de Maio 
de 2007. 

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

2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
Regulamento Interno de Funcionamento das Piscinas Municipais de Nelas;  

2.3. - Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Pedido de sinalização de dois 
estacionamentos reservados a pessoas deficientes e ambulâncias, sitos na Quinta do 
Pomar, em Nelas, em que é requerente a firma Planycorpo – Fisioterapia, Ld.ª.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. 
Vamos dar início a mais esta sessão, começando por cumprimentar a Senhora 

Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes de 
Junta, os Senhores Deputados e o respeitável Público aqui presente. 

Passo agora a palavra ao Senhor Manuel dos Santos para fazer a chamada dos 
Senhores Deputados. Senhor Manuel dos Santos, faz favor. 

(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário – Manuel dos Santos) 
O Senhor Manuel dos Santos: 
Portanto, temos um total de cinco faltas e vinte e cinco presenças.  
(Faltam à Assembleia os Senhores Deputados Marcelino Rodrigues de Paiva, 

Armando Carlos Costa Carvalho, Manuel do Couto de Sousa e Luis Manuel Abrantes 
Pinheiro). 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel.  
E dando continuidade, passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação das actas 

da sessão extraordinária de 25 de Abril de 2007, da sessão ordinária de 27 de Abril de 
2007 e da sessão extraordinária de 18 de Maio de 2007. 

São três actas; começaria por pôr a acta de 25 de Abril à discussão e perguntava 
se alguém deseja usar da palavra nesse ponto.  

Senhor Deputado Borges dos Santos, faça favor. 
- Boa noite Senhora Presidente,  
Boa noite Senhor Presidente da Mesa 
Senhores Deputados 
Senhores Vereadores 
Ex.m.º Público 
Muito boa noite.  
Pretendia apenas alertar para alguns documentos rasurados que se encontram em 

anexo, os quais deviam ser corrigidos pois seria errado arquiva-los tal como estão. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado.  
Mas se me permite, já tinha dado conta disso e até já falei com o Senhor 

Fernando, Secretário da Assembleia, no sentido de não arquivar esses documentos 
rasurados, mas, uma vez que já tinham sido fotocopiados tal como estão, para vos enviar, 
deixei-os seguir. É lógico que seria errado arquivar qualquer documento rasurado, diria 
mais, totalmente errado, daí que agradeço, de qualquer maneira, a sua intervenção. Mais 
alguém deseja usar da palavra? Não? Então vou pôr a acta à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Temos então vinte e quatro votos a favor e uma abstenção. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Vai usar da palavra para fazer uma declaração de voto o Senhor deputado 

Marques da Silva. Faça favor Senhor Deputado. 
O Senhor Deputado António Marques Pereira da Silva: 
- Ex.m.º  Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara 
Senhores Vereadores 
Senhores Secretários 
Senhores Deputados Municipais 
Ex.m.º Público. 
Muito boa noite a todos. 
Abstive-me na votação da acta do dia 25 de Abril, bem como também o vou 

fazer na de 27 de Abril porque não estive presente. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Fica registada a sua declaração de voto para 

as duas actas.  
Bom, passamos agora à acta de 27 de Abril de 2007 e, mais uma vez, pergunto se 

alguém deseja usar da palavra? Senhor Deputado Borges do Santos, faz favor.  
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O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
Pretendo apenas fazer algumas correcções ligeiras. Assim, na página seis, no 

capítulo quarto, quando nós dissemos, na altura, que o orçamento estava inflacionado, o 
orçamento previa onze milhões e só trabalharam nove milhões, não é só trabalharam, é só 
arrecadaram nove milhões; onde está trabalharam será arrecadaram.  

Depois na página doze, na minha primeira frase diz-se: “pronto, só aqui foi dito e 
não foi dito de ânimo leve, foi dito ao correr da pena.” Não é foi dito ao correr da pena é 
não foi dito ao correr da pena; falta um não antes - não foi dito ao correr da pena.  

No parágrafo seguinte, sugeria que se usasse um ponto final, em vez de uma 
vírgula. Diz-se, “portanto é preciso que tome nota disto” e depois diz-se a seguir, 
“começou por dizer que era fruto de intervenções menos felizes do Partido Socialista”; 
usava ai ponto final - menos felizes do Partido Socialista, ponto final, porque as 
intervenções mais felizes ou menos felizes só ao Partido Socialista dizem respeito. 

Para acabar, na página quinze, também no primeiro parágrafo da minha 
intervenção, na última linha diz-se, “é preciso ver que obras é que foram feitas, discutir 
obra a obra quando nós baixámos o investimento”. Não é quando baixámos, é quando 
baixaram, sou eu que estou a falar, não fomos nós que baixámos; é tirar o “nós baixámos” 
e inscrever baixaram. Ainda na página quinze, quando, aí a meio da página, onde se lê,    
“O Senhor Deputado Borges dos Santos”, depois, no fundo desse primeiro parágrafo, na 
penúltima e última linha diz-se, “é preciso ver que obras é que foram feitas, discutir obra 
a obra, quando nós baixámos o investimento nas obras 23%,” não é “quando nós 
baixámos o investimento” porque eu não baixei nada, é quando baixaram o investimento 
23%. 

Pronto, era só isso; são pequenas rectificações, mas fica mais perceptível. 
Obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado.  
Aproveito para informar que chegou mais um Senhor deputado; assim, neste 

momento, temos 26 presenças e 4 faltas.  
Muito obrigado Senhor Deputado, por estas achegas. Tenho a dizer-lhe que a 

transcrição que nos chegou tinha estas palavras; nós procurámos manter o que está, e 
como o contexto da frase até está correcto, não o alterámos. De qualquer maneira, está 
registada a sua observação e, mais uma vez, muito obrigado. 

Perguntava se mais algum dos Senhores Deputados pretende usar da palavra. Se 
não, vamos também pôr a acta de 27 de Abril à votação. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Vinte e cinco votos a favor e uma abstenção. 

De seguida e continuando a falar em actas, passamos para a acta da sessão 
extraordinária de 18 de Maio de 2007 e também sobre esta acta questionava se algum dos 
Senhores Deputados deseja usar da palavra. 

Uma vez que ninguém deseja usar da palavra, vamos pôr também esta acta à 
votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
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No que respeita ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente, como habitualmente, vou-
me escusar à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores Deputados.  
 

(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 10/04/2007; 24/04/2007; 08/05/2007; 29/05/2007;  
- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português da Assembleia da 

República – Envio de fotocópia de requerimento enviado ao Governo; 
- Associação Empresarial da Região de Viseu – Convite para assistir à 

inauguração da “Expotectecnologias e Inovação – Viseu’07 – 2 de Maio, 16 horas, 
Pavilhão Multiusos, em Viseu;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Encerramento de serviços 
públicos e Transferência de competências para os Municípios; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XVII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Abril de 2007;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de cartão – XVII 
Congresso da ANMP; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Documentação para o XVII 
Congresso da ANMP; 

- Imagem Protocolo – Curso Intensivo de “Protocolo Autárquico”;  
- Governador Civil do Distrito de Viseu – Convite para estar presente no 

Dispositivo Operacional de Combate aos incêndios florestais deste distrito, recinto da 
Feira de São Mateus, dia 28 de Abril, pelas 10 horas;   

- Ministério da Educação e Associação Nacional de Municípios Portugueses – 
Campanha de Comunicação: Juntos melhoramos a Escola;  

- Membro da Assembleia – Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos – Solicita 
justificação da falta dada à sessão ordinária de 23 de Fevereiro de 2007 em virtude de se 
encontrar no estrangeiro;  

- Membro da Assembleia – António Manuel Borges dos Santos – Solicita 
justificação da falta dada à sessão ordinária de 23 de Fevereiro de 2007 em virtude de se 
encontrar no Parlamento Europeu em representação da Escola Secundária de Nelas; 

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim – Solicita justificação das faltas dadas às sessões extraordinária de 25 de Abril 
e ordinária de 27 de Abril, às quais faltou por motivos pessoais inadiáveis;  

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim – Solicita justificação da falta dada à sessão extraordinária de 18 de Maio, à 
qual faltou por motivos pessoais inadiáveis; 

- Membro da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho – Solicita justificação 
da falta dada à sessão ordinária realizada em 27 de Abril de 2007;  



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 5

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português da Assembleia da 
República – Envio de cópia de requerimento enviado ao Governo pelo Deputado 
Agostinho Lopes;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português da Assembleia da 
República – Envio de cópia de requerimento dirigida ao Governo pelo Deputado Miguel 
Tiago;  

- AMI – Assistência Médica Internacional – Núcleo de Nelas – Convite para 
jantar – Casas do Visconde, em Canas de Senhorim;  

- Governo Civil do Distrito de Viseu – Seminário – Controlo, Eficiência e 
Qualidade nas Entidades Públicas e Privadas;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Campanha de 
Comunicação: “Juntos melhoramos a Escola”; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XVII Congresso – 
Documentos preliminares das Secções;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XVII Congresso – 
Inscrições;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Maio de 2007;  

- Ofício n.º 1927, datado de 09 de Maio de 2007, da Câmara Municipal de Nelas 
– Pedido de convocação de uma Assembleia Municipal Extraordinária;  

- Um exemplar do “Jornal do STAL”; 
- Convite da Associação Empresarial da Região de Viseu – Sessão de 

lançamento do Prémio Inovação e Empreendedorismo, 4 de Junho, Aula Magna do 
Instituto Superior Politécnico de Viseu;  

- Diversos exemplares do Jornal Associação – Órgão oficial da Associação 
Portuguesa de Deficientes;  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas – Convite para 
estar presente no dia 24 de Junho nas comemorações do 87.º aniversário;  

- Ofício nº. 2386, datado de 13 de Junho de 2007, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   

 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício nº. 13/07, datado de 30 de Abril de 2007, enviado à Ex.mª. Srª. 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária de 27 de Abril 2007;  

- Ofício n.º 14/07, datado de 30 de Abril de 2007, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento de duas moções 
aprovadas na sessão ordinária de 27 de Abril de 2007;  

- Ofício n.º 15/07, datado de 10 de Maio de 2007, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para uma sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal marcada para o dia 18 de Maio de 2007;   

- Ofício nº. 16/07, datado de 21 de Maio de 2007, enviado à Ex.mª. Srª. 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da deliberação tomada na 
sessão extraordinária realizada em 18 de Maio de 2007; 
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- Ofício nº. 17/07, datado de 19 de Junho de 2007, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 
 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- E passamos de seguida ao ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do 

Dia”, de interesse para o Município. 
Sobre este ponto perguntava se algum dos Senhores Deputados deseja usar da 

palavra. Senhor Presidente da Junta de Nelas, Senhor António Luís; uma vez que há mais 
Senhores a pretender usar da palavra, passo a registar já o nome de todos, por ordem; 
assim, temos o Senhor Presidente da Junta de Nelas e o Senhor Deputado Francisco 
Cardoso.  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
- Senhor Presidente da Assembleia 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara 
Senhores Vereadores 
Caros Colegas Deputados Municipais e Presidentes da Junta. 
Meus Senhores e Minhas Senhoras 
Tenho que vir aqui hoje para, de alguma forma, me congratular pela maneira 

como decorreu, ou melhor decorreram os últimos dias da passada semana em que tiveram 
lugar as Festas do Município; digo isto com algum agrado porque foi o ano que houve 
mais expositores.  

De acordo com aquilo que se conhece e atendendo à contenção de despesas, 
conseguiu gastar-se menos do que em anos anteriores e pareceu-me que a adesão do 
Público foi excelente; tivemos noites animadas, tivemos uma inovação que foi colocar os 
bares numa mesma zona, o que proporcionou animação, não só no Público mais jovem, 
como seria de esperar, mas também naqueles um pouco menos jovens. 

Neste ponto, aproveitaria para pedir uma informação à Senhora Presidente de 
Câmara. Atendendo a que houve barulho até altas horas e, na perspectiva, de manter esta 
animação que, se calhar, convinha cultivar ou, pelo menos, fazer mais vezes, gostaria de 
saber se houve queixas dos moradores, ou se não.  

Teremos, de alguma forma, pano para mangas para começar-mos por aqui, por 
fazer as noites de Nelas um bocadito mais vivas? 

Para além da realização das Festas do Município propriamente ditas, pretendo 
salientar que a Noite de São João foi talvez a noite mais animada, em termos de marchas 
populares, destes últimos anos. Com algum agrado registo o regresso do Bairro da Igreja 
e em força, depois da ausência no último Carnaval. Tanto o Bairro da Igreja como o do 
Cimo do Povo estiveram bem. Todavia, o Bairro da Igreja merece, se calhar, esta nota 
porque voltou, regressou e regressou em força. 

Para além disso, houve dois acontecimentos que decorreram também nestes dias 
da Semana do Município e, que julgo dever destacar. Em primeiro lugar, a colocação da 
primeira pedra daquele que será o futuro Quartel dos Bombeiros; julgo que vai ser uma 
realização de todo o Concelho e uma mais valia para todos nós. Em segundo lugar, refiro-
me à Quinta da Cerca. Para quem teve oportunidade de assistir àquilo que foi dito pelo 
Professor Queirós aqui neste espaço, a Quinta da Cerca deixou de ser aquilo que todos 
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nós pensávamos, que estava parada; finalmente parece que vai ter pernas para andar, num 
futuro próximo. De acordo com a apresentação, será um espaço lúdico, um espaço 
pedagógico, nomeadamente, como ele dizia, dirigido a dois escalões etários importantes 
na nossa sociedade - a juventude das Escolas e os Seniores, para os quais a Quinta da 
Cerca será uma mais valia na sua vida do dia a dia. 

Basicamente, era isto pretendia dizer. Queria, pois, dar os parabéns à Câmara 
Municipal, pelas Festas e pela semana que nos foi proporcionada.  

Tenho dito. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta. Passava agora a palavra ao Senhor 

Deputado Francisco Cardoso; faz favor. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso 
- Muito boa noite. 
Venho aqui, em primeiro lugar, fazer um pedido. Nunca pedi a esta Câmara nada 

para mim, não é hoje que vou fazê-lo. 
Aqui há três anos, creio que foi em 2005, nos princípios de 2005, rebentou um 

tubo junto à casa do meu vizinho; a minha rua é a Rua do Freixieiro, números 97 e 99 e 
foi no n.º 95 que rebentou o tubo. Telefonei para a Câmara na altura e logo foi feita a 
reparação do tubo; A zona da reparação ficou em terra batida durante uns tempos e, mais 
tarde, foi lá posto um bocado de alcatrão. 

A reparação não foi bem feita, reconheço; está lá um buracãozito que vai 
partindo as molas do carro do desgraçado do meu vizinho que, por sinal, até parece que é 
militante do CDS. 

Ora, parece que ele já está farto de vir à Câmara reclamar e, ultimamente vi lá 
uns riscos feitos por uma máquina de cortar alcatrão.  

Já lá vão cerca de vinte meses; espero agora que não sejam necessários mais 
vinte meses para arrancar o alcatrão, para fazer o buraco, compactar o buraco, meter-lhe 
lá os devidos materiais e, depois, resolver aquele problema de vez porque, coitado do 
homem, já são duas molas do carro que lá parte.  

Este era o pedido que eu vinha fazer à Câmara. 
Mas tenho aqui algumas reparações a fazer. Queria saber, ou melhor, queria que 

a Senhora Presidente me dissesse qual é o papel do Senhor Pedro Alves nesta Câmara e 
quais são as suas obrigações para com o Concelho que lhe paga. Será um colaborador da 
Senhora Presidente? Será um inquisidor-mor? Ou apenas um mero capataz?  

Também queria que a Senhora Presidente da Câmara me desse alguns 
esclarecimentos. Na última entrevista que deu à Folha do Centro disse, melhor, dizia que, 
em 2008, o problema do emprego em Nelas estava resolvido. Se assim for eu congratulo-
me e peço ao meu camarada Sócrates que a nomeia Ministra do Trabalho e da 
Solidariedade porque bem o merece. 

De qualquer maneira, queria saber o que, de facto, se passa com essas negociatas 
da Basmad e quantos postos de trabalho é que a Basmad vem, de facto, trazer para Nelas 
e quem é que esteve por dentro desse negócio. 

Outro assunto; queria saber o que é que, de facto, se passa nas reuniões da nossa 
Câmara. Se, de facto, nós estamos aqui e é uma obrigação dos Deputados desta 
Assembleia velarem pelo seu concelho, Agradecia ao Senhor Presidente que me dissesse 
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se o Período de Antes da Ordem do Dia é para os Deputados se debruçarem sobre 
assuntos de interesse para o concelho. Em meu entender, também é de interesse para o 
Concelho saber como é que decorrem as reuniões de Câmara.  

Parece-me que ultimamente, segundo aquilo que me consta, são reuniões 
tumultuosas.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado agradecia que seja breve e, como sabe, se me permite, as 

reuniões da Câmara são abertas ao Público e o Senhor pode estar presente. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Senhor Presidente da Assembleia, peço-lhe desculpa, mas tenho o direito de 

solicitar informações à Câmara, como Deputado eleito pelo povo deste concelho.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado, informações, com certeza,  
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Eu estou-lhe a pedir informações; isto são informações. Quero que me informe. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Agora, agora metodologias não. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Eu quero que me informe, como disse? Como disse Senhor Presidente?  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Metodologias.  
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Metodologias? 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sim. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
 - Mas as informações têm metodologias, isto é um método que eu tenho de  

pedir as informações que quero. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia 
- Agradecia, então, que fosse breve. Está a esgotar o seu tempo; faz favor. Seja 

breve. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso:  
- Ó Senhor Presidente, eu já vi, há uns tempos, que o Senhor Presidente não 

gosta muito de me ouvir falar, mas tenha paciência, este concelho merece ser esclarecido.  
Aqui há uns meses, a Senhora Presidente da Câmara veio-nos contar uma 

história; tinha visitado o Senhor Ministro do Trabalho e da Solidariedade, o meu 
camarada Vieira da Silva, e ele tinha ficado encantado com aquilo que a Senhora 
Presidente da Câmara lhe tinha exposto. 

Senhora Presidente da Câmara, a Senhora Presidente da Câmara tem que ter a 
noção de que, nós Socialistas de Nelas, temos canais, como têm os Sociais Democratas, 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 9

quando são governo; também têm canais nos ministérios e sabem o que é que se passa nos 
ministérios. 

Senhora Presidente, a Senhora foi ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
dizer que concordava plenamente com a política do Partido Socialista, que estava com ele 
e que estava à sua disposição. Não fez reivindicação nenhuma e o Senhor Ministro da 
Solidariedade e do Trabalho, o Senhor Ministro Vieira da Silva, acabou por dizer que V.ª 
Ex.ª foi lá perder tempo e fazê-lo perder a ele.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Agradecia que terminasse, faz favor. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Vou já terminar Senhor Presidente. 
Por fim, quero referir-me ao que a Senhora Presidente disse na sua tomada de 

posse; disse que ía fazer uma auditoria às contas do Executivo anterior. A Senhora 
Presidente fez a auditoria e tinha todo o direito de o fazer; mas também é direito desta 
Assembleia saber o resultado dessa auditoria e esse resultado nunca foi distribuído aos 
Membros desta Assembleia.  

Parece-me, Senhor Presidente, que o Senhor Presidente já devia ter actuado junto 
da Câmara de maneira que essa auditoria fosse presente, ou fosse distribuída a todos os 
Membros da Assembleia Municipal. 

Tenho dito.       
       
O Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado.  
Senhor Deputado Paulo Santos, tem a palavra e recordo, mais uma vez, que 

numa Assembleia plural, gostamos todos de ouvir divergências políticas; acho que este é 
o local que toda a gente deve respeitar e tratar as divergências politicas com a maior 
elevação possível. É para isso que cá estamos para bem do concelho 

O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia 
Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara 
Caro Executivo 
Caros Membros da Assembleia 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
Boa noite. 
Quando recebi a convocatória desta Assembleia, vi que a convocatória não 

traduzia a grandeza do momento que o concelho atravessa; se me permite Senhor 
Presidente, perante tanta actividade política, é normal que a Assembleia reflicta sobre isso 
mesmo. 

Como Membro da Assembleia, sempre achei, tanto nas minhas intervenções, 
como ao longo dos anos. sempre achei que não venho à Assembleia para dormir ou para 
perder o tempo; venho tentar sempre dar o meu contributo, respeitando, assim, a 
expectativa, quanto mais não seja, dos cidadãos do meu concelho que me elegeram, ou 
que nos elegeram para o papel que nos cumpre desempenhar na Assembleia Municipal. 

Os pontos da agenda são, passo a expressão, aprovar regulamento de trânsito e 
aprovar regulamento de uma piscina municipal, o que é bastante pobre para um concelho 
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tão dinâmico como o meu. Admito que, se calhar, não haveria mais nada para incluir na 
agenda; não quero que veja nisto Senhor Presidente, uma crítica descabelada, mas apenas, 
se calhar, uma sugestão construtiva para, no futuro termos matérias mais ricas para 
podermos aqui todos, discutir, intervir, fiscalizar, porque é o papel desta Assembleia. 

Posto isto e uma vez que também já aqui foram mencionadas e muito bem pelo 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas algumas das actividades municipais, 
nomeadamente, na sede do Concelho, que tiveram lugar nos últimos tempos e pela sua 
análise de forma bastante positiva, também venho aqui hoje trazer um assunto, que tem 
sido bastante caro aos munícipes, a esta Assembleia, ao Executivo. Se algumas vezes 
vimos para criticar de forma construtiva, discordar, também é importante vir louvar; 
portanto, a minha intervenção hoje é de louvar, louvar na pessoa da Senhora Presidente da 
Câmara, todo o Executivo, pela produção e trabalho desenvolvido, produzido em algo 
efectivo no que toca à criação de condições para os investidores, para a atracção de 
investimento para o nosso concelho, tentando, dessa forma, criar riqueza, emprego e 
minimizar o problema da Johnson Controls. 

Faço-o neste momento, no Período de Antes da Ordem do Dia, que é a única 
forma que tenho de o fazer; a seguir, vamos para férias e as coisas, em política, ou se 
fazem no momento, ou, então, esquecem e passam o que é justo. No seguimento de 
algumas intervenções que já tive nesta Assembleia, venho chamar a atenção para um 
facto relevante; quando as pessoas estão empenhadas em construir algo que não seja de 
interesse pessoal, ou de grupo, conseguem alcançar objectivos benéficos para os cidadãos 
eleitores. 

Assim, saúdo o Executivo, na pessoa da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª 
Isaura, pelo o facto de, por unanimidade, terem sido encontradas soluções que, à partida, 
sendo tão consensuais, salvaguardam os interesses do Município. Esta missão foi-lhe 
confiada pelo voto popular e foram criadas condições para que, também de forma 
responsável os investidores, invistam, no momento difícil que o concelho de Nelas vive, 
pelo encerramento da Johnson Controls, permitindo que nós possamos olhar o futuro com 
outra perspectiva. 

Porque em política e na Assembleia Municipal as coisas têm que ser 
consequentes, apercebendo-me de que nada iria ser produzido nesta matéria na 
Assembleia Municipal, acho que é minha obrigação moral, pessoal, política fazer 
produção de um documento que traduza, exactamente, aquilo que penso. Redigi uma 
pequena moção à última da hora, que, se permitem passo a ler e entregar na Mesa para 
que seja votada. 

 
 

MOÇÃO 
A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em sessão ordinária de 29 de Junho 

de 2007, congratula-se com a aprovação, em reunião de Câmara, das condições de 
atracção de investimentos no Concelho, nomeadamente do grupo “BASMADE”, 
investimentos de 7 milhões de euros, da criação de cerca de 200 postos de trabalho numa 
1.ª fase e aquisição e funcionamento das actuais instalações da “Johnson Controls”, 
concedendo-lhe o Município e ao preço de 0,50 €/m2 numa primeira fase 50.000 m2 de 
terreno que após a construção de 25.000 m2 de área coberta nesse terreno, a concessão de 
mais 50.000 m2, libertando-se nessa altura a cláusula de reversão dos terrenos.  
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Também a cedência de 2 ha para construção do pavilhão da “FAURÉCIA” foi 
feita nas mesmas condições.  

Porque as referidas condições salvaguardam com elevação e rigor os interesses 
do Município e dos investidores em causa cumpre saudar a Sra. Presidente da Câmara 
bem como todos os Srs. Vereadores, que tão bem defenderam os interesses do Concelho e 
das populações, auxiliando na criação de riqueza e emprego.  

Nelas, 29 de Junho de 2007. 
Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Deputado.  
Mas começava por dizer-lhe que, sobre os pontos a tratar nesta Assembleia, não 

são poucos nem muitos - é o que há; ainda hoje estive presente na Assembleia Municipal 
de Viseu e a agenda tinha só dois pontos. 

Os pontos que são agendados nas Assembleias são requeridos pelo Executivo, e, 
como tal, outros assuntos podem ser tratados pelos Senhores Deputados no Período de 
Antes da Ordem do Dia; por isso, os Senhores Deputados têm sessenta minutos para 
tratarem de assuntos que lhes pareçam pertinentes. Fica dado este esclarecimento. 

Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. Antes, porém, vou ler a moção, para, de 
seguida, a pôr à votação. Assim:  

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em sessão ordinária de 29 de Junho 
de 2007, congratula-se com a aprovação em reunião de Câmara das condições de atracção 
de investimentos no Concelho, nomeadamente do grupo “BASMADE”, investimentos de 
7 milhões de euros, da criação de cerca de 200 postos de trabalho numa 1.ª fase e 
aquisição e funcionamento das actuais instalações da “Johnson Controls”, concedendo-lhe 
o Município e ao preço de 0,50 €/m2 numa primeira fase 50.000 m2 de terreno que após a 
construção de 25.000 m2 de área coberta nesse terreno, a concessão de mais 50.000 m2, 
libertando-se nessa altura a cláusula  de reversão dos terrenos.  

Também a cedência de 2 ha para construção do pavilhão da “FAURÉCIA” foi 
feita nas mesmas condições.  

Porque as referidas condições salvaguardam com elevação e rigor os interesses 
do Município e dos investidores em causa cumpre saudar a Sra. Presidente da Câmara 
bem como todos os Srs. Vereadores, que tão bem defenderam os interesses do Concelho e 
das populações, auxiliando na criação de riqueza e emprego.  

Nelas, 29 de Junho de 2007. 
O Membro da Assembleia Municipal – Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
A pedido do líder da bancada do PS, concedo cinco minutos de intervalo para 

reunir antes de colocar a moção à votação.  
Uma vez que já estamos todos presentes, perguntava ao Senhor Deputado 

Borges dos Santos se quer usar da palavra, ou se posso pôr, então, a moção à votação. 
Não; então, vou pô-la à votação de imediato. Quem vota contra? Quem se 

abstém? A moção está aprovada por unanimidade. 
Dava agora a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa; faz favor.   
O Senhor Deputado Rui Costa: 
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- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia 
Senhora Presidente da Câmara 
Senhores Secretários 
Senhores Deputados Municipais 
Senhores Vereadores 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
Realmente, estes últimos tempos do Concelho reflectem bem o slogan – Nelas 

Com Vida. Esta faz-se pela indústria, faz-se pelos bombeiros, faz-se pela política 
solidariedade social; esta politica de solidariedade social não foi aqui referida, mas, nesta 
última semana, também foram entregues casas a pessoas que ficaram, infelizmente, sem 
elas, durante os fogos florestais que assolaram o nosso concelho e foram entregues duas 
habitações socais, na Póvoa dos Luzianes; O Executivo está de parabéns também por esta 
realização de âmbito social. 

A presença do Governador Civil, durante alguns dias, nas Festas do Concelho é 
uma prova de vitalidade e de gratidão pelo trabalho que este Executivo está a ter. É de 
louvar também. 

Agitação tem havido e nós nesta Assembleia, como Deputados Municipais, 
neste Período Antes da Ordem do Dia podemos, realmente, pedir esclarecimentos, 
informações, etc. É um ponto que dá liberdade a todos os que foram eleitos pelos 
Munícipes desta terra.  

Agora, dirijo-me directamente ao Senhor Deputado Francisco Cardoso 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado Francisco Cardoso, não quero conversa, nem diálogo. 

Agradeço que respeite o Senhor Deputado Rui Costa. 
Senhor Deputado Rui Costa, pode continuar: 
-  Falo do tema que aqui trouxe. Adjectivou o Dr. Pedro Alves como capataz, 

inquisidor-mor. Esses adjectivos, se calhar, praticou-os noutra altura, quando teve o 
mesmo papel em Executivos anteriores, por isso é que os pôs aqui hoje.  

Afirmou que “o camarada Senhor Ministro Vieira da Silva disse-me”. 
Realmente, isto é um tu cá tu lá e, se calhar, ele disse-lhe o que é que fez pela política de 
desemprego para o Concelho de Nelas?  

Não lhe disse. Isso é que era importante, que este Ministro, realmente, lhe 
tivesse dito que política é que ele quer para o problema que assola o nosso Concelho, que 
é o desemprego. 

Quanto à Basmad, deixemos trabalhar os industriais desta terra porque a política 
já interferiu anteriormente em grandes industriais e deu as consequências que deu. 

Acho que os industriais devem fluir por eles próprios e nós deveremos é 
acarinhá-los e dizer-lhes, que tragam emprego, tragam indústria,  porque isso é que nos 
faz desenvolver. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Francisco Cardoso. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
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- Senhor Presidente, eu creio que não fiz nenhuma pergunta ao Senhor Deputado 
Rui Costa, pois não? Tenho a impressão que não. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado, cinja-se à resposta. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Eu não lhe fiz nenhuma pergunta e só quero pedir ao Senhor Deputado Rui 

Costa que me ignore daqui em diante. Sou muito amigo do meu amigo Paulo Santos, sou 
muito amigo do outro Santos, ao lado, sou amigo da Filomena, sou amigo da maior parte 
dos indivíduos do PSD com quem, às vezes, até gosto de falar, de conversar. Senhor 
Deputado Rui Costa, não o conheço a si de lado nenhum. 

Nunca lhe disse - creio que o Senhor é Engenheiro ou se diz Engenheiro - eu sou 
sucateiro, eu não estou ao seu nível; peço-lhe encarecidamente, porque eu nunca pedi 
nada a ninguém, que me ignore, pura e simplesmente me ignore, porque eu ignoro o 
Senhor. 

Quando se quiser referir a mim, refira-se ao Partido Socialista porque é em 
nome dele que eu falo. quando me quiser referir a si, refiro-me ao PPD, não me refiro ao 
PSD; refiro-me ao PPD, é onde o Senhor está, percebeu? Porque se o Senhor não 
proceder assim, daqui em diante vai ter uma reacção que o Senhor nunca pensou que 
podesse existir. Nunca lhe passou pela cabeça a reacção que eu posso ter. 

- Por isso, peço-lhe, encarecidamente, que nunca mais se refira à minha pessoa. 
É tudo. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado, acho que muitas vezes, há más interpretações; quando se 

fala em alguém é porque esse alguém usou da palavra. Nós sabemos, de antemão, que 
estamos a representar um grupo parlamentar e que, no fundo, toda a gente está no mesmo 
grupo. Será com essa intenção que o Senhor Deputado Rui Costa falou no seu nome. 

De qualquer maneira, agradeço, que a elevação desta Assembleia seja aquela 
que todos esperamos. Quanto às questões por si levantadas, a Senhora Presidente tem o 
direito de não lhe responder e o Senhor sabe disso. 

Mais algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto?  
Uma vez que não, dou por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia. 
Passamos agora ao Período da Ordem do Dia, ponto 2.1 
Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, nos 

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

 
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia) 

  
Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Deputados Municipais 

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 Abril último até hoje. 
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1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Negociação de terreno para implantação do reservatório de água para reforço 

do abastecimento às freguesias de Vilar Seco, Santar e Moreira;  
- Rua da Igreja em Canas de Senhorim:  
--- a) Redes subterrâneas eléctricas, telecomunicações e Cabovisão;  
--- b) Pavimentação de passeios;  
- Colocação de lancil e pavimentação de passeios na Rua Sebastião Rijinho;  
- Alargamento e construção de muros na Rua do Passal, em Canas de Senhorim; 
- Beneficiação de caminho na Lapa do Lobo (limite do concelho);  
- Beneficiação de passagem hidráulica na Aguieira;  
- Beneficiação das entradas de Santar – lado de Moreira e de Carvalhal 

Redondo;  
- Colocação de manilhas para drenagem das Águas Pluviais do Bairro do Pêro 

Cabeço;  
- Alargamento e beneficiação do caminho de acesso ao campo de futebol, em 

Vilar Seco, em colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Beneficiação de caminhos na freguesia de Senhorim em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Prolongamento do colector de esgotos no Folhadal, depois da ETAR;  
- Ampliação da rede de esgotos no Folhadal (Associação);  
- Construção de novos acessos na Zona industrial 1, de Nelas (lado da Topack);  
- Terraplanagem e limpeza de terrenos na Zona Industrial 1, em Nelas;  
- Terraplanagem e limpeza na Zona  Industrial 2, em Nelas;  
- Construção de arruamento na Zona Industrial 1 (Movecho);  
- Beneficiação de acesso na Laje Carreira, em Nelas (drenagem e 

pavimentação); 
- Início da construção do acesso ao Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Nelas e limpeza de terreno;  
- Quinta da Cerca: 
--- a) Construção da rede de água de rega; 
--- b) Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
--- c) Abertura, ensaibramento e drenagem de alamedas para o circuito de 

manutenção e florestação;  
---- d) Preparação do terreno para o Jardim da “Ilha dos Amores” (Lusíadas”;  
---- e) Construção de nova estufa;  
---- f) Construção de estacionamentos à entrada;  
---- g) Beneficiação do Acesso à Estrada de Vilar Seco – Quinta da Cerca.  

                2)  Continuam em execução os trabalhos de: 
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Abertura de caminhos florestais no Folhadal;  
- Limpeza dos acessos na Zona Industrial de Nelas;  
- Negociação das expropriações para a construção da Variante da Aguieira; 
 - Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Ampliação da rede eléctrica e pluvial em Vilar Seco;  
- Construção de Pista Municipal de Motocross, em Algerás;  
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 - Construção de parque de estacionamento nas Caldas da Felgueira – 
Terraplanagem do terreno; 

- Demolição de 5 casas na Rua do Casal, em Canas de Senhorim.  
- Rotunda de Casal Sancho; 
- Passeios da Rua Eng.º Vilhena, em Nelas; 
- Requalificação do Parque Infantil Padre Manuel, em Canas de Senhorim; 
- Construção de Passeio/Estacionamento na Zona Industrial de Nelas;  
- Ampliação da Escola de Póvoa de Santo António; 
- Capela Mortuária de Carvalhal Redondo; 
- Requalificação do Largo Loureiro Assunção, em Vilar Seco; 
- Construção da Capela Mortuária de Moreira; 
- Calcetamento da Rua António Joaquim Henriques, em Nelas; 
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Colocação de guias e pavimentação junto aos Blocos Habitacionais na Avª. 

Engº. Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim;  
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Pavimentação de passeios no Loteamento do Cabeço, em Folhadal; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias de Canas de Senhorim, 

Santar e Senhorim;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
- Limpeza de acessos na Zona Industrial de Nelas.   
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Prolongamentos da rede de esgotos em Vale de Madeiros;  
- Beneficiação da sala de pensos nos Centros de Saúde de Nelas e de Canas de 

Senhorim;  
- Construção de muros para alargamento de caminhos na Freguesia de 

Senhorim; 
- Construção de Habitação Social/”2 Fogos” na Póvoa de Luzianes;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Maio de 2007: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

322.331,55  euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 1.069.752,57 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Novembro de 2006; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 441.815 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Dou a palavra, à Senhora Presidente de Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. 
 
A Senhora Presidente de Câmara: 
- Ora muito boa noite a todos.  
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhores Vereadores 
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Senhores Deputados 
Senhores Presidentes de Junta  
Caro Público 
Desde a última sessão desta Assembleia Municipal que muitos acontecimentos e 

eventos se realizaram no nosso concelho, ao mesmo tempo que fomos dando seguimento 
e conclusão a alguns investimentos em curso. 

Sem nunca descurar a intervenção em todas as áreas da nossa competência, 
temos, com grande rigor e sentido de responsabilidade, procurado melhorar as condições 
de vida de todos os munícipes. 

Assim, no que concerne à actividade desenvolvida ao nível dos investimentos 
realizados em obras de saneamento básico e águas pluviais, temos procurado satisfazer de 
forma criteriosa as necessidades que são mais prementes.  

Contrariamente ao que os indicadores estatísticos mostravam no passado, a 
realidade que encontrámos é bem diferente da que se anunciava, havendo ainda muito por 
fazer nesta matéria. 

Não é nossa intenção enumerar e manipular dados estatísticos, ou refugiar-nos 
no que os outros não fizeram, porque sabemos que é nossa obrigação realizar estas obras 
e concretizar os compromissos assumidos em campanha eleitoral. 

Por isso, vou apenas enunciar alguns destes investimentos que temos realizado e 
que são de grande utilidade às populações que deles usufruem. 

Ao nível do Saneamento Básico, interviemos :  
- Rua da Nogueira, em Vilar Seco; 

               - Em Vale de Madeiros; 
               - Rua Lobo Antunes em Nelas; 
               - Fossa séptica dos Barreiros na localidade de Vila Ruiva; 
               - Ligação da ETAR do Folhadal; 
               - Recuperação total da ETAR de Moreira; 
               - Estrada principal de Nelas – Senhorim; 
               - Reparação do colector geral das Caldas da Felgueira até à ETAR; 
               - Em fase de conclusão, encontra-se o saneamento da Associação do Folhadal; 

Quanto às águas pluviais, é de referir as intervenções realizadas em Casal 
Sancho e na rua das amoreiras, na Aguieira. 

Os investimentos desta natureza são, para nós, prioridades que assumimos como 
urgentes porque são relativos a necessidades básicas das populações e que muitos 
transtornos lhes têm causado. Este investimento é uma clara aposta no aumento da 
qualidade de vida no nosso concelho, tornando-o mais atractivo e, consequentemente, 
como temos vindo a afirmar, mais competitivo.  

E é nessa tónica da competitividade que o nosso concelho tem, sem qualquer 
dúvida, marcado a diferença. 

Não é por obra do acaso que temos tido uma forte capacidade de atracção e de 
fixação de novos investimentos e de ampliação de algumas unidades industriais 
existentes.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado Francisco Cardoso, de uma vez por todas, de uma vez por 

todas, o respeito está acima de tudo; desculpe, vamos estar calados, faz favor. Agradecia 
que se calassem. 

Se não quer respeitar, ao menos respeite a Assembleia. É um lugar que o Senhor 
conhece muito bem, sabe que é com respeito que se está aqui. Se não está interessado, 
agradeço, ausenta-se da sala e não está aqui a conversar. Então, faça o favor. Então não 
converse. Agradecia que estivesse calado. Agradecia que não conversasse. Desculpe. 
Senhor Deputado, respeito acima de tudo, está bem? Ou vou-lhe pedir que saia da sala? 
Não? Bom. Então agradeço que se porte como deve ser. 

A Senhora Presidente da Câmara:  
- Não é por obra do acaso que temos tido uma forte capacidade de atracção e de 

fixação de novos investimentos e de ampliação de algumas unidades industriais 
existentes. 

Trata-se do resultado de uma estratégia concertada de promoção e de criação de 
condições favoráveis à captação de investimentos no nosso concelho. 

Como sabem, é já do conhecimento público, num curto, médio prazo vamos 
beneficiar de grandes investimentos em unidades industriais que irão consubstanciar-se na 
criação de mais postos de trabalho e mais riqueza para o concelho. 

Não tem sido só no cumprimento destes compromissos eleitorais que 
depositamos o nosso empenho. Bem recentemente, no decorrer das festas do município, 
que mantiveram todo o seu brilho, a alegria e a maior adesão dos últimos anos, lançámos 
a primeira pedra daquele que será o futuro quartel dos bombeiros voluntários de Nelas.  

Fizemo-lo sem demagogias ou preocupações de carácter eleitoral. Fizemo-lo 
porque achamos que é uma infra-estrutura de alta qualidade e de valor estratégico para o 
dispositivo municipal de segurança e porque também é uma prioridade no âmbito dos 
investimentos que decidimos realizar nas políticas de protecção civil. 

 Quero aqui afirmar que o nosso envolvimento neste projecto é claro, sério e 
irreversível; nada nos fará demover deste objectivo porque, em política, os compromissos 
são para se cumprirem e nós assumimos o que nos comprometemos fazer. 

Sei que não será uma tarefa fácil, mas é um desafio que a todos deve mobilizar. 
Quando necessitamos de socorro nas horas de maior aflição; todos nos lembramos dos 
bombeiros, por isso, agora que eles necessitam da nossa ajuda, cabe a cada um de nós dar 
o seu contributo. 

As Festas do Município, para além do brilho e da alegria e da adesão que 
anteriormente referi, foram a ocasião escolhida para se proceder ao abrir das portas do 
Parque Ecológico da Quinta da Cerca. 

Como sabemos, trata-se de um projecto inovador com muitas valências e 
potencialidades turísticas e pedagógicas que poderão vir a revelar-se num forte motor de 
atracção turística ambiental que, em curto prazo, ajudará a dinamizar a nossa economia 
local. 

Quero também aproveitar o momento para demonstrar, uma vez mais, a gratidão 
pelo empenho colocado pelo Senhor Professor Queirós pelo trabalho desenvolvido, 
fazendo votos para que este projecto alcance o sucesso para que foi concebido. 

Esta é também uma oportunidade para fazermos um balanço de mais um ano 
lectivo que acaba de chegar ao fim. 
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Como sabem, as competências dos municípios ao nível da educação são cada 
vez maiores, seja no Pré-Escolar ou no 1º Ciclo do Ensino Básico, seja no apoio às 
famílias ou nos transportes escolares, entre muitas outras áreas de intervenção. 

Não é meu interesse escalpelizar cada uma destas áreas de intervenção porque 
muito haveria a dizer. Quero, contudo, ressalvar que, este ano, as actividades de 
enriquecimento curricular se desenvolveram em moldes diferentes com maior intervenção 
por parte da autarquia. 

Organizamos estas actividades promovendo coordenação pedagógica que 
permitiu uma maior uniformidade de procedimentos, estabelecendo pontes entre a 
autarquia, os agrupamentos e os professores, resultando num balanço francamente 
positivo. 

Esta medida vem ao encontro da necessidade que se sente ao nível da 
articulação entre os professores titulares e os professores das actividades de 
enriquecimento curricular. 

Como medida profilática promovemos e apoiámos o desenvolvimento de um 
ciclo de conferências, durante o dia de hoje, que permitiu a todos os intervenientes 
debater as questões de organização destas actividades, procurando encontrar nas 
sugestões mencionadas, propostas de melhorias que futuramente iremos aproveitar. 

Não posso também esquecer que com os profissionais da educação que 
connosco estão a colaborar, aproveitámos para durante os períodos de férias escolares, 
prestar um serviço de apoio às famílias, lançando programas de ocupação para as 
crianças.  

Deste modo, podemos não só facilitar a vida dos pais, como valorizar e 
enriquecer as crianças com programas e actividades de carácter lúdico e pedagógico que 
muito boa aceitação tem tido junto das famílias e das crianças. 

É com este empenho, com esta vontade e determinação que vamos continuar a 
cumprir o nosso compromisso eleitoral, na certeza de que o nosso concelho será cada vez 
mais próspero, desenvolvido e solidário. 

Boa noite a todos. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigada Senhora Presidente. Questionava, se algum dos Senhores 

Deputados pretende usar da palavra neste ponto?  
Uma vez que não, passamos ao ponto seguinte, o ponto 2.2 – Aprovar, nos 

termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de Regulamento Interno de 
Funcionamento das Piscinas Municipais de Nelas, projecto esse que foi enviado e 
distribuído por todos os Senhores Deputados.  

Questionava, algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra neste ponto? 
Se não, passamos à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? 

Está aprovado com um voto contra e vinte e cinco votos a favor.   
O Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
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Regulamento Interno de Funcionamento das Piscinas Municipais de Nelas, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com vinte e cinco votos a favor e um voto contra. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Bom, continuando no Período da Ordem do Dia, passamos então ao ponto 2.3. e 

último ponto - Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Pedido de sinalização de dois 
estacionamentos reservados a pessoas deficientes e ambulâncias, sitos na Quinta do 
Pomar, em Nelas, em que é requerente a firma Planycorpo – Fisioterapia, Ld.ª. 

Sobre este ponto, pergunto se algum dos Senhores Deputados deseja usar da 
palavra? Não 

Não, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está 
aprovado por unanimidade.  

O Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3  - Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Pedido de sinalização de dois 
estacionamentos reservados a pessoas deficientes e ambulâncias, sitos na Quinta do 
Pomar, em Nelas, em que é requerente a firma Planycorpo – Fisioterapia, Ld.ª, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com vinte e seis votos a favor, isto é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Chegámos assim ao fim do Período da Ordem de Trabalhos. 
Como ainda temos muitos cidadãos na sala, o que é bom, apesar do 

Regulamento desta Assembleia dizer que é necessário inscreverem-se, perguntava na 
mesma, se algum dos Senhores deseja usar da palavra? 

Uma vez que não, dou por encerrada esta sessão, desejando a todos a 
continuação de uma boa noite e um bom São Pedro.   

 
  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:  


