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SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 
 

ACTA 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro 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 da acta da sessão ordinária de 28 de Setembro 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 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 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal 
para o ano de 2008, nos termos da alínea b), 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; 

2.3 – Aprovar, nos termos da alínea o), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Reestruturação 
Orgânica e o Quadro do Pessoal dos Serviços do Município de Nelas; 

2.4 – Deliberar, nos termos da alínea c), do nº. 4, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a criação do 
Conselho Municipal de Educação; 

2.5 - Alteração da proposta de suspensão parcial do Plano Director Municipal – 
Rectificação da deliberação do Executivo Municipal de 11 de Setembro de 2007 – 
Aprovação; 

2.6 - IC6/IC7/IC37 – Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica da Rede 
Rodoviária Nacional na Região do Centro Interior – Análise;  

2.7 - Direcção de Finanças de Viseu – Pedido de isenção de IMT referente à 
firma Siveneer – Folhas de Madeira, Ld.ª  - Aprovação; 

2.8 - Aprovação de emissão de declaração comprovativa do interesse municipal 
do projecto de investimento apresentado pela Firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª.   

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos; espero que tenham tido um bom Natal. 
Vamos dar início a esta sessão, começo por cumprimentar a Senhora Presidente, 

os Senhores Vereadores, os Senhores Membros da Assembleia, os Senhores Presidentes 
de Junta e o Público aqui presente. 

Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Manuel dos Santos que irá fazer a 
chamada dos Senhores Membros da Assembleia. Senhor Manuel dos Santos, faz favor. 

(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos) 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 2

O Senhor Manuel dos Santos: 
 - Temos um total de 27 presenças e 3 faltas, até ao momento.  
(Faltam os Senhores Membros da Assembleia Paulo Jorge Pinto Coelho dos 

Santos, José de Abrantes Gouveia e Luis Manuel Abrantes Pinheiro). 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Manuel dos Santos. 
Vamos dar continuidade à sessão, passando ao ponto 1.1 – Discussão e 

aprovação da acta de 28 de Setembro de 2007. Pergunto se algum dos Senhores Membros 
da Assembleia deseja usar da palavra. Senhor Membro Borges dos Santos, faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Senhora Presidente de Câmara, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Exmos. Colegas Membros da Assembleia Municipal, 
Exmo. Público, 
Muito boa noite.  
Espero que tenham tido um bom Natal e que se preparem para um óptimo Ano 

Novo. 
Só pretendo fazer uma pequena correcção; há um número errado. Na página 

nove, na quinta linha a contar do fim, onde se lê “dez mil euros”, deverá ler-se “cinquenta 
mil euros”. 

A questão é esta: nós tínhamos um protocolo com a Grosnelas em que a Câmara 
tinha uma renda anual de vinte e cinco mil euros, segundo disse o Senhor Vereador e 
passaria a cinquenta mil euros depois de dez anos; aqui está dez mil euros, em vez de 
cinquenta mil Euros. 

É só isso. Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Pergunto 

se mais alguém deseja usar da palavra neste ponto.  
Uma vez que mais ninguém pretende usar da palavra, vamos pôr a acta à 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos duas abstenções e vinte e cinco 
votos a favor. 

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 Membros 
desta 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 11/09/2007 e 25/09/2007; extraordinária de 28/09/2007; ordinária de 
09/10/2007; extraordinária de 24/10/2007; ordinárias de 30/10/2007; 13/11/2007; 
27/11/2007;  
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- Presidente do Patronato da Fundação Fira de Lleida (Espanha) – Convite para 
visitar a 14.ª Edição do Salão Internacional de Equipamentos e Serviços Municipais;   

- Envio de exemplar do Boletim do STAL; 
- AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional – Convite para assistir 

ao lançamento do livro “Gritos contra a Indiferença”, dia 28 de Setembro, pelas 21.15 h, 
no Auditório da Biblioteca Municipal de Nelas; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Brochura do 
Comité das Regiões, comemorativa dos 50 anos dos Tratados de Roma;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Taxa de gestão de 
resíduos/Taxa da qualidade da água;  

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para 2008 e ponto da situação do QREN 2007/2013; 

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

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Taxa de gestão de resíduos. 
Taxa de controlo da qualidade da água. Parecer do Professor Doutor Gomes Canotilho; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Agenda/2008; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Cumprimento dos Artigos 

47.º e 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. Obrigatoriedade da figura do Revisor 
Oficial de Contas;  

- Grupo Parlamentar “Os Verdes”, da Assembleia da República – Proposta para 
aditamento ao PIDDAC 2008;  

- Membro da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho – Solicita justificação 
de falta à sessão ordinária de 29 de Junho de 2007; 

- Membro da Assembleia Pedro António Figueiredo Moreira – Solicita 
justificação das faltas às sessões de 28/04/2007, 21/07/2007 e 28/09/2007; 

- Membro da Assembleia António Marques Pereira da Silva – Solicita 
justificação das faltas às sessões realizadas em 25/04/2007 e 27/04/2007, por motivo de 
saúde;  

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro, Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim – Solicita justificação de falta à sessão ordinária de 28 de Setembro de 2007;    

- Ofício n.º 3701, datado de 26 de Setembro de 2007, da Câmara Municipal de 
Nelas, solicitando a inclusão de mais dois assuntos para a sessão ordinária de Setembro;  

- Dois fax’s da Deco Proteste – Questionário sobre incentivos à fixação no 
Interior; 

- Câmara Municipal de Nelas – Convite para assistir à bênção da Casa Mortuária 
São João Evangelista, em Carvalhal Redondo, dia 27 de Outubro de 2007, pelas 15 horas;  

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

- Interface – Encontros Autárquicos – 31 de Janeiro de 2008, em Lisboa;  
- Maria de Lurdes Morais Lopes e José Carlos Morais Lopes – Escoamento de 

águas pluviais e acessos;  
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- Câmara do Comércio e Indústria do Centro – Convite – Seminário 
Flexisegurança; 12 de Novembro, em Coimbra;  

- Santa Casa da Misericórdia de Santar – Convite para assistir à inauguração da 
Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção, dia 8 de Dezembro; 

- Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória para a Sessão Ordinária de 
Dezembro, dia 14, 14,30 horas; Casa do Adro – Largo da Sé;   

- Câmara Municipal de Nelas – Convite para participar na Ceia de Natal dos 
Funcionários, dia 21 de Dezembro de 2007, 20 h, Restaurante “Os Antónios”;  

- Ofício nº. 4869, datado de 12 de Dezembro de 2007, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   

 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício nº. 21/07, datado de 01 de Outubro de 2007, enviado à Ex.mª. Srª. 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária realizada em 28 de Setembro 2007;  

- Ofício nº. 22/07, datado de 18 de Dezembro de 2007, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passemos então ao ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de 

interesse para o Município. 
Sobre este ponto pergunto se alguém deseja usar da palavra? Senhor Manuel dos 

Santos, faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Manuel dos Santos: 
- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
Senhor Secretário da Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Temos acompanhado os tempos difíceis que nos rodeiam e, depois de analisar a 

política nacional, concluo que há pessoas que são mais felizes com um centavo em 
movimento do que outras com milhares de euros desaproveitados. 

Meus Senhores, sabendo das limitações orçamentais que afectam os Municípios 
em geral, é de louvar a boa partilha do nosso Executivo dessa magra fatia orçamental e 
como consegue fazer pão, salvo seja, em todo o Concelho, com tão pouca farinha. 

Eu orgulho-me de, publicamente, anunciar nesta Assembleia que vejo obras 
finalmente numa freguesia chamada Senhorim, daí que, muito honestamente, ao terminar 
este segundo ano de mandato não posso deixar de, bem alto, endereçar ao Executivo, em 
nome da freguesia de Senhorim, em particular, os meus agradecimentos e votos de um 
Bom Ano. 

Nelas, 28 de Dezembro de 2007. 
O Segundo Secretário da Mesa, Manuel dos Santos. 
Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Tem a palavra ao Senhor Borges 

dos Santos, faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Quero fazer alguns comentários e pedir alguns esclarecimentos, se fosse 

possível, sobre duas notícias que vieram a público. A primeira prende-se com um acordo 
de cooperação da Câmara Municipal de Nelas com o Centro de Novas Oportunidades de 
Seia. Trata-se de uma notícia que vem no jornal e que, inclusivamente, foi distribuído nos 
cafés. 

Não tenho nada contra isso, só que tenho algumas dúvidas sobre os termos do 
acordo e a questão que coloco é a seguinte: Que tipo de acordo é que está estabelecido 
entre a Câmara e o Centro de Novas Oportunidades? E qual é a participação da Câmara 
neste acordo? Porque, se ao nível do 4.º, 6.º e 9.º anos não há grande problema com esse 
Centro de Novas Oportunidades, já ao nível do 12.º ano a situação não é tão linear, pois 
ao nível do 12.º ano, o Centro de Novas Oportunidades tem três opções para certificar os 
candidatos. 

A primeira que é uma validação e certificação de competências. Se tiverem 
todas as competências para ter o 12.º ano, a questão é pacífica e o Centro de Novas 
Oportunidades tem toda a competência para fazer isso. 

Na segunda hipótese, é um candidato que tem apenas algumas competências, 
mas não outras e, então o Centro de Novas Oportunidades só pode certificar aquelas que o 
candidato adquiriu e depois tem que completar as outras. Como? Passo a explicar; ou o 
faz no Centro, se tiver formadores para isso, ou numa Escola Secundária, desde que tenha 
um curso EFA a funcionar. 

Na terceira hipótese, que é o caso em que os candidatos não têm nenhuma 
competência para certificar, porque acabaram, por exemplo, o 9.º ano num VRCC ou 
numa situação idêntica. Nesse caso, os candidatos têm que frequentar um curso EFA 
completo, curso EFA esse que tem mil e trezentas horas e uma série de competências que 
eles têm que adquirir. 

Esse curso EFA é uma questão que pretendia ver esclarecida. Como é que a 
Câmara sabe, as competências necessárias para cada candidato? Como e onde é que os 
candidatos que não tenham essas competências para certificar, vão adquirir essas mesmas 
competências? É no Centro de Novas Oportunidades ou noutra entidade?  

Se for no Centro de Novas Oportunidades, este tem formadores no local? No 
caso do formando não ter as competências para validar e ter que frequentar um curso 
EFA, onde é que ele o vai frequentar? Será em Seia ou o Centro de Novas Oportunidades 
terá alguma instalação em Nelas, onde dê toda a formação do curso EFA, isto é, as 
referidas mil e trezentas horas? 

É uma dúvida que me assalta; porque é que faço esta pergunta? Porque a Escola 
Secundária de Nelas tem um curso EFA a funcionar e não foi contactada pelo Centro de 
Novas Oportunidades de Seia. No caso de haver algum candidato que não tenha as 
competências para certificar, preciso de saber o que é que ele vai fazer, até porque vão 
começar a aparecer candidatos nessa situação, já que houve muitos candidatos 
certificados, há muito pouco tempo, com o 9.º ano.  
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Nós sabemos, por exemplo, que o Centro de Novas Oportunidades de 
Mangualde está acoplado à Escola Secundária de Mangualde e tem dez turmas a 
funcionar em regime nocturno.  

Passava à segunda notícia e que me deixou preocupado. Não sei se será o local 
adequado ou quais as pessoas mais indicadas para me responderem a todas as questões, 
mas, era importante receber algumas achegas sobre a construção do novo Quartel dos 
Bombeiros de Nelas. Estou-me a referir a uma entrevista com o Senhor Presidente dos 
Bombeiros em que mostrou o seu desagrado pela forma como este processo tem vindo a 
ser conduzido, nos últimos tempos, por parte da Câmara Municipal. Gostava de saber o 
que é que se passa de anormal ou se a Câmara sabe de alguma situação anormal que se 
esteja a passar com os Bombeiros.  

O dito Dirigente dos Bombeiros diz, ainda, que a primeira acção a desencadear é 
fazer uma escritura do terreno em nome dos Bombeiros. Não vejo nada de anormal, mas 
depois, a seguir, diz que é, também, estritamente necessário que se elabore um plano com 
as devidas fases, com o qual os elementos da Câmara Municipal e daquela Associação 
devem trabalhar neste processo. Parece que ele está a dizer que não sabe bem quem é que 
participa ou que há pessoas que não deviam estar a participar. É o que entendo daqui. 

Embora o Presidente diga que o terreno, e com todo o direito, deve ser para a 
Instituição, mais à frente diz, quando fala do financiamento, o seguinte: “crente que 
deverá existir uma candidatura aos Fundos Comunitários”. Afirma, depois, que a decisão 
final cabe à Câmara Municipal, dado que e são palavras dele: “Sempre nos foi dito que o 
financiamento estava assegurado. Será a Câmara Municipal a tomar a decisão de financiar 
a construção apenas com os seus recursos financeiros ou usar este mecanismo de 
funcionamento”. Dá a entender que o quartel dos Bombeiros é propriedade da Câmara e 
que a Câmara tem que fazer o Quartel dos Bombeiros. Não me parece que fosse isso que 
foi aqui dito. A questão é saber se há alguma fricção que justifique estas afirmações. Os 
Bombeiros estão convencidos que a Câmara assumiu com eles a construção do Quartel na 
totalidade. 

São estas as duas considerações sobre as quais gostava de receber alguma 
informação. Obrigado.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Sobre o assunto da Parceria 

de Nelas com o Centro de Novas Oportunidades de Seia, tenho a informação que será 
informado por escrito. Quem está a tratar disso é uma técnica da Câmara, a Dra. Lucília e 
ela é que está por dentro de todo o assunto; o Executivo vai fazer-lhe chegar às mãos tudo 
o que existe sobre essa questão. 

Relativamente ao Quartel dos Bombeiros Voluntários, o Senhor Vereador 
Manuel Marques irá prestar-lhe, também, alguns esclarecimentos, mas antes vamos ouvir 
mais um Membro da nossa Assembleia 

Senhor Professor Marcelino Paiva, faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Marcelino Paiva: 
- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Caríssimos Vereadores,  
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Caríssimos Membros da Assembleia Municipal, 
Exmo. Público.  
Apeteceu-me hoje fazer uma pequena intervenção a título muito pessoal e 

começo por pedir desculpa a todos, por esta minha arrogância. 
É já do conhecimento geral, o resultado final de um processo que foi levantado a 

respeito da colheita de informações junto da Câmara. A entidade investigadora decidiu-se 
pelo arquivamento do processo.  

E a minha intervenção dirige-se, sobretudo, à conduta da nossa Presidente da 
Câmara, Dra. Isaura Pedro, pela magnanimidade com que encarou este episódio. 

Uma vez, tive uma doença e um meu grande amigo, passou no hospital e 
perguntou-me se a crise era episódica ou era a sério? Eu disse, isto é episódico. É preciso 
encarar, também, os episódios com grande magnanimidade.  

Já aqui, uma vez, referi um princípio que todos nós entendemos, que é o 
princípio da proximidade. Nós estamos tão próximos uns dos outros; para quê afastar-nos 
uns dos outros? 

Quer dentro deste órgão de poder, quer no interior da Vereação, nós temos que 
nos unir em defesa daqueles que votaram em nós, Oposição e não Oposição. 

Esse princípio deve ser constantemente evocado. Nós estamos numa sociedade 
em que as pessoas são muito convencidas e isso a mim entristece-me profundamente. 

Sabem porquê? Porque, necessariamente, uma pessoa que seja convencida 
traduz que vive num meio subdesenvolvido. A pessoa convencida tem um sinal de 
subdesenvolvimento, não um sinal de lançamento para o futuro e quando contacto com 
essas pessoas convencidas lembro-me sempre de que há dois mil e quinhentos anos um 
grande filósofo grego dizia esta frase, que é extremamente rica, que todos nós ouvimos 
referir quando, eventualmente, estudamos filosofia: “Só sei que nada sei”. 

Esta informação é uma informação extremamente interessante. Afinal Sócrates, 
o filósofo grego, só tinha um conhecimento certo, que era este, saber que nada sabia.  

E a verdade é esta, quando nós conversamos com médicos ilustres, com 
engenheiros ilustres, com professores ilustres, eles não são convencidos. Nós e o nosso 
povo temos muito essa peste. Ao contrário do que Sócrates dizia, muitas pessoas simples 
têm a mania que sabem tudo de tudo. 

De modo que, Senhora Presidente da Câmara, aproveitaria a referência a este 
filósofo grego, para enaltecer mais uma vez que não devemos ser arrogantes. 

E termino esta intervenção pedindo-lhe que mantenha a sua energia para 
continuar a dirigir os destinos desta Câmara com firmeza de princípios. Nós temos que 
assentar a nossa conduta de eleitos em princípios e devo-lhe, mais uma vez, dizer que 
conte sempre comigo, com a minha solidariedade política e pessoal, até ao fim do 
mandato. Nas democracias os mandatos são para serem cumpridos. 

Muito obrigado a todos por terem tido a paciência de não me atirarem com 
qualquer objecto à cabeça. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Professor, Marcelino Paiva. Pergunto, mais alguém 

pretende usar da palavra. Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, faça o favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
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Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Espero que este Natal de 2007 tenho decorrido da melhor forma para todos vós. 

Esses são os votos sinceros pessoais e que o ano de 2008 seja como todos auspiciam.  
O assunto que aqui me trás, liga-se às palavras do meu antecessor orador, nesta 

sala, que falou em solidariedade política e em legitimidade de todos os eleitos.  
Nove de Outubro de dois mil e cinco, após umas eleições livres, o povo 

escolheu. Houve mudança, podia não ter havido, mas houve mudança e são estas as 
pessoas que foram eleitas, os Vereadores, os Membros da Assembleia, todos nós. 

Mas, o livre debate que tem acontecido durante estes últimos dois anos, do qual 
nos devíamos congratular, pelo que de bom para a sociedade poderia trazer, não, porque 
passou de debate para sessões de esclarecimento, para conferências, para conversas de 
café, fazendo com que haja extremismos, com as pessoas a acusarem-se; acusações para 
aqui, acusações para além do admissível; isso não é o debate que se esperava. 

Mas a verdade vem sempre ao de cima e nos últimos dias chegou ao 
conhecimento de todo o Concelho, que mais uma vez, se tinha injustiçado a Câmara 
Municipal na figura da Senhora Presidente e nos Senhores Vereadores do Executivo.  

Depois de ter conhecimento disso, trazia aqui a todos vós uma proposta de 
moção que passaria a ler:        

 “Considerando que estamos no final de um ano politicamente conturbado a 
nível local; 

Considerando que durante largos meses, deste ano, assistimos a ataques 
vilmente ferozes contra a idoneidade da Senhora Presidente da Câmara e os Senhores 
Vereadores que a coadjuvam, a tempo inteiro, na condução dos destinos do Concelho de 
Nelas;  

Considerando que muitas vezes se colocou em causa a conduta, os valores, a 
confiança e a capacidade de gestão dos Senhores Vereadores e da Senhora Presidente da 
Câmara;  

Considerando que os valores do Estado de Direito e os princípios da Social-
Democracia nos obrigam a respeitar o Homem em toda a sua acepção; 

Considerando que vivemos num Estado de Direito e, uma vez mais, a justiça e 
os tribunais funcionaram dando razão à conduta da Senhora Presidente da Câmara; 

Considerando que, de acordo com os princípios da Social-Democracia, a gestão 
da coisa pública se pauta por princípios e valores como a transparência, o rigor, a 
honestidade e a coerência;  

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida a 28 de Dezembro de 2007, 
congratula-se com o arquivamento de todos os processos de inquérito instaurados pelo 
Ministério Público relacionados com a gestão da Câmara Municipal de Nelas e manifesta 
total solidariedade e confiança na Senhora Presidente da Câmara para continuar a liderar a 
equipa do Executivo Municipal com total transparência e rigor, consciente da missão de 
serviço público que lhe está investida. 

O Grupo Parlamentar da Coligação do PSD/PP de Nelas. 
Nelas, 28 de Dezembro de 2007”. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Dou, agora, a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, faça favor, 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Senhor Presidente, não estou a perceber o que é que o Senhor Dr. Marcelino 

quis dizer, como não percebi também o que é que o Membro da Assembleia Rui Costa 
quis dizer. Percebi que foi arquivada alguma coisa, mas não sei do que se trata.  

Portanto, neste momento, não consigo votar uma moção sei saber do que se 
passou. Estou a leste do objectivo, ou do objecto, melhor dizendo, desta moção. Se 
alguém me pode explicar o que é que se passou…  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Professor Borges dos Santos.  
Fazendo uma leitura a esta proposta de moção apresentada, verifico que esta 

proposta de moção é uma congratulação pelo resultado dos últimos acontecimentos, mais 
nada. Como é do conhecimento geral e foi aquilo que eu ouvi das palavras do Senhor 
Eng.º Rui Costa, houve processos de vária ordem que foram instaurados ao Executivo 
Camarário e investigados pelo Ministério Publico; esses processos foram arquivados. Esta 
moção tem como objectivo a congratulação disso mesmo. Pronto. É só e só isso mesmo. 
Uma moção de congratulação sobre o arquivamento desses processos. 

Dou agora a palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques, que irá prestar 
alguns esclarecimentos sobre as questões aqui levantadas sobre o Quartel dos Bombeiros.  

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Senhor Presidente da Assembleia. 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
Caro amigo Senhor Professor Borges dos Santos, quero dizer-lhe, sinceramente, 

que não li essa entrevista. Não concordo, nomeadamente, quando fala em fricção; mas já 
lá vamos. 

Quanto ao Quartel dos Bombeiros, o Senhor Membro da Assembleia sabe que 
os donos da obra são os Bombeiros. Quando o Senhor Professor fez a sua casa, era ao 
meu amigo que lhe cabia pagá-la. É aos Bombeiros que compete pagar o Quartel, sendo 
obviamente, ajudados pela Câmara Municipal. É essa a função da Câmara. Se a Câmara 
Municipal ajuda todas as suas Associações, mais facilmente deve ajudar quem preserva 
bens e quem preserva vidas. É essa a nossa função, até porque são nossos parceiros na 
Protecção Civil. A Câmara está disponível para ajudar a construção do Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas.  

Quanto à fricção, Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, quero-lhe 
dizer que não há fricção nenhuma entre os Bombeiros e a Câmara Municipal; a haver 
fricção, só se for com a Oposição, porque connosco não há. Nós estivemos presentes na 
sua Ceia de Natal, onde a Câmara Municipal se fez representar pela Senhora Presidente e 
pelos Vereadores Manuel Marques e Osvaldo Seixas. Não vi lá ninguém do Partido 
Socialista. Se calhar há fricção porque o Partido Socialista prometeu construir o Quartel, 
há vinte anos, e nunca o construiu.  
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Houve fricção quando o Partido Socialista foi a Armamar reunir com o Senhor 
Secretário de Estado para construir o Quartel dos Bombeiros e não passou daí. Se calhar 
houve fricção, Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, quando o Corpo 
Activo esteve formado na Praça do Município à espera do então Presidente da Câmara 
que se tinha esquecido dos seus Bombeiros. Entre este Executivo, a Direcção dos 
Bombeiros, o seu Comando e o seu Corpo Activo não há fricção. Estamos perfeitamente 
em sintonia e acredite que a Câmara Municipal e os Bombeiros são uma família.  

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

Santos, faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Senhor Vereador, não fiz nenhuma pergunta para as respostas que me deu. Fiz 

perguntas concretas e pedidos de esclarecimentos; não fiz nenhum juízo de valor, nem 
nenhum apanhado sobre se há fricção ou não há fricção. Perguntei se haveria algum 
desencanto do Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas, João Alfredo Ferreira, que, ao mesmo tempo, mostrou o seu 
desagrado pela forma como este processo tem vindo a ser conduzido, nos últimos tempos, 
por parte da Câmara Municipal.  

Estou a ler uma notícia, não estou a fazer nenhum comentário, não estou a 
perguntar se não foi feito há vinte anos e se os elementos do PS estiveram ou não na Ceia 
de Natal. 

Perguntei se a primeira acção a desencadear é fazer a escritura do terreno em 
nome dos Bombeiros. É, também, estritamente necessário que se elabore um plano com 
as devidas fases e quais os elementos da Câmara Municipal e da Associação dos 
Bombeiros que devem trabalhar neste processo.  

Estou, outra vez, a ler a notícia que, depois, diz assim: “crente que deverá existir 
uma candidatura aos Fundos Comunitários”. Ele responde: “ não se devendo desperdiçar 
esta oportunidade”. “João Alfredo Ferreira afirma, contudo, que a decisão final cabe à 
Câmara Municipal, dado que sempre foi dito que o financiamento estava assegurado. Será 
a Câmara Municipal a tomar a decisão de financiar a construção, apenas, com os seus 
recursos financeiros ou usar este mecanismo de funcionamento”.  

O que o Presidente diz é que, ou a Câmara, por esforço próprio, faz o Quartel 
dos Bombeiros, ou candidata-se. Não põe aqui sequer a hipótese de os Bombeiros 
participarem nesta acção. Isto é que me fez estranhar e depois, mais à frente, que não li na 
altura, diz assim: “Neste âmbito irá ser pedida uma audiência à Senhora Presidente da 
Câmara, acreditando que existem condições para este processo avançar. Afirma, contudo, 
que terá que ser imprimida uma outra velocidade ao processo, dado que o terreno ainda 
nem sequer está com o nosso nome existindo mesmo algumas pequenas parcelas 
adjacentes que teria todo o interesse em anexar e que ainda estão por comprar neste 
momento”. 

Isto é uma notícia. Só estou a perguntar o que é que me podiam dizer sobre esta 
notícia. Só queria saber o que é que se passa, porque não entendo esta notícia. 

Acho que a Câmara tem todo o dever de apoiar os Bombeiros. Agora, também 
acho que há aqui uma confusão qualquer nesta notícia, porque o Presidente dos 
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Bombeiros diz que a Câmara, ou a custos próprios, ou por candidaturas, deve fazer o 
Quartel dos Bombeiros. É o que está aqui escrito, apenas estive a ler. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Muito obrigado, Senhor Professor Borges dos Santos. O Senhor Vereador 

Manuel Marques vai responder. Faça favor Senhor Vereador. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Queria dizer ao Senhor Professor Borges dos Santos, que não fui eu que falei 

em fricção; só fiz o contraditório àquilo que o Senhor disse. O Senhor Membro da 
Assembleia é que falou em fricção. 

Quanto ao financiamento, como sabe, saiu há oito dias uma Portaria relativa às 
candidaturas ao QREN. Obviamente, que o Quartel terá que ser candidatado pelos 
Bombeiros, já que a obra é deles.  

Quanto à entrevista, aconselhava o Senhor Membro da Assembleia Municipal a 
ir a uma Assembleia dos Bombeiros e questionar o Senhor Presidente da Direcção sobre 
essa matéria. Quero dizer-lhe ainda que, da parte da Câmara e no que diz respeito ao 
projecto, não falhámos um único milímetro. 

Ainda há pouco tempo, os Serviços da Câmara foram a Aveiro com o Senhor 
Presidente da Direcção e o Senhor Comandante dos Bombeiros, ver um Quartel para se 
inteirarem de uns pormenores que faltavam. Ainda há três ou quatro dias, a Senhora 
Presidente da Câmara e o Senhor Presidente da Direcção reuniram e não houve qualquer 
fricção 

Para terminar, quero-lhe dizer que o Quartel dos Bombeiros de Nelas irá ser 
construído, independentemente da vontade do Partido Socialista.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Passo agora a palavra ao Senhor Membro da 

Assembleia, Borges dos Santos, faça favor. Agradecia que fosse breve. 
O Senhor Membro Borges dos Santos: 
- Esta tirada final é de muito mau agrado e o Partido Socialista não tem nada 

contra os Bombeiros, bem pelo contrário. O Partido Socialista quer tanto que o Quartel 
dos Bombeiros seja erguido, como o Partido Social-Democrata. Desculpe, mas não lhe 
admito essa consideração. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Vereador Manuel Marques, faça favor. Agradecia que fosse directo e 

preciso, não entrando no jogo de palavras. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Só quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos que 

tiveram oportunidade de construir o Quartel e não o fizeram. Tiveram um Governo e uma 
Câmara do Partido Socialista em simultâneo, como, também, tiveram financiamentos 
nessa altura e os Senhores nem sequer se candidataram. Vós reunistes com todos os 
Ministros e com todos os Secretários de Estado e ficou aprovado um programa de 
financiamento para a edificação do Quartel dos Bombeiros, não só para o de Nelas como 
para outros do País, e o Partido Socialista fez zero. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Membro da Assembleia José Teixeira, faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia José Teixeira: 
- Senhor Presidente, gostaria de saber mais sobre a moção que, tal como o 

Senhor Borges dos Santos, não entendi muito bem. 
Penso que são questões meramente pessoais, entre alguns Vereadores e a 

Senhora Presidente da Câmara. Tive conhecimento, pelo que li no Diário Regional de 
Viseu, que foram arquivados uns processos da consulta de documentos entre o Senhor 
Vereador Borges da Silva e a Senhora Presidente da Câmara.  

Tudo isto é de lamentar, porque são processos contra processos. Penso que nessa 
altura e pelo que li, também houve uns processos da Senhora Presidente da Câmara e dos 
Senhores Vereadores contra o Senhor Vereador Borges da Silva e penso que esses 
processos, também, foram arquivados. Estamos a dar protagonismo demais, quando 
discutimos esta moção porque acho que são questões pessoais e eu não vou votar 
favoravelmente esta moção. Vou-me abster porque são questões pessoais entre 
Vereadores. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Antes de dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, gostava 

de dizer que já dei o necessário esclarecimento e o que visava esta moção. Penso que 
mereceu o entendimento de todos. Não se falou em nomes, apenas se falou numa 
congratulação pelo encerramento do processo e é assim que a moção está elaborada. 

Passo, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Quanto aos esclarecimentos sobre esta moção, tal como o Senhor Presidente da 

Assembleia disse e bem, até posso reler a parte final, já que é a essência da moção: “A 
Assembleia congratula-se com o arquivamento de todos os processos de inquérito 
instaurados pelo Ministério Público relacionados com a gestão da Câmara Municipal de 
Nelas e manifesta total solidariedade e confiança na Senhora Presidente da Câmara”. 

Como facilmente se percebe, não são questões pessoais, como disse o Senhor 
Membro da Assembleia José Teixeira. É uma instituição que está em causa, que é a 
Câmara Municipal na figura da Senhora Presidente, Dra. Isaura Pedro.  

É uma moção de congratulação pelo arquivamento desses processos, que 
afectaram o bom nome à edil que preside à nossa Câmara Municipal.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Engenheiro Rui Costa. Passo agora a palavra ao 

Membro da Assembleia Filomena Magalhães. Faça o favor. 
A Senhora Membro da Assembleia Filomena Guimarães: 
- Boa noite, Senhor Presidente, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente,  
Senhores Vereadores, 
Companheiros de Bancada e do Partido Socialista 
Estimado Público. 
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Em relação a esta moção e uma vez que deduzi que se tratava do processo 
levantado pelo Ministério Público, independentemente de ser à Câmara ou à Senhora 
Presidente, trata-se, no meu entender, de uma questão jurídica. Não vou aprovar a moção, 
vou abster-me porque não concordo. É uma questão jurídica. Está arrumada. Ainda bem. 
Mas não concordo, de maneira nenhuma, que seja trazida à Assembleia. 

   
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado. Fica registada a sua opinião. Mais alguém deseja usar da 

palavra neste ponto? Se não, iria novamente ler a moção e pô-la de seguida, à votação.  
Passo, então, a ler a moção: 

 
PROPOSTA DE MOÇÃO 

Considerando que estamos no final de um ano politicamente conturbado a nível 
local; 

Considerando que durante largos meses, deste ano, assistimos a ataques 
vilmente ferozes contra a idoneidade da Senhora Presidente da Câmara e os senhores 
vereadores que a coadjuvam, a tempo inteiro, na condução dos destinos do Concelho de 
Nelas;  

Considerando que muitas vezes se colocou em causa a conduta, os valores, a 
confiança e a capacidade de gestão dos senhores vereadores e da Senhora Presidente da 
Câmara;  

Considerando que os valores do Estado de Direito e os princípios da social-
democracia nos obrigam a respeitar o Homem em toda a sua acepção; 

Considerando que vivemos num Estado de Direito e, uma vez mais, a justiça e 
os tribunais funcionaram dando razão à conduta da Senhora Presidente da Câmara; 

Considerando que, de acordo com os princípios da social-democracia, a gestão 
da coisa pública se pauta por princípios e valores como a transparência, o rigor, a 
honestidade e a coerência;  

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 28 de Dezembro de 2007, 
congratula-se com o arquivamento de todos os processos de inquérito instaurados pelo 
Ministério Público relacionados com a gestão da Câmara Municipal de Nelas e manifesta 
total solidariedade e confiança na Senhora Presidente da Câmara para continuar a liderar a 
equipa do Executivo Municipal com total transparência e rigor, consciente da missão de 
serviço público que lhe está investida. 

O Grupo Parlamentar da Coligação do PSD/CDS-PP de Nelas. 
Nelas, 28 de Dezembro de 2007. 
Após a leitura passamos, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 

Aproveito para informar antes da contagem que só estamos vinte e seis elementos na sala 
porque um dos Senhores Membros da Assembleia teve que se ausentar por motivos de 
saúde, neste caso foi o Senhor Membro Polónio. Temos dezassete votos a favor, duas 
abstenções e sete votos a contra. 

Dando seguimento aos trabalhos, pergunto, se mais algum dos Senhores 
Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
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Se não, passávamos para o Período da Ordem do Dia. 
Mas antes de qualquer intervenção, pretendia saber, se os Senhores Membros da 

Assembleia, nomeadamente os líderes de bancada se opõem ao agendamento de mais um 
ponto na Ordem do Dia.  

Esse ponto é sobre uma empresa referenciada no nosso Concelho e foi solicitado 
atendendo à importância que essa empresa tem para nós. 

O ponto é referente a documentos distribuídos à entrada para esta Assembleia 
sobre a empresa Borgstena e pergunto se algum dos Senhores Membros da Assembleia se 
opõe ao agendamento deste ponto? Uma vez que não, temos, por isso, mais um ponto na 
Ordem do Dia que é o ponto 2.8.  

Ainda e antes de passarmos para o ponto 2.1., informo também os Senhores 
Membros da Assembleia que é retirado da Ordem do Dia o ponto 2.3 – Aprovar a 
Reestruturação Orgânica e o Quadro do Pessoal dos Serviços do Município de Nelas, por 
ter sido chumbado na ultima reunião de Câmara.  

Posto isto, passamos, então, para o ponto 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.  

Sobre este ponto dou a palavra à Senhora Presidente da Câmara, Dr. Isaura 
Pedro. Faça favor.  
 

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

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal. 
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. Excelências a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 28 de Setembro último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Muro de suporte na Vendap, em Nelas;  
- Casa do gás no Jardim Infantil de Santar;  
- Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo de Lapa do Lobo; 
- Beneficiação, limpeza e pavimento nas instalações da Santa Casa da 

Misericórdia de Santar;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de passeio na Rua do Pombal, em Nelas; 
- Pavimentação de caminho no Pisão;  
- Pavimentação de largo no Pisão; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Alargamento do Caminho do Calcadouro, em Vilar Seco;  
- Alargamento de caminho em Algerás; 
- Pavimentação de passeios na Rua Marques Pinto, em Nelas; 
- Preparação do pavimento e rede pluvial da Rua do Farnês, em Nelas; 
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- Pavimentação e colector pluvial no Castanhal, em Vilar Seco; 
- Construção de muro na Av.ª de Ligação da ex. E. N. 234 à Quinta da Cale, em 

Nelas; 
- Construção de colector de esgoto e poços absorventes, em Canas de Senhorim;  
- Requalificação de Becos, em Canas de Senhorim; 
- Beneficiação do Rossio Velho, em Canas de Senhorim;  
- Beneficiação do Mercado de Canas de Senhorim.  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Rotunda de Casal Sancho – Iniciou-se o movimento de terras; redes eléctrica e 

telefónica subterrâneas e rede de águas pluviais; 
- Rua do Futuro, em Carvalhal Redondo – Iniciou-se a rede de esgotos 

domésticos e rede pluvial;  
- Abertura da Rua da Soma, em Santar;  
- Rua da Linha, em Canas de Senhorim – Vedação da linha de caminho de ferro; 
- Construção de barracão, em Algerás, resultante das expropriações da Rua das 

Eiras e construção de poço; 
- Rua da Igreja em Canas de Senhorim - Pavimentação de passeios;  
 - 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;  
- Construção de novos acessos na Zona industrial 1, de Nelas (lado da Topack);  
- Terraplanagem e limpeza de terrenos na Zona Industrial 1, em Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial 1 (Movecho);   
- Início da construção do acesso ao Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Nelas e limpeza de terreno;  
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- 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;  
- 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; 
- 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 de Canas de Senhorim, 

Santar e Senhorim;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
  3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Variante à E.N. n.º 234, em Nelas – Recuperação de pavimento;  
- Rua das Eiras, em Algerás – Construção de limitadores de velocidade;  
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- Folhadal – Rua da Lajoeira – Pavimentação a calçada, em colaboração com a 
Junta de Freguesia;  

- Igreja do Folhadal – Pintura interior e exterior com lavagem do granito; 
- Escola do 1.º Ciclo da Avenida, em Nelas – Requalificação;  
- Escola do 1.º Ciclo de Póvoa de Santo António – Construção de refeitório; 
- Escola do 1.º Ciclo de Moreira – Requalificação;  
- Escola do 1.º Ciclo de Senhorim – Construção de refeitório;  
- Escola do 1.º Ciclo de Vila Ruiva – Requalificação;  
- Apoio à construção de sala de Ensino Especial (sala para alunos deficientes);  
- Recuperação da cobertura e pintura da Piscina Coberta Municipal; 
- Estádio Municipal – Construção de ginásio e pintura interior;  
- Polivalente de Santar – Novo pavimento e vedação;  
- Associação de Vila Ruiva – Vedação;  
- Jardim Infantil da Lapa do Lobo – Vedação;  
- Muro de suporte de terras na Estrada Nelas – Póvoa da Roçada;  
- Colocação de lancil e pavimentação de passeios na Rua Sebastião Rijinho;  
- Beneficiação de caminho na Lapa do Lobo (limite do concelho);  
- Beneficiação das entradas de Santar – lado de Moreira e de Carvalhal 

Redondo;  
- Quinta da Cerca - Abertura, ensaibramento e drenagem de alamedas para o 

circuito de manutenção e florestação;  
- Passeios da Rua Eng.º Vilhena, em Nelas; 
- Construção de Passeio/Estacionamento na Zona Industrial de Nelas;  
- Colocação de guias e pavimentação junto aos Blocos Habitacionais na Avª. 

Engº. Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim;  
- Construção de colector de esgotos domésticos na Rua das Leiras, em Casal 

Sancho.      
4) Informação financeira: 

Informo Vªs. Exªs. que em 30 de Novembro de 2007: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

487.500,21 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 424.374,32 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Setembro de 2007; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 132.255,11 euros. 
 

A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite. 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 
Caro Público. 
Estamos, uma vez mais, aqui reunidos em Assembleia, numa época em que se 

definem estratégias e se fazem opções relativamente ao futuro do nosso concelho.  
A cada ano que passa a actividade municipal tem sofrido constantes e 

diferenciados condicionalismos que resultam, fundamentalmente, do aumento das 
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competências para os municípios, da conjuntura económica desfavorável em que o país se 
encontra e também da necessidade de controlo do endividamento municipal para que 
possamos recorrer a financiamentos do QREN. 

Apesar destes condicionalismos o Orçamento que hoje aqui vamos discutir e 
aprovar é, com bastante rigor e objectividade, capaz de satisfazer grande parte das 
necessidades e dos anseios da população do concelho. 

Penso que estamos perante um documento que irá contribuir de forma justa e 
equitativa para o desenvolvimento sustentado do município.  

Trata-se de um conjunto de propostas que contemplam todas a áreas de 
intervenção do município, requerendo grande esforço e controlo financeiro para que, ao 
longo do tempo, possamos concretizar faseadamente os investimentos estruturantes de 
que o concelho necessita e que desejamos construir. 

Embora tenhamos procurado trilhar estratégias mais arrojadas e inovadoras, 
resultantes de instrumentos e dispositivos legais criados para agilizar e modernizar a 
administração e gestão públicas, não foi esse o caminho que se decidiu percorrer, mas não 
deixamos de ter como objectivo e trabalho e o desenvolvimento e o progresso da nossa 
Terra. Nesse sentido, nunca baixaremos os braços, nem renunciaremos às nossas 
responsabilidades porque é esse o nosso dever e o nosso compromisso público. 

Assim, creio que nada nem ninguém foi esquecido neste orçamento, desde a 
educação, à indústria, grande fonte de riqueza e de emprego no Concelho, aos serviços 
sociais e às infra-estruturas básicas de saneamento e de rede viária, entre outras áreas. 
Tudo ficou estrategicamente referenciado e financeiramente dotado, porque só 
aumentando efectivamente os índices de qualidade de vida do Concelho, conseguiremos 
continuar a ser atractivos para as empresas e a proporcionar o bem-estar e equilíbrio para 
as famílias. 

É um orçamento em que, como referi, nada nem ninguém foi excluído porque 
todos os representantes dos executivos das Juntas de Freguesia, em devido tempo, foram 
ouvidos e tiveram oportunidade para exprimir os seus anseios, vontades e carências das 
populações e localidades que representam. Sei que com um orçamento restrito, como é o 
nosso, há dificuldades em satisfazer todas as pretensões porque as necessidades também 
são muitas. Mas com sensatez e responsabilidade, definiram-se prioridades que estão 
claramente expostas no plano e que merecerão da nossa parte o tratamento conveniente 
para a sua concretização. 

Para melhor realizarmos estas obras, além de contarmos com todo o 
profissionalismo e competência dos funcionários da Câmara Municipal, procedemos 
durante esta primeira metade do mandato ao diagnóstico de um conjunto de situações que 
têm condicionado o bom desempenho e resultado do trabalho que se querem cada vez 
mais eficientes e eficazes.  

Assim, a par de um conjunto de procedimentos e medidas introduzidas como o 
sistema de controlo interno, pretendemos implementar nos serviços do município uma 
gestão moderna que esteja à altura dos desafios que a competitividade e o futuro nos 
reservam e que nos permitam também cumprir com os preceitos legais e normativos 
referentes à organização e funcionamento da câmara municipal.  

Quero ainda, neste âmbito, salientar a criação de uma equipe de modernização 
administrativa que irá iniciar a sua actividade no princípio do próximo ano. É uma equipa 
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que terá como objectivo coordenar e implementar a difícil tarefa da modernização de 
todos os sectores.  

Neste processo de modernização, contamos ainda com o apoio dos fundos 
comunitários do QREN, já que, durante os próximos dois meses, até ao final do mês de 
Fevereiro, se encontram abertas as candidaturas à modernização administrativa. 

Contávamos, também, neste processo de modernização da gestão municipal, com 
a possibilidade de revermos o quadro de pessoal que, para já, não vai ser possível 
concretizar, pois foi chumbado na última reunião de Câmara e, por isso, não será possível 
hoje debatê-lo e aprová-lo como era nosso objectivo e como é necessário para a prestação 
de um serviço público de maior qualidade para os munícipes do Concelho de Nelas. 

Quero também, por este motivo, demonstrar a minha profunda mágoa que, por 
razões exclusivamente politicas, não se faça nada para alterar o rumo das coisas.  

Após dois anos de mandato estou em condições para dizer que o quadro de pessoal 
está desajustado da realidade e das necessidades com que diariamente somos 
confrontados e posso igualmente afirmar que durante anos se alimentaram desigualdades, 
injustiças e vínculos precários que temos o dever de corrigir. 

Assim, a proposta de revisão apresentada na última reunião de Câmara e na 
antepenúltima, partiu numa primeira análise da auscultação dos funcionários, uma vez 
que ninguém melhor do que eles conhece a realidade do funcionamento de cada serviço. 
Em seguida, procedemos à análise das propostas expostas e que, depois de devidamente 
estudadas e ajustadas, assumimos como nossa e apresentamos em reunião de Câmara 
acabando por ser, como todos sabem, esta proposta rejeitada.  

Este quadro permitiria também implementar e reforçar uma gestão mais 
transparente que não desse oportunidades às dúvidas, às suspeições e oportunismos com 
que muitos se aproveitam para intoxicar os munícipes. Mas quero, aqui, dizer que em 
Janeiro voltaremos a levar este assunto a reunião de Câmara. 

Aproveito também o momento, e não poderia deixar passar esta oportunidade, 
para abordar aqui um assunto, que pelos vistos ninguém conhece, que é um assunto que 
tanta polémica gerou e muita suspeição lançou acerca da minha conduta política e 
pessoal.  

Na última Assembleia Municipal tive a oportunidade de anunciar que foi 
arquivado um processo que decorria em tribunal sobre algumas questões relativas à minha 
gestão e do qual sempre disse que nada receava, porque sempre agi consciente das minhas 
responsabilidades e dentro da legalidade como, aliás, se veio a comprovar pelo 
arquivamento do processo pelo Ministério Público. 

Quero também, neste momento e neste local, recordar que eu e os meus 
Vereadores Dr. Osvaldo Seixas e Dr. Manuel Marques, até há bem pouco tempo e pelos 
vistos pouca gente ou algumas das pessoas não sabiam, fomos arguidos num processo de 
acesso a documentos que tanta encenação mereceu e que até serviu, como sabem, de 
argumento, para chumbar a conta de gerência de 2006. Penso que se não sabem, ficam a 
saber.  

Não posso, em circunstância alguma, identificar-me com este modo de fazer 
política que representa conflituosidade, polémica, mentira e infâmia. Para mim a política 
não é uma plataforma de promoção individual porque na minha profissão atingi o topo de 
carreira, mas à custa de muito trabalho, de estudo, de prestar provas e de me submeter a 
concursos públicos.  
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Estou na política por vontade própria e por vontade do povo que me elegeu e por 
isso vou continuar a administrar a Câmara com elevação e transparência para ajudar na 
dignificação do exercício das funções políticas. Se para alguns a política é uma 
oportunidade, para mim é uma missão; é um serviço de entrega e de abnegação ao 
Concelho e aos meus munícipes. A política é um acto nobre e continuará a sê-lo porque o 
Povo não dorme e diferencia bem o trigo do joio.  

Foram momentos particularmente singulares, difíceis que vivi, mas são, 
infelizmente, ossos do ofício. Fizeram-me reflectir e fortaleceram-me porque contei com 
o apoio diário do mais anónimo do cidadão, pelos vistos mais bem informados que muita 
gente desta plateia e naturalmente, daqueles que me são próximos, da minha família, dos 
meus Vereadores, do meu Chefe de Gabinete, do Senhor Presidente da Assembleia, dos 
Membros da Assembleia Municipal e dos Senhores Presidentes de Junta.  

A todos queria agradecer, àqueles que me deram coragem nestes períodos difíceis 
e posso garantir que foram determinantes para superar todas estas mentiras e maldades e 
que muito alento me dão para continuar a trabalhar e a lutar para que haja mais justiça e 
verdade na política. 

Eu e os meus vereadores vamos continuar a trabalhar com a força de quem tem a 
consciência tranquila e afinal gostava de aqui perguntar: quem é que lucrou com tudo 
isto? Será que alguém pensou tirar lucros ou dividendos políticos deste tipo de situação? 
Será que passou pela cabeça de alguém que poderia ganhar com este tipo de situação que 
nos arranjou? Volto a perguntar, será que passou pela cabeça de alguém que poderia ter 
tirado dividendos políticos disto? 

Mas, continuando, temos que olhar para o futuro e hoje um assunto importante que 
também consta aí da nossa agenda de trabalhos são as acessibilidades do concelho, em 
particular o IC37 e o IC12. 

Do IC12 fui acusada na última reunião de Câmara de ter sido a responsável pela 
mudança do traçado de sul para norte. Não sabia que tinha tanto peso político num 
Governo Socialista. Devo dizer que me interessei muito por esta acessibilidade, que tive 
várias reuniões, eu e os meus Vereadores, nos Ministérios.  

Mas, sinceramente, digo aqui que não foi por minha exclusiva vontade que tudo 
teve um rumo diferente, não fui eu que mudei o trajecto. Mas como digo, não nego que 
pela importância que este projecto tem para a nossa terra, que o nosso contributo foi 
decisivo para a solução final.  

Neste momento, até posso dizer que conseguimos juntar na Câmara Municipal a 
Directora Regional do Ambiente, a Directora do Instituto de Estradas e os técnicos da 
COBA. A COBA foi uma empresa que ganhou o concurso para fazer o projecto e fizemos 
uma reunião com todos, que aceitaram as nossas propostas das novas acessibilidades, 
quer a Nelas, quer a Canas de Senhorim. Os nós ficarão, sensivelmente, na mesma 
localização, mas as acessibilidades e as variantes estão a ser estudadas, quer de Nelas à 
Zona Industrial, quer de Canas à Avenida dos Bombeiros. Estão a bom ritmo e tenho 
quase que a garantia de que vão ser aceites. 

Por outro lado, devo dizer que estamos, também, a acompanhar a definição do 
traçado do IC37. Participámos em algumas reuniões, convidados pelo Senhor Secretário 
de Estado das Obras Públicas, uma delas no Governo Civil em Coimbra, outra em 
Oliveira do Hospital e sei que, em breve, serão tomadas decisões sobre o traçado final. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 20

Aliás, e acerca deste assunto, disse hoje ao Senhor Presidente da Assembleia, que 
recebi, hoje mesmo, em mão um processo para consulta pública visando a avaliação 
ambiental estratégica do Plano Rodoviário Nacional da Região do Centro IC6, IC7 e 
IC37. Só hoje, repito, nos foram entregues, em mão, os traçados destas vias rodoviárias. 

Mas aqui está uma via que será uma obra estruturante, que dará a Nelas um novo 
potencial e uma nova centralidade, tornando o Município mais atractivo na captação de 
investimentos. 

Devo dizer que no princípio do ano convidei o Dr. Fernando Ruas e o Senhor 
Presidente de Câmara de Seia para a realização de reunião sobre este assunto. Pedi, até, 
ao Senhor Presidente de Câmara de Seia, uma vez que se dá bem com o Senhor Secretário 
de Estado Paulo Campos, pois são da mesma terra, para nos arranjar uma reunião e para 
falarmos do IC37. 

O Senhor Secretário de Estado disse-nos que achava que, realmente, era uma via 
necessária e estruturante aqui para a região do Interior e prometeu-nos aos três que no fim 
do ano estaria em consulta pública e devo dizer que é verdade. Chegaram hoje os 
documentos e acho que temos que nos congratular porque em política ainda há palavra. 

Por último, mas não menos importante e falando de investimentos, é com grande 
satisfação que posso referir que o projecto BASMAD está em fase de arranque na 
laboração. Recentemente tive a oportunidade de visitar, na companhia do Dr. Manuel 
Marques, as antigas instalações da Jonhson Controls e tomámos conhecimento que a 
formação dos funcionários se vai iniciar imediatamente e que durante ainda o mês de 
Janeiro começarão a laborar. Vimos que já estão alguns milhares de contos ali investidos 
em maquinaria e tecnologia de ponta.  

Congratulamo-nos, ainda, com o facto do projecto de ampliação da Faurécia estar 
também em fase avançada de conclusão. Este avultado investimento está à vista de todos 
e para quem duvida vá à Zona Industrial ver a grandiosidade daquele pavilhão, que em 
breve criará cerca de 250 postos de trabalho. 

É com esta postura séria que me identifico, é no trabalho permanente, no contacto 
com os investidores e no silêncio das negociações que temos conseguido êxitos que 
muitos duvidavam, mas que não podem ser contestados porque são factos, são evidências 
que resultam de um trabalho sério e responsável. 

Desejo a todos a continuação de umas boas festas e um ano de 2008 responsável, 
próspero e com muita saúde para todos.  

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhora Presidente. Sobre este ponto questionava, se algum dos 

Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra. Senhor Membro da Assembleia 
José Teixeira, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia José Teixeira: 
- Uma vez que a Senhora Presidente da Câmara falou no Quadro do Pessoal, 

gostaria de saber se é possível recebermos alguma informação, já que não tenho 
conhecimento nenhum sobre esse assunto. Se o assunto irá voltar a reunião de Câmara, 
em Janeiro, pergunto se os Membros da Assembleia poderão ter um documento que os 
pudesse elucidar. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Nos trâmites legais, primeiro terá de ser aprovado em reunião de Câmara. Logo o 

documento sobre o quadro de pessoal só será distribuído aos Senhores Vereadores e só 
posteriormente é que virá para a Assembleia.  

O procedimento é esse, daí que não tenhamos acesso a ele; foi essa a razão por que 
o retirei da Ordem de Trabalhos. Não temos elementos, logo não há discussão. 

 Dou a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Sobre o ponto da agenda, incluído na actividade do Município nestes últimos três 

meses, podemos dizer que tomei algumas notas do que ouvi da Senhora Presidente da 
Câmara, sobre o trabalho a desenvolver no novo orçamento para 2008 e que vai ser a 
pauta deste Executivo para fazer obra durante o próximo ano. 

Ouvi falar numa gestão moderna. Gestão que nos nossos dias deve ser enaltecida 
porque nós sabemos que muitas das instituições públicas, às vezes, se arrastam e viram as 
costas a novas tecnologias e à modernização.  

Falou-se aqui, também, da reestruturação orgânica e do Quadro do Pessoal e dos 
Serviços Municipais. Quanto a isto, queria dizer que deveremos estar perante algo muito 
mau, porque os Vereadores do Partido Socialista e o Senhor Vereador Borges da Silva 
votaram contra. 

Segundo parece, e aqui gostava de ser esclarecido, o Quadro, como manda a 
gestão moderna, foi discutido com os próprios trabalhadores, na qualidade de legítimos 
interessados, e com os Órgãos da Câmara Municipal.  

Por isso, pedia ao Executivo para nos dizer algo sobre isso, porque todos nós 
ouvimos falar, mas ninguém sabe. 

As palavras sentidas de trabalho de gestão da coisa pública manifestadas pela 
Senhora Presidente, de uma forma humilde, com seriedade e serenidade, merecem um 
voto de agradecimento. A Senhora Presidente conseguiu demonstrar aos munícipes do 
Concelho que pode haver muitas vicissitudes, mas está aqui para manter a casa viva e 
para fazer trabalho por todos os munícipes deste Concelho.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Perguntava se mais 

alguém quer usar da palavra neste ponto. Pergunto, também, se alguém do Executivo 
pretende intervir. Senhor Vereador Manuel Marques, faça favor. Agradecia que fosse 
preciso.  

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Incumbiu-me a Senhora Presidente da Câmara de coordenar a equipa que iria 

elaborar uma proposta de reestruturação do Quadro do Pessoal. Essa recomendação foi 
dada pelos Senhores Inspectores da IGAT, hoje IGAL, que se aperceberam, durante o seu 
tempo inspectivo, que era uma estrutura completamente desajustada.  

Como dizia e bem o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, por uma questão 
de gestão moderna, deu oportunidade aos trabalhadores de se pronunciarem, de fazerem 
as suas propostas. Só depois a Senhora Presidente da Câmara, como lhe compete a gestão 
do pessoal, selecciona o que de melhor serve os interesses do Município. 
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Colaborou nesta proposta a Senhora Dra. Lucília Ferreira que é a Técnica Superior 
dos Recursos Humanos.  

Depois de tudo refinado, digamos assim, foi esta proposta sujeita a uma reunião de 
Câmara, no dia 11/12/2007. Os Senhores Vereadores da Oposição entenderam que este 
ponto devia ser retirado por ser muito complexo; não se podiam pronunciar 
atempadamente, o que não era verdade, porquanto lhes foi entregue uma pasta com o 
actual Quadro do Pessoal. 

Não podemos só estar à espera que o Executivo trabalhe, é preciso que também 
trabalhe quem faz parte do Executivo; foi para isso que o povo os elegeu, para também 
colaborarem na vida activa do Município.  

E o que fez a oposição? Quinze dias depois de nós lhe termos dado a pasta, pediu 
para este ponto ser retirado da agenda porque queriam estudar mais. O que fez a oposição 
depois dos quinze dias que lhe foram concedidos? Votou contra e que propostas 
apresentou? Zero, liminarmente zero. Atacou a proposta do Executivo, dizendo que eram 
muitos números, que não foram apresentadas justificações adequadas para que uma das 
alterações propostas, nomeadamente, a criação do número de lugares de chefia.  

Uma gestão moderna liderada pela Dra. Isaura Pedro não pode ser gerida por duas 
ou três pessoas. Uma geria a parte interna, a outra geria a parte externa; essa gestão 
acabou no dia 9 de Outubro de 2005.  

Quem gere os destinos da Câmara é a Senhora Presidente da Câmara, mas quem 
colabora com ela são os chefes, esses é que são os responsáveis, esses é que têm de fazer 
o trabalho para a Senhora Presidente da Câmara, a seguir, tomar decisões.  

Depois, diziam, então mas o Quadro já tem 77 lugares, porque não os ocupam? E 
eu pergunto, ocupá-los como? O que faço, ou o que faz a Senhora Presidente da Câmara 
àqueles Engenheiros que foram admitidos pelo Partido Socialista, nomeadamente um 
Engenheiro Florestal, um Engenheiro do Ambiente, um Topógrafo, um Fiel de Armazém 
e um Técnico Superior da Segurança no Trabalho? Estes, pelos menos. 

Temos apenas três Chefes de Secção e como é que vamos admitir mais para as 
secções que foram criadas? Temos dois Topógrafos, só um está no Quadro. O que é que 
fazemos ao outro? Mandamo-lo embora? Onde o colocar no Quadro actual? Temos 
quatro Leitores Cobradores, um no Quadro, um ocupado e um vago. O que lhes vamos 
fazer? Mandamo-los embora? Enquadramo-los no Quadro do Pessoal actual? Como são 
enquadrados? Onde é que estão os lugares para eles serem enquadrados? Esta é a verdade 
dos factos.  

O POCAL determina que quem dê entrada do material do armazém não possa dar 
saída; só há um Fiel de Armazém. Onde é que colocamos o outro? No Quadro actual? 
Como é que se faz? Digam lá como é que se faz. Com a varinha mágica? Só o Luís de 
Matos e não é com magias, é com truques.  

Mas a Câmara de Nelas e este Executivo não fazem truques. Esta é a verdade nua 
e crua. Por isso mesmo, o Partido Socialista fez zero; apresentou zero nesta proposta da 
reestruturação do Quadro.  

O Partido Socialista é um Partido responsável. A política nacional e a política dos 
Concelhos fazem-se de alternância; é bipolar, funciona entre o PSD e o PS. O Partido 
Socialista tem que ser um Partido responsável, pois deveria ter apresentado uma proposta, 
se a que o Executivo PSD-PP apresentou, no seu entender, não era a melhor. Tiveram um 
mês para discutir isso e não o fizeram. 
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O que a oposição quer é, de uma forma sistemática, boicotar o trabalho da Câmara 
Municipal. É isso que querem. E então chumbam tudo que é de interesse.  

O Executivo da Coligação não admite pessoas e depois manda-as embora. Não 
pode ser. Nós encontrámos mais ou menos cinquenta pessoas a contrato. Então, porque é 
que o Partido Socialista, no âmbito do actual Quadro vigente, não lhes resolveu o 
problema? Porquê? Para andarem a mendigar, junto do anterior Senhor Presidente, para 
lhes renovar o contrato; ou, então, chegava a altura das eleições, se não te portares bem, 
se não fores com a bandeira no carro, vais-te embora. 

Recordo aqui um triste e lamentável episódio que aconteceu com um familiar meu 
que foi obrigado a ir numa caravana com uma bandeira do Partido Socialista, quando nem 
vota em Nelas. Esse episódio foi verdadeiro.  

Nós queremos é resolver os problemas precários. Queremos criar um serviço 
funcional e um serviço que sirva os munícipes e que sirva também os trabalhadores. Foi 
para isso que nós apresentamos esta proposta.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Vereador. Quero informar que este ponto não está à 

discussão, nem vai estar, porque não há informação nem foi entregue aos Senhores 
Membros da Assembleia. Dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia 
Borges dos Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro Borges dos Santos: 
- Não era para intervir neste ponto, mas vim aqui, porque a intervenção do Senhor 

Vereador me suscitou uma dúvida. Fez passar a ideia de que, basicamente, o Quadro do 
Pessoal era para integrar no Quadro as pessoas contratadas a prazo.  

Parece-me que isso não é bem assim. Terá que haver um concurso público a que 
se candidatam os que estão a contrato a prazo e outros que podem nem ser de cá. Não é 
linear que o alargamento seja para introduzir no Quadro os contratados a prazo, ou, então, 
estou enganado sobre esse preceito.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Vereador Manuel Marques pode responder. Agradecia que fosse preciso, 

porque já estamos em hora avançada e a Ordem de Trabalhos ainda é longa.  
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Pretendo só informar o Senhor Membro da Assembleia Professor Borges dos 

Santos que permitia essa dúvida ao mais ingénuo da política. Agora ao Senhor que é um 
político, pois anda na política há muito tempo e, até, escrevemos ambos com as mesmas 
canetas e fizemos campanhas juntos, não o entendo. Gostava que me dissesse quantos 
trabalhadores é que estavam contratados a prazo e que o anterior Executivo quis admitir e 
mandou embora? Diga-me um ou uma, apenas. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Uma vez que mais ninguém está inscrito, 

passamos ao ponto 2.2 – Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 
Municipal para o ano de 2008, nos termos da alínea b), 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, que foi 
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enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia em formato digital, pela primeira 
vez, para evitar gastos de papel como tinha sido referenciado noutras Assembleias.  

Algum dos Senhores Membros da Assembleia quer usar da palavra. 
Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, faça o favor. 
O Senhor Membro Borges dos Santos: 
- O formato digital deu algum jeito porque, pelo menos, não andamos aqui com 

um maço de folhas de papel e poupámos alguma árvore, pelo menos, com este orçamento. 
Queria fazer, apenas, duas ou três considerações sobre as Grandes Opções do 

Plano e sobre o Orçamento Municipal para 2008. 
As Opções do Executivo são muitas e é com essas que o Executivo vai gerir o 

Município no próximo ano. Discordamos de algumas, mas temos que as respeitar porque 
quem vai ter de trabalhar é que define o que é deve fazer. 

Tinha um esclarecimento a pedir sobre as Grandes Opções do Plano, mas até estou 
com medo de o fazer porque volto, outra vez, a falar dos Bombeiros e posso ser outra vez 
acusado de não querer o Quartel dos Bombeiros. Atrevia-me, no entanto, a fazer uma 
pergunta, que é a seguinte: fiquei com a ideia de que o antigo terreno que estava cedido 
para os Bombeiros Voluntários passou para propriedade da Câmara e, de seguida, foi 
cedido aos Bombeiros um novo terreno noutro local. É assim ou não?  

Se é, há aqui uma falha no Ordenamento do Território, pois há um ponto nas 
Grandes Opções do Plano que indica: Loteamento, Bombeiros, Areal, Nelas – vinte mil 
euros. Essa rubrica está mal colocada, uma vez que esse terreno não vai ser loteado, julgo 
eu. 

Quanto à proposta de Orçamento, temos um pouco mais de receitas relativamente 
a anos anteriores e, até, podíamos dizer o mesmo que dissemos nas outras discussões. 
Continuamos aqui com o Imposto Municipal Sobre Imóveis que passa de seiscentos mil 
euros para oitocentos mil euros, mais trinta e três por cento. Os loteamentos passam de 
oitenta e quatro mil e quinhentos, para cento e trinta e quatro mil e duzentos, isto é, mais 
cinquenta e oito vírgula oito por cento.  

Depois, temos aqui uma situação que no ano passado foi motivo de controvérsia, 
porque era um aumento muito grande no aluguer dos contadores e, este ano, aparece com 
duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos euros. 

Não tenho a certeza absoluta mas quase que me atrevia a dizer que esta taxa foi 
abolida no território nacional e, por isso, terá, igualmente, que ser abolida em Nelas. As 
taxas de aluguer dos contadores da electricidade e da água, tal como percebi numa 
intervenção, há pouco tempo, na Assembleia da República, estão abolidas e são despesa 
do fornecedor. Se assim é, está aqui uma rubrica que, também, não está correcta.  

Acontece uma coisa engraçada, ao menos nem tudo é mau, pois o Governo este 
ano aumentou o FEF em cinco vírgula oito por cento. Nem nos podemos queixar do 
Governo, pois, neste aspecto, foi melhor. 

Com todas estas receitas e com outras receitas que a Câmara achou que devia 
inscrever, há um ganho das receitas no total de cerca de trezentos mil euros, isto é, mais 
ou menos três por cento.  

Nas despesas, vamos encontrar o mesmo cenário. Por isso digo que é outra vez 
mais do mesmo, já que a despesa corrente aumentou oito vírgula um por cento e a despesa 
de capital diminuiu cinco vírgula sete por cento. Embora a receita corrente tenha 
aumentado e tenha dado origem a que, no conjunto se conseguissem inscrever mais 
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trezentos mil euros, quando chegamos ao fim, as contas não o confirmam e porquê? 
Porque as despesas correntes, neste momento, no Orçamento estão em setenta vírgula seis 
por cento e as de capital estão em vinte e nove vírgula quatro por cento. O que é que se 
concluiu daqui? Que a Câmara continua a não conseguir controlar a despesa corrente. 
Penso que é necessário fazer alguma coisa. 

Embora a Câmara alegue, na introdução do Orçamento, que a receita corrente é 
maior do que a despesa corrente, o correcto é que, como houve uma diminuição da receita 
na parte de capital, a despesa corrente não só absorveu os trezentos mil euros que 
conseguiram inscrever a mais nas receitas, como foi tirar às receitas de capital mais 
duzentos mil euros. 

Nós temos aqui uma situação em que as despesas correntes, comparando o 
Orçamento deste ano com o do ano passado, aumentaram oito virgula um por cento, isto 
é, aumentaram sete mil e quinhentos euros para oito mil cento e cinquenta e dois e as 
despesas de capital diminuíram de três milhões e seiscentos mil para três milhões e 
quatrocentos mil. Houve aqui uma diminuição de cinco vírgula sete por cento, ou seja, 
uma diminuição de duzentos mil euros; isto quer dizer que, neste momento, a despesa 
corrente tem mais quinhentos mil euros.  

Assim não chegamos a lado nenhum, julgo eu, mas isto é a nossa apreciação e, 
como disse no princípio, a Câmara é que sabe com que Orçamento é que quer viver e nós 
limitamo-nos a abstermo-nos neste Orçamento. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia. Dava, agora, a palavra ao 

Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa:  
- Quanto ao tema “Orçamento para 2008”, na intervenção anterior, falei um pouco 

sobre ele e, principalmente, sobre a forma cuidada como a gestão moderna está a ser 
seguida por este Executivo. Lamentável é que, devido a alguns atrasos no Quadro 
Comunitário, o QREN, tão apregoado nos órgãos de Comunicação Social, crie 
dificuldades para que grandes obras no Município se realizem. 

Mas certo estou de que, na Câmara Municipal, os projectos continuam a correr na 
mesma, esperando pelas regulamentações para que se possam executar.  

Estou certo de que, mal abram esses concursos, este Executivo se candidate e 
possa, para o próximo ano, trazer obras estratégicas, para além daquelas que se podem 
ver; posso-vos dizer que fiquei contente com as grandes obras, que se costumavam 
apelidar de obras do paralelepípedo no passeio.  

Vejo aqui, por exemplo, o Museu do Vinho do Dão, em Santar, que será uma obra 
estratégica, que está a ser projectada porque todos nós sabemos que os Museus são coisas 
estáticas. Não podemos criar um Museu e depois ser um sumidouro económico do 
Executivo. Penso que está a ser projectado com nível para ser auto-sustentável. Isto é a 
gestão moderna de que falamos.  

Mas vejo outras obras, tais como a Variante à Aguieira e a Variante da Boiça, em 
Canas de Senhorim, que são outras obras estratégicas. 

Outras obras que se devem destacar são as Infra-estruturas da Zona Industrial. 
Sabemos muito bem que o QREN privilegia as parcerias com instituições privadas, que 
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dizem respeito, no nosso caso à indústria desta terra. A Zona Industrial pode levar o 
Concelho ainda mais além.  

Este Orçamento contempla a resolução da Estrada Nelas – Moreira, obra há muito 
tempo prometida, mas ainda não realizada. As gentes de Moreira queixam-se da 
necessidade desta obra.  

Falemos, agora, do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas. Penso que pode 
ser um pilar e pode ser uma forma de demonstrar à população do Concelho que, mesmo 
devido às reservas que havia do Instituto dos Bombeiros e da Protecção Civil, é possível a 
sua edificação. Com o sentido de responsabilidade que existe no Executivo, o Quartel vai 
arrancar. Isto são obras estratégicas.  

Apesar do Governo, como o meu antecessor disse, ter subido o FEF em cinco por 
cento, também queria lembrar que o PIDAC baixou cerca de noventa por cento. Se 
formos contrabalançar, embora sejam verbas totalmente diferentes, o Concelho de Nelas 
foi penalizado a esse nível. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Senhor Membro da Assembleia 

Armando Carvalho, faça o favor. Agradecia que todos os Senhores Membros da 
Assembleia que usassem da palavra, o fizessem de forma rápida, dentro do possível, 
atendendo ao adiantado da hora. Muito obrigado. 

O Senhor Membro Armando Carvalho: 
- Senhor Presidente, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Estimados Colegas Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
Boa noite.  
Queria ser um pouco prolixo, na minha intervenção, mas vou respeitar o pedido do 

Senhor Presidente.  
Só para dizer que estou decepcionado com alguns números que vejo aqui. Até em 

conversas mais ou menos informais com o meu querido colega de profissão dos impostos, 
o Dr. Osvaldo Seixas, ele tinha-me dito que a principal preocupação seria reduzir as 
despesas correntes e falámos já duas ou três vezes sobre este assunto.  

Estava, realmente, convencido que isso viesse a acontecer. Mas tal não se 
concretizou. E também não compreendo como é que o meu caríssimo colega e Senhor 
Vice-Presidente não chama a atenção para a impossibilidade de termos um aumento de 
Imposto Municipal Sobre Imóveis de cento e sessenta mil euros. Estamos a aumentar 
trinta e três por cento. O mesmo acontece com o Imposto Municipal Sobre Veículos, que, 
também, não acredito, pelo que vi das receitas, que consigamos ter um aumento de vinte 
vírgula dois por cento neste Imposto, de cento e cinquenta mil euros para cento e oitenta 
mil e trezentos. Parecem-me aumentos bastante exagerados.  

O mesmo acontece na derrama. Prevê-se um aumento relativamente ao do ano 
passado de oitocentos mil para novecentos mil euros, mais doze e meio por cento. Este 
aumento das receitas, sinceramente, parece-me ser apenas para poder encaixar mais 
despesa.  
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Iremos, naturalmente, aprovar estas contas para que possam exercer as vossas 
funções.   

Quanto ao FEF, já aqui falado, esta alegria dos trezentos mil euros, que resulta no 
aumento final, corresponde a um aumento de cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e 
quarenta e oito euros nas transferências correntes. Nas transferências de capital, o mesmo 
FEF trouxe um aumento de noventa e seis mil, novecentos e sessenta e cinco euros. 
Aquele valor que o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa referiu contrapõe-se aqui 
com duzentos e quarenta e dois mil euros, muito diferente do outro que estávamos a tentar 
abordar, ou seja, os trezentos mil euros são, no fundo, compensados apenas por este 
aumento de duzentos e quarenta e dois mil euros que o Estado decidiu aumentar no FEF, 
nos três Fundos que são atribuídos à Câmara. 

Esperava que, pelo menos, este valor passasse para investimento e para valores 
mais à frente. Nas despesas com o pessoal, o quadro zero um, aumenta de três milhões e 
duzentos e quarenta e quatro mil euros, de 2007, para três milhões quatrocentos e noventa 
e quatro mil euros para este ano. Parece-me, tanto quanto sei, que a execução orçamental, 
neste momento, já está em três milhões e quatrocentos mil euros. 

Poderemos pensar que há muito que fazer e aquela panaceia que, aqui, se criou da 
reestruturação dos quadros, se calhar, deve começar por aqui. Mas não vou entrar por aí, 
até porque a minha área é muito mais económica do que política e estou a analisar os 
números, pois é a análise económica que pretendo fazer.  

O certo é que me parece, sinceramente, estar-mos aqui com um peso das despesas 
correntes: as despesas com pessoal, vencimentos, contratos a termo, horas extraordinárias, 
abonos, segurança social, totalizam trinta por cento da despesa da Câmara. É um aumento 
em relação ao orçamentado e estamos a comparar orçamentos. Não estamos a comparar a 
realização e o final; sobre isso lá iremos, na altura própria, nos primeiros meses do ano 
que vem; verificamos, aqui, um aumento de sete vírgula sete por cento. 

Vou-me resumir a três casos concretos. Diversos – Aquisição de Bens e Serviços, 
campo zero dois. Temos, de despesas diversas, duzentos e quinze mil quinhentos e três 
euros. Gostava de saber, se fosse possível, porque não consegui encontrar no 
discriminativo, a que é que corresponde a soma de diversos que dá duzentos e quinze mil 
euros? 

Depois, no caso da Assistência Técnica e trabalho especial, regista-se uma verba 
de trezentos e setenta mil euros. Dá, inclusivamente, para pagar a Assessores e trabalho 
especial. No caso de Seminários, Exposições e Publicidade, a verba de trezentos e 
dezasseis mil euros dá para pagar a Feira do Vinho. Estamos aqui com uma despesa 
extraordinária demasiada para as receitas que se agilizam. 

Só para responder ao Senhor Membro da Assembleia, ainda, não quero ir para o 
Museu, mas ainda bem que vai para Santar, graças a Deus. 

Esperava, como nisso tem havido um grande empenho, que ao nível das ETAR’s, 
houvesse um reflexo maior nestas Opções do Plano.  
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Dou, agora, 

a palavra à Senhora Membro da Assembleia Filomena Guimarães. 
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A Senhora Membro da Assembleia Filomena Guimarães: 
- Estas questões de Orçamentos e Planos não são uma área que domine muito bem 

e assumo-o com toda a franqueza.  
No entanto, tentei informar-me com pessoas entendidas em matéria financeira e 

que me pudessem aconselhar. 
Em relação ao Orçamento, já aqui o Senhor Membro da Assembleia Borges dos 

Santos falou. Tinha umas contas mais redondas. Em relação às despesas correntes, setenta 
e um por cento. Às despesas de capital, vinte e nove por cento, mas que vai dar mais ou 
menos, basicamente, ao mesmo. 

Em relação às Grandes Opções do Plano, o que constato aqui e comparando com o 
que foi apresentado pela Câmara para o ano de 2007, vejo que são as mesmas obras, ou 
seja, presumo que pouco se fez durante este ano, dado que são as mesmas. 

Em função disto, resta-me única e exclusivamente assumir, totalmente, a 
declaração apresentada pelo Senhor Vereador Borges da Silva na reunião do Executivo do 
dia 19 de Dezembro, declaração essa que passo a ler, muito resumidamente.  

  Considerando:  
  Nomeadamente,  
  - Que as relevantes Opções e Orçamento para 2008 são uma repetição das 

Opções e Orçamento para o ano anterior de 2007, confirmando a paralisia da actividade 
municipal a nível de investimento, sendo que tal proposta, actividade mais não é que 
gestão corrente;  

- Que das Opções e Orçamento estão afastados investimentos estruturantes para o 
presente e futuro do concelho a todos os níveis, seja industrial, comercial, agrícola ou 
turístico;  

- Que as despesas correntes continuam a crescer a um ritmo alarmante com 
prejuízo para a disponibilidade de verbas para investir representando para 2008 mais de 
71% do total do Orçamento, contra apenas 29% para investir;  

Torna-se imperiosa a minha abstenção de tais Opções e Orçamento para 2008. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado. Mais alguém deseja usar da palavra neste ponto? Vai usar da 

palavra o Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Agradecia que fosse sucinto nas suas 
explicações. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Vou ser sucinto como é meu timbre e hábito. 
Só queria deixar umas breves notas e vou tentar responder a todas as pessoas ao 

mesmo tempo, porque os assuntos focados foram, mais ou menos, os mesmos. 
O Orçamento foi feito de uma forma muito realista e é por isso que a despesa 

corrente é elevada porque a despesa da Câmara é, de facto, elevada. É uma preocupação 
que nós temos, já o assumi, mais do que uma vez. 

Gostaria de dizer ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho que 
temos tentado encontrar soluções. No tocante às despesas correntes existem regras no 
POCAL, isto é, não podem ser inferiores às dos anos anteriores. Há uma série de regras 
que têm de ser cumpridas e, por isso, o Orçamento não pode fugir ao que está 
regulamentado.  
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De qualquer forma, estamos preocupados com isso; já o disse mais do que uma 
vez e reafirmo que continuamos à procura de soluções.  

Mas não é fácil porque as competências continuam a aumentar. Na Educação, 
poderão aparecer o segundo e terceiro ciclos como novas competências, o que, por si só, 
irá acrescer mais despesa. 

Neste Concelho, os grandes investimentos dos últimos vinte anos vieram sempre 
com base nos Quadros Comunitários de Apoio. Neste momento, o QREN, como sabem, 
começa agora a ter regulamentos. 

Abriu só agora a primeira candidatura e a Câmara não se pode candidatar, 
infelizmente. Já fomos informados que não nos podemos candidatar para já. No entanto 
não é impeditivo que nos candidatemos no futuro; nem as candidaturas vão ser 
beneficiadas por serem as primeiras ou segundas a entrar. Durante o período do QREN, o 
dinheiro que há vai ser repartido pelas várias fases de forma igual para todos, para quem 
tenha carta educativa ou para quem não a tenha. 

Por exemplo, a Câmara de Coimbra, que está com problemas idênticos aos nossos, 
não tem carta educativa ainda aprovada. Aliás, um dos pontos seguintes é a aprovação do 
Conselho Municipal de Educação que é essencial para que a Carta Educativa possa vir a 
ser aprovada. Esta é a única candidatura que nós não apresentámos. Haverá outras, mais 
seis ou sete fases, até dois mil e treze e todas com a mesma verba.  

Por isso, nós prevemos algumas obras com financiamento não definido. Temos 
que estar precavidos, temos que as lançar no Plano, se eventualmente, for possível 
candidatarmo-nos e se vier o dinheiro, fá-las-emos. 

É por isso que temos feito um grande esforço para reduzir a dívida da Câmara. 
Não é porque a Câmara necessite de um saneamento financeiro, não é disso que se trata. 
No entanto, é importante que a Câmara, quando se candidata ao QREN, tenha de pagar a 
sua parte. Para isso, terá de recorrer a financiamentos logo, tem que ter margem para isso. 
Nós temos sempre que reduzir a dívida. Temos tentado fazê-lo e, quando for necessário, 
solicitaremos à Câmara Municipal e depois à Assembleia Municipal que nos aprovem os 
empréstimos necessários para podermos pagar a nossa parte, para que o Concelho não 
perca os investimentos.  

O Museu do Vinho será apresentado, em primeira mão, à Câmara. O projecto, 
assim que estiver pronto, será apresentado, pois está a ser, neste momento, elaborado por 
um grupo de trabalho. Temos desenvolvido todo este trabalho em consonância com a 
Junta de Freguesia de Santar. 

Em termos de obras, lembro, por exemplo, o Largo do Carvalhedo e a recuperação 
da Capela da Senhora do Viso, em Carvalhal Redondo. A Rua da Ponte, na Lapa do Lobo 
e a requalificação do Cristo Rei e da Avenida Fortunato de Almeida, em Vilar Seco. A 
própria Rotunda de Santar, que está por acabar, que é uma obra tão importante para todas 
as pessoas que ali passam, está em fase de acabamento. Esta obra era necessária, há 30 
anos, mas só agora está a ser executada. O Orçamento foi feito depois de ouvir todos os 
Presidentes de Junta, pois todos, sem excepção, tiveram a sua participação nele.  

Permitam-me dar uma novidade, quanto às Zonas Industriais. Conseguimos que a 
Lusitânia nos fizesse um estudo e, neste momento, podemos garantir que, durante o 
primeiro trimestre de 2008, vai haver, na Zona Industrial n.º 1, que é a maior Zona 
Industrial de Nelas, Internet de banda larga grátis para todas as empresas. 
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Isto é uma infraestrutura que, neste momento, se reputa de essencial; trata-se de 
um importantíssimo factor de competitividade.  

Quanto ao IMI, o aumento não é de cento e sessenta mil contos, é de cento e 
sessenta mil euros; foi um lapso. 

No Imposto Municipal sobre Veículos, prevemos cinco mil euros de receita que é 
residual, pois foi abolido agora. No Imposto Único de Circulação, prevê-se um aumento; 
isso explica-se com o aumento das taxas do Imposto Único de Circulação para os 
automóveis novos.  

Sabem que é assim. Não chegará aos vinte por cento, mas vai haver um aumento, 
pois os automóveis novos vão ter uma taxa e as contas foram feitas nesse sentido.  

A derrama foi alvo de uma revisão orçamental este ano por causa do aumento da 
receita. Estes valores são preparados segundo as regras do POCAL.  

A lei que aboliu a taxa dos contadores apareceu depois da elaboração do 
Orçamento e é preocupante para todas as Câmaras. Aquilo que é proposto às Câmaras é 
que façam reflectir esta alteração no preço da água. 

Naturalmente que é uma receita importante que se perde e o serviço tem que ser 
prestado, porque, quando há avarias ou quando há problemas nas canalizações, as 
Câmaras têm que os resolver. A Associação Nacional de Municípios também propõe que 
quem pede a ligação da água pague o contador na totalidade, na altura da ligação, em vez 
de ser aluguer. Não sei se ficou aqui alguma dúvida por esclarecer.  

Gostaria desde já de agradecer ao Partido Socialista que repita a atitude dos seus 
Vereadores, que reputo, pessoalmente, de muito responsável. Perceberam que houve 
eleições, o povo elegeu quem quis, as pessoas estão cá para dirigir a Câmara e a vossa 
abstenção vai no sentido de respeitarem o povo.  

Agradeço mais uma vez. 
Muito obrigado. Boa noite. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Pergunto, se mais algum dos Senhores 

pretende usar da palavra. 
Uma vez que não, vamos pôr, então, o ponto à votação. Aprovar as Grandes 

Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2008, nos termos da 
alínea b), 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 e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém?  

Temos nove abstenções e dezassete votos a favor. 
 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.2 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 

Municipal para o ano de 2008, nos termos da alínea b), 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, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 17 votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
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Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia José Teixeira, para fazer a 
declaração de voto. Faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia José Teixeira: 
- Senhor Presidente, eu abstive-me no Orçamento porque, como o Senhor sabe, só 

hoje recebi os documentos, tal como o postal de Boas Festas. 
Disso dei conhecimento ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas antes da Assembleia 

e ao Senhor Presidente da Mesa, que me iria abster porque não tinha conhecimento dos 
documentos. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia José Teixeira.  
Passamos, agora, para o ponto 2.4 – Deliberar, nos termos da alínea c), do nº. 4, 

do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, sobre a criação do Conselho Municipal de Educação. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, como elemento deste 
Conselho Municipal de Educação, e por uma questão de ética vai sair da sala. 

Todos os Senhores Membros desta Assembleia receberam a proposta de 
constituição desse Conselho. Penso que a maioria dos nomes constantes é do vosso 
conhecimento e sobre este ponto mais uma vez pergunto se alguém deseja usar da 
palavra.  

Uma vez que não, vamos o ponto 2.4 à votação – Deliberar, nos termos da alínea 
c), do nº. 4, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a criação do Conselho Municipal de Educação e 
pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 – Deliberar, nos termos da alínea c), do nº. 4, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a 
criação do Conselho Municipal de Educação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
com 25 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. 
Passando, de seguida, ao ponto 2.5 - Alteração da proposta de suspensão parcial 

do Plano Director Municipal – Rectificação da deliberação do Executivo Municipal de 11 
de Setembro de 2007 para aprovação. 

Sobre este ponto, penso que, se leram o documento, entenderam o porquê dele ter 
vindo novamente à Assembleia assim como foi a reunião de Câmara. Constavam nomes 
de pessoas que não deviam constar e, por essa razão, o ponto veio novamente à 
Assembleia para ser rectificado.  

Após este esclarecimento passo a palavra ao Senhor Membro da Assembleia 
Pedro Moreira, faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Muito boa noite a todos. 
Senhor Presidente, 
Senhora Presidente, 
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Senhores Vereadores, 
Caros Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Quanto a este assunto, só queria colocar uma questão. Da outra vez, vim cá fazer o 

mesmo reparo e gostava de ser esclarecido, só neste ponto. Haverá possibilidades de se 
proceder à revisão do PDM, ou quais são os impedimentos para uma revisão? De uma vez 
por todas, deve ser apresentada uma nova proposta de PDM e dela fazer-se a base de 
trabalho para os próximos dez anos. 

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. O Senhor 

Vereador Manuel Marques vai prestar o necessário esclarecimento. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Este pedido foi uma questão de necessidade imperiosa da Faurécia, porque o 

PDM já estava numa fase adiantada. Mas a alteração do IC12 de sul para norte veio 
alterar completamente isto tudo. 

O Senhor Membro da Assembleia sabe que tem de haver uma zona não edificada, 
mas não é só por isso. Tudo isto porque se esgotou totalmente o terreno da Zona 
Industrial, a Faurécia tinha que ser instalada e a forma mais célere para resolvermos a 
questão foi fazer uma suspensão. 

A suspensão voltou novamente a esta Assembleia porque, na outra vez, tinham 
sido colocados nomes de técnicos da CCRDC e não era muito cordial seguir para o 
Secretário de Estado o nome das pessoas que nos ajudaram a fazer o projecto de 
suspensão. 

Foi por isso que voltou cá, para retirar da acta o nome dos técnicos que nos 
ajudaram a fazer a suspensão. Só por isso. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. 
Uma vez que não, vou pôr então à aprovação este ponto - Alteração da proposta 

de suspensão parcial do Plano Director Municipal – Rectificação da deliberação do 
Executivo Municipal de 11 de Setembro de 2007 para aprovação. 

Quem vota contra a aprovação? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.5 - Alteração da proposta de suspensão parcial do Plano Director 

Municipal – Rectificação da deliberação do Executivo Municipal de 11 de Setembro de 
2007 – Aprovação: foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, zero 
votos contra e zero abstenções, isto é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.6 – Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica 

da Rede Rodoviária Nacional na Região do Centro Interior. Este ponto refere-se ao IC6, 
IC7 e IC37.  
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Os documentos relativos a este ponto foram enviados a todos os Senhores 
Membros da Assembleia, com alguma deficiência de leitura, como já me foi manifestado 
pelo Senhor Membro Pedro Moreira. Mas foi o melhor que tínhamos. Só hoje é que me 
chegou às mãos este envelope contendo uma informação mais expandida, referenciando 
os três traçados.  

São três hipóteses de traçado, como está indicado na memória descritiva e que se 
encontra na primeira página. Temos o cenário 1, o cenário 2 e o cenário 3.  

Sobre este assunto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 
palavra?  

Senhor Professor Borges dos Santos, faça o favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Sobre este assunto, penso que houve uma inversão das coisas porque o que nos 

pediam, pelo ofício que nos mandaram, era um parecer sobre o relatório dos factores 
críticos para a decisão. Isso é um documento extenso que está na Internet e que necessita 
de password para se lá chegar; por lapso, a password não nos deve ter sido dada. 

Por acaso consegui-a encontrar porque os Senhores Vereadores me ajudaram. É 
sobre isso que nos deveríamos pronunciar, porque os mapas dos traçados nem sequer lá 
estão.  

Esse parecer sobre o relatório já é extemporâneo, pois ele tinha vinte dias a partir 
de 29 de Outubro. Dá-me a impressão que o que nós temos é que esperar por esse 
documento que foi recebido hoje e analisá-lo pormenorizadamente. Penso que a análise 
deste documento, que é extenso e muito técnico, devia ficar para outra oportunidade. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Passo a ler, a título de 

esclarecimento e complemento, o ofício hoje recebido em mão: “O Conselho de 
Administração das Estradas de Portugal, SA em cumprimento do estipulado no artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, faz saber que, com início no dia 31 de 
Dezembro de 2007 e pelo prazo de 30 dias, fica patente para consulta do Público o Plano 
Rodoviário Nacional da Região do Centro Interior IC6, IC7 e IC37, estando a respectiva 
documentação disponível no sítio das Estradas de Portugal, S.A. 
http//www.estradasdeportugal.pt e também nas Câmaras”. 

O oficio acrescenta, de seguida, o nome de todos os concelhos por onde vão 
passar as estradas e onde o referido plano pode ser consultado, isto é nas respectivas 
Juntas de Freguesia.  

Dou, agora, a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas, para um melhor 
esclarecimento. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Permitam-me dizer ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos que o 

que nós pretendíamos era antecipar um pouco este estudo de impacte ambiental. 
Há mais ou menos um mês, a Senhora Presidente foi convocada para estar numa 

reunião em Coimbra, no Governo Civil. Acompanhei a Senhora Presidente nessa reunião. 
Estiveram todos os Presidentes de Câmara da região, todos aqueles que estão afectados 
pela IC6, IC7 e IC37. 
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Foram-nos apresentadas alternativas de traçados que chegaram hoje, formalmente, 
à Câmara. Na altura, o Senhor Secretário de Estado pediu às Câmaras, que tivessem essa 
hipótese, para acelerar o processo e foi isso que nós fizemos. Levámos os esboços que nos 
deram para a reunião de Câmara e esta pronunciou-se sobre o que pensava ser mais 
favorável. Depois disso estivemos, também, numa reunião em Oliveira do Hospital, 
reunião essa de que até foi dada, de uma forma alargada, eco na imprensa; nessa reunião 
Presidentes de Câmara expressaram a sua opinião.  

Como a Câmara de Nelas, na altura, ainda não se tinha pronunciado em reunião, a 
Senhora Presidente disse, simplesmente, que Nelas não se iria opor à construção do IC37. 
Queríamos era que a obra andasse rapidamente; não seria por nós que a obra iria parar. 
Oportunamente informaríamos o traçado que mais nos convinha. 

A Câmara já disse, numa reunião recente, que o traçado que nós desejamos é o 
cenário, não sei o número agora de cor, se é o 1, se é o 3, se é o 2. Mas é sobre o 
documento que vos chegou às mãos que nós gostaríamos que se pronunciassem. 

Não sei se seria conveniente, eventualmente, os grupos parlamentares reunirem-se 
e fazerem chegar as propostas que acharem adequadas em sede de discussão pública, ou 
se o Senhor Presidente da Assembleia assim o entender, convocar uma Assembleia 
Extraordinária para discutir este assunto. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. 
Este ponto como a Senhora Presidente disse, vai ser posto à discussão pública, 

logo acessível a todos os cidadãos do Concelho.  
Perguntava aos Senhores líderes dos grupos parlamentares se não seria oportuno 

aguardar por uma resposta dos cidadãos do concelho e marcarmos uma reunião 
extraordinária para o fim do mês de Janeiro para, assim, podermos discutir, 
conscienciosamente, este assunto. Não somos nós que vamos falar por todos os cidadãos 
do Concelho, apesar de os representarmos, pois há sempre cidadãos que pretendem opinar 
e os quais devemos auscultar. Pergunto aos Senhores líderes parlamentares se estão de 
acordo.  

Estando de acordo os líderes das Bancadas desta Assembleia, passamos á frente. 
Alerto os Senhores Presidentes de Junta que toda a documentação será entregue em todas 
as Juntas de Freguesia para ser discutida, e posteriormente serem apresentados os 
pareceres na Assembleia Extraordinária em que daremos o nosso parecer sobre o traçado 
que melhor serve o nosso Concelho e as suas populações.  

Atendendo que não vamos analisar este assunto, passamos para o ponto seguinte, 
ponto 2.7 – Direcção de Finanças de Viseu – Pedido de isenção de IMT referente à firma 
Siveneer – Folhas de Madeira, Lda. – Aprovação. 

Sobre este ponto, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas vai dar um pequeno 
esclarecimento. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Pretendo apenas informar que o pedido de isenção da Siveneer é idêntico ao que 

a Borgstena fez e que, na altura, foi votado favoravelmente, por unanimidade. Quanto à 
Borgstena, também pede isenção de IMI, o que é um precedente que pode não ser muito 
bom para o Concelho. O Estatuto dos Benefícios Fiscais, no seu Art.º 49-A, prevê a 
atribuição de um crédito fiscal, em sede de IRC, que é dado pelo Governo, por 
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contrapartida das prestações da Segurança Social. Para tal precisam que a Câmara e a 
Assembleia Municipal considerem que o projecto tem interesse municipal e é o que está 
em discussão. A Assembleia Municipal terá que se pronunciar, considerando e aprovando 
ou não se o projecto que a Borgstena levou a efeito de reconstrução das suas instalações 
tem ou não interesse municipal. A Câmara já se pronunciou e acredito que a Assembleia o 
fará no mesmo sentido.  

Relativamente à Siveneer, aproveito para esclarecer, que o imposto pago cifra-se 
em oitenta e cinco mil euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador 
Começávamos, pela Siveneer no ponto 2.7 pois é este ponto que está em 

discussão, pergunto se algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra neste ponto?  

Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. Ponto 2.7 - Direcção de Finanças 
de Viseu – Pedido de isenção de IMT referente à firma Siveneer – Folhas de Madeira, 
Ld.ª sobre aprovação. Eu pergunto, quem vota contra a aprovação? Quem se abstém? Foi 
aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.7 - Direcção de Finanças de Viseu – Pedido de isenção de IMT 
referente à firma Siveneer – Folhas de Madeira, Ld.ª  - Aprovação, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, isto é, por 
unanimidade. 

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

unanimidade. 
Passamos, agora, ao 2.8, e tal como no ponto anterior, a explicação já foi dada 

pelo Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Neste ponto, trata-se, também, de uma aprovação 
e constatação: se a empresa é de interesse municipal ou não. Sobre esse ponto pergunto, 
algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

Uma vez que não, vou pôr, também, o ponto à votação. Ponto 2.8 - Aprovação 
de emissão de declaração comprovativa de interesse municipal do projecto de 
investimento apresentado pela Firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª. Pergunto, quem 
vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.8 - Aprovação de emissão de declaração comprovativa do interesse 
municipal do projecto de investimento apresentado pela Firma Borgstena Textile 
Portugal, Ld.ª., foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 contra 
e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 
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O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Chegámos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos. Como ainda temos bastantes 

cidadãos a assistir, perguntava-lhes se pretendem usar da palavra, apesar de não se terem 
inscrito no decorrer dos trabalhos. 

Uma vez que não, damos assim por encerrados os trabalhos, desejando a todos os 
um Bom Ano Novo cheio de prosperidade.  

Muito boa noite a todos.   
 

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

 
Presidente: 
 
Secretário: 
 

 


