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SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2006 

 
ACTA 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, 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 anterior  
1.2. - Leitura do Expediente. 
1.3. - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
 
2 – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 
2.1. – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade 

municipal, nos termos da alínea e), do 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 2006, 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.– Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2005; 

2.4. – Aprovar o Relatório anual de actividades da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Nelas; 

 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito boa noite a todos. 
Agradecia a todos os Senhores Deputados o favor de ocuparem os seus lugares. 
Iríamos dar início aos trabalhos começando por cumprimentar a Senhora 

Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores Deputados Municipais e o estimado 
Público aqui presente. 

Passaríamos então à chamada feita pelo Senhor Manuel dos Santos. Faz favor. 
(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos) 
Fala o Senhor Manuel dos Santos: 
Temos um total de 23 presenças e faltam 7 Membros, Senhor Presidente. 
(Assim faltam os Senhores Deputados Rui Costa, Margarida Campos, José 

Marques Lopes, José de Abrantes Gouveia, Pedro António Figueiredo Moreira, Luis 
Manuel Abrantes Pinheiro e Armando César Pinto) 

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado. 
Dando continuidade aos trabalhos, passamos então ao ponto 1.1. do Período 

Antes da Ordem do Dia que é – Discussão e aprovação da acta da sessão anterior. 
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Sobre este ponto, perguntava se algum dos Senhores Deputados pretende usar da 
palavra? Senhor Deputado Borges do Santos. Mais algum dos Senhores pretende? Faça 
favor. 

Fala o Senhor Deputado Borges dos Santos: 
Não querendo entrar em polémicas com a acta, nem é minha função, houve 

algumas melhorias, de facto, nesta acta. No entanto, há aqui algumas gralhas, na página 
três, aparece aí quando o Senhor Presidente da Assembleia fala, em vez de estar, foram 
mais que os cumprimentos, está comprimentos e está secção em vez de sessão. Era só 
mudar comprimentos para cumprimentos e secção para sessão. 

Depois na página catorze, eu também digo que é por causa de um comunicado, 
em que eu digo que o comunicado é inoculo e está cá in loco, é na página catorze logo na 
quinta linha, para aí. 

Tirando isto e há alguns verbos poder com os em vez de us mas repete-se várias 
vezes, não valendo a pena estarmos com essas questões. Se quanto à forma parece estar 
correcta, quanto ao conteúdo há algumas coisas que me parece que podiam ser 
melhoradas, uma delas é a transcrição das falas, que aparecem com as repetições, nós a 
falarmos repetimo-nos e voltamos atrás, voltamos à frente e depois aparecem quase 
sempre com essas repetições. É quase tudo que se disse aqui aparece sem nenhuma 
correcção. 

Outra coisa que também me parece que não deveria constar na acta, na forma 
como está, uma transcrição directa na primeira pessoa, é a transcrição do vídeo que nós 
vimos. Nós temos aqui uma transcrição do vídeo como se o Senhor Presidente da 
República tivesse estado na Assembleia Municipal, ele não esteve, claro poderá ser 
referido tudo que se queira, agora transcrever como está na acta tudo o que se disse, os 
discursos do Senhor Presidente da República e da Senhora Presidente da Câmara, 
inclusivamente um discurso na página oito. Fala o Senhor Presidente da República, e 
depois diz, mas quero aqui e o Senhor Presidente mais uma vez me permite e eu pensei 
quem é o Senhor Presidente? E o Senhor Presidente deverá ser o Senhor Presidente da 
Câmara de Tarouca pelo filme que nós vimos, quer dizer, dá-me a impressão que, referir 
tudo bem, agora transcrever exactamente o texto, qualquer dia se nos mostrarem o filme 
temos que depois na acta ter o filme todo de uma ponta à outra. Parece que não seria 
necessário uma descrição tão exaustiva do filme ou do que nós vimos aí. 

Era só isso. Muito obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados 

pretende usar da palavra neste ponto?  
Registo a sua preocupação. Quanto às palavras, ao vídeo, efectivamente, 

portanto, como sabe, o Senhor Secretário procura transcrever tudo aquilo que vem nas 
cassetes. É assim que ele sempre está habituado. Não sei se o Senhor Secretário, o Senhor 
Deputado António Liberato pretende usar da palavra neste ponto, se quer esclarecer sobre 
algum ponto. 

Fala o Senhor Primeiro Secretário António Liberato: 
Boa noite antes de mais. 
Relativamente à sua observação, a de podermos tirar alguma ilação da presença 

ou não de Sua Exª. O Senhor Presidente da República, não houve qualquer intenção. O 
Senhor Deputado Borges dos Santos também tem essa consciência, não houve qualquer 
intenção de dar a intenção de que ele tenha estado presente.  



    
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 3

Preocupação só houve uma, foi sermos rigorosos de tudo aquilo que aqui se 
passou e nada mais. Foi só isso que, efectivamente, nos levou a manter na acta o conteúdo 
que, verdadeiramente, aqui se tratou. E como o discurso foi completo, nada melhor do 
que o transcrever para a acta dessa mesma Assembleia. 

Penso que tenha respondido.  
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Sr. Secretário. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado  Borges 

dos Santos. 
Fala o Senhor Deputado Borges dos Santos: 
Eu não tenho nada contra isso. A opção da a acta é do Senhor Secretário. 

Parece-me que não é necessário, não é correcto transcrever um filme que se passou aí 
para a acta como se tivesse passado na Assembleia. Mas isso é outra situação, deveria se 
ter referido o filme e não tudo o que se tratou, mas se o quiserem fazer, pelo menos ter o 
cuidado de então pôr como uma transcrição passada em tal sítio assim, assim e 
apresentado no filme assim, assim e em itálico, ou entre aspas, de forma que não pareça 
que é uma situação real da Assembleia. Porque se lermos a acta parece que o Senhor 
Presidente da República esteve aqui, o Senhor Presidente da República falou e disse, a 
Senhora Presidente falou e disse, falou mas não foi aqui. A questão é essa, agora não 
tenha nada contra o Senhor Presidente da República, não tenho nada contra o que lá está 
transcrito, é quanto à forma como está transcrito, mais nada. 

Obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos anotar essa preocupação e iremos 

fazer uma pequena anotação, uma introdução a dizer o porquê desse texto, uma vez que já 
está em acta, não vamos retirá-lo, vamos apenas corrigir e fazer um aspecto introdutório. 

Penso que assim fica sanado. Não sei se quer usar da palavra o Senhor Paulo 
Santos? Faz favor. 

Fala o Senhor Deputado Paulo Santos: 
Muito boa noite a todos.  
Não querendo entrar em grande polémica sobre esta questão que, aliás, é 

recorrente quando começa, digamos, uma nova legislatura na Assembleia Municipal. 
Daquilo que me foi dado a ler transversalmente a acta e que me foi dado notar que, de 
facto, a Mesa da Assembleia limitou-se a deixar estar a parte funcional, digamos, do 
funcionário, em transcrever o que estava. 

Há sempre duas formas de se fazer estas coisas, uma é esta que foi feita, que é a 
forma, digamos, mais limpa, mas também mais chata e, porventura, por vezes com 
gralhas, porque a pessoa que faz o texto nem tão pouco esteve presente na sessão. Não 
pode, por vezes, avaliar até das emoções, porque somos humanos, que são colocadas ou 
postas nas intervenções. Essa é uma forma e é a que está a ser seguida desde início. A 
outra, como o Senhor Presidente ou o Senhor Deputado Borges sabe, que já foi Presidente 
da Assembleia, também nos seus mandatos, que era ter alguém que revisse, alguém 
político que após o funcionário fizesse uma revisão à matéria discutida e como também 
noutro dia aqui foi discutido no 25 de Abril, há sempre a tendência para a gente escrever a 
história da maneira que mais nos agrada e é sempre também uma perspectiva que se pode 
colocar e discutível também. 
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Para não alongar mais a polémica eu sou daqueles que, o bom senso impera 
nestas coisas, manteria o funcionário, na minha perspectiva. Preferia isso do que ter 
algum revisor ou algum censor em relação às actas da Assembleia. 

Era só. Muito obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém pretende usar da palavra? Não? 

Passávamos então à votação. Mas antes aproveitava para informar que estamos presentes 
vinte e cinco deputados, chegou o Senhor Deputado Rui Costa e a Senhora Deputada 
Margarida Campos.  

Passávamos então à votação da acta. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Temos uma abstenção e vinte e quatro votos a favor. 

Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Santos. 
Fala o Senhor Deputado Paulo Santos: 
Só para fazer uma declaração de voto. Abstive-me porque não estive presente 

nessa sessão.  
Muito obrigado. 
Passávamos, de seguida, ao ponto um ponto dois – Leitura do Expediente, o 

qual, como é habitual, vou escusar-me à leitura do mesmo uma vez que foi enviado a 
todos os Senhores Deputados. 

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

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 
- Câmara Municipal de Nelas – Envio de fotocópia das actas das reuniões 

ordinárias de 14/02/2006; 02/03/2006; 14/03/2006; 28/03/2006;  
- Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Unidade de Socorro de Santar – 

Convite para estar presente nas cerimónias do Dia da Unidade;  
- Fax da Câmara Municipal de Castro Daire, dando conhecimento do 

falecimento do Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Castro Daire;   
- Imperitura – Políg. Ind. Expemarfe – Corografia Portuguesa; 
- Ofício nº. 860, datado de 24 de Fevereiro de 2006, da Câmara Municipal de 

Nelas – Resposta ao pedido de informação do Membro da Assembleia Senhor Francisco 
de Almeida Cardoso;  

- Membro da Assembleia Dr. José Marques Lopes – Informa que por motivos de 
força maior não compareceu na sessão de 24 de Fevereiro de 2006; 

- Membro da Assembleia Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves – Justifica a 
sua falta à sessão ordinária desta Assembleia Municipal realizada em 24 de Fevereiro de 
2006 devido a encontra-se fora da área do Município; 

- Membro da Assembleia Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Solicita justificação 
de falta à sessão ordinária realizada em 24 de Fevereiro de 2006;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Informação sobre eleitos 
locais e contactos; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XXIII Assembleia Geral do 
Conselho de Municípios e Regiões da Europa;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Fevereiro de 2006;  
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Março de 2006;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Plano de Contingência para 
Ondas de Calor de 2006;  

- Administração Regional de Saúde do Centro – Coimbra – Funcionamento dos 
Serviços de Saúde – Centro de Saúde de Nelas; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Remunerações, 
Compensações para encargos e senhas de presença dos Eleitos Locais para 2006;   

- Membro da Assembleia – Dr. José Marques Lopes – Pedido de suspensão de 
mandato desde 15 de Março de 2006 até 15 de Junho de 2006 – Posteriormente, por 
telefonema, desistiu do pedido de suspensão de mandato;  

- Família Matias, de Castro Daire – Agradece o voto de solidariedade pela perda 
do seu Ente-querido;  

- Revista DECO PROTESTE – Envio de questionário sobre incentivos à 
interioridade; 

- Revista DECO PROTESTE – Relembrar data limite de resposta ao 
Questionário sobre Incentivos à Interioridade;   

- Ofício nº. 23/06, datado de 29 de Março de 2006, da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens, de Nelas – Envio de relatório de avaliação da actividade da Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas do ano de 2005;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Lei nº. 12/2004, de 30 de 
Março – Estabelece o regime de autorização a que estão sujeitas a instalação e a 
modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e de comércio por grosso em 
livre serviço e a instalação de conjuntos comerciais;  

- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida – Convite para estar 
presente nas comemorações da Semana do seu Patrono;  

- Ofício nº. 1358, datado de 11 de Abril de 2006, da Câmara Municipal de Nelas 
– Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   
 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 

- Ofício nº.10/06, datado de 21 de Fevereiro de 2006, enviado à Ex.mª. Srª. 
Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, enviando os sentidos pêsames pelo 
falecimento do Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Castro Daire;   

- Ofício nº. 11/06, datado de 1 de Março de 2006, enviado a Sua Exª. o Senhor 
Presidente da República, enviando uma moção aprovada na sessão ordinária de 24 de 
Fevereiro de 2006 e apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista;  

- Ofício nº. 12/06, datado de 1 de Março de 2006, enviado a Sua Exª. o Senhor 
Presidente da República, enviando uma moção aprovada na sessão ordinária de 24 de 
Fevereiro de 2006 e apresentada pelo Grupo Parlamentar da Coligação Todos Juntos Pelo 
Concelho de Nelas PPD/PSD-CDS/PP; 

- Fax enviado à Associação Empresarial da Região de Viseu, confirmando a 
presença do Senhor Presidente da Assembleia na tomada de posse dos Órgãos Sociais 
daquela Associação para 2006-2009, dia 31 de Março de 2006 – Solar dos Peixotos;  

- Fax enviado à Revista DECO PROTESTE, devolvendo o questionário sobre 
incentivos à interioridade; 
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- Ofício nº. 13/06, datado de 13 de Abril de 2006, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária do 25 de Abril;   

- Ofício nº. 14/06, datado de 18 de Abril de 2006, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 

 
Continua a falar o Senhor Presidente da Assembleia: 
Passávamos assim ao ponto um ponto três – Assuntos diversos da Ordem do Dia 

e de interesse para o Município. E sobre este ponto, perguntava se algum dos Senhores 
Deputados pretende usar da palavra? 

Não? Passávamos então ao Período da Ordem do Dia, ponto dois ponto um com 
a informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, a qual foi 
escrita e endossada a todos os Senhores Deputados, pelo que também não vai passar a ser 
lida.  
 

(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 
 
Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Deputados Municipais 
De acordo com a 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, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs. a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como da sua 
situação financeira, desde 24 de Fevereiro último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Pavimentação e implantação de rede de águas pluviais na Rua das Flores, em 

Nelas;  
- Arranjos da vinha da Quinta da Cerca (colocação de paus e arame);  
- Construção de PT junto às Piscinas Municipais de Nelas;  
- Beneficiação do edifício dos Paços do Concelho/Reparação de tecto falso e 

claraboia; 
- Requalificação da Avª. João XXIII, em Nelas; 
- Requalificação do espaço envolvente à Escola Primária da Serra da Estrela, em 

Nelas;  
- Calcetamento da Rua António Joaquim Henriques, em Nelas; 
- Construção de passeios na Zona Industrial de Nelas; 
- Construção do Parque Infantil da Urgeiriça; 
- Abertura de caminhos florestais de João do Monte para Póvoa de Luzianes; 
- Arranjo de ruas, com tout-venant, em Canas de Senhorim; 
- Arranjo, com tout-venant, na Rua da Circunvalação, em Folhadal;  
- Implantação da Rede eléctrica, águas pluviais e telefone, na Rua em frente às 

piscinas em Canas de Senhorim;  
- Requalificação do espaço envolvente das piscinas em Canas de Senhorim, em 

colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Alargamento do campo de futebol em Vale de Madeiros; 
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Abertura de caminhos florestais em Vila Ruiva; 
- Continuação da ampliação da energia eléctrica em Nelas; 
- Construção do muro da Piscina e da rotunda, em Canas de Senhorim; 
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- Colocação de guias e pavimentação junto aos Blocos Habitacionais na Avª. 
Engº. Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim;  

- Beneficiação do Parque de São Miguel, em Nelas; 
- Alargamento de rua junto às Piscinas, em Canas de Senhorim;  
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Arranjo do caminho junto ao Loteamento de Lapa do Lobo; 
- Arranjo de dois caminhos em Aguieira;  
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, de Vilar Seco; 
- Pavimentação de passeios pedonais, em Lapa do Lobo; 
- Pavimentação de passeios no Loteamento do Cabeço, em Folhadal; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais; 
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Construção do novo cemitério de Nelas; 
- Terraplanagens na Zona Industrial de Nelas;  
- Reparação das piscinas municipais de Nelas; 
- Beneficiação do Estádio Municipal de Nelas; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Hall/Recepção do Edifício dos Paços do Concelho; 
- Construção e ajardinamento de rotunda nas Caldas da Felgueira; 
- Construção de bancadas no Campo de Futebol do Sporting Clube de Santar;  
- Limpeza de terreno envolvente ao cemitério de Santar; 
- Manilhamento de poço e construção de muro junto à casa do Padre de Santar, 

em colaboração com a Junta de Freguesia de Santar;  
- Requalificação da Fonte em Casal Sancho;  
- Limpeza da estrada antiga de Canas de Senhorim para Vale de Madeiros;  
- Reparação do caminho de acesso ao Campo de Futebol, em Vale de Madeiros; 
- Calcetamento junto à Escola Primária de Póvoa de Santo António;  
- Estacionamento na Avª. João XXIII, junto ao Café Elegante II, em Nelas;  
- Abertura de vala na Quinta da Cerca para colocação de PT; 
- Abertura do separador central para faixa de rodagem e calcetamento, junto ao 

Café Marquês, em Nelas;  
- Reposição de calçada junto à Pensão Mangas, em Nelas; 
- Reparação de aqueduto junto à ponte na Estrada Santar – Carvalhal Redondo;  
- Arranjo do caminho junto à Feira, em Nelas; 
- Arranjo do caminho junto ao Loteamento de Lapa do Lobo; 
- Poda de árvores nas localidades de Vilar Seco, Caldas da Felgueira, Aguieira e 

Carvalhal Redondo; 
- Limpeza e reabilitação do espaço envolvente, interno e externo, ao Centro de 

Estudos Vitivinícolas do Dão;  
- Concluíram-se os trabalhos de instalação de aquecimento central nos Paços do 

Concelho; 
- Demolição de cabine eléctrica junto às Piscinas Municipais; 
- Gradeamentos e pintura na Escola do 1º. CEB de Vila Ruiva; 
- Concluíram-se as negociações para a aquisição de servidão de acesso à fossa 

séptica de Pisão; 
4) Informação financeira:  
Informo Vª. Exªs. que em 31 de Março de 2006: 
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- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 
401.134,97 euros; 

- As dividas a fornecedores existentes eram na quantia de 583.910,71 euros, 
estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Outubro de 2005; 

- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 962.777,17 euros. 
 
Continua a falar o Senhor Presidente da Assembleia: 
Passaríamos então e na sequência daquilo que foi dito na última Assembleia 

ordinária, um pequeno vídeo com duração, sensivelmente, de quinze a dezoito minutos, 
onde poderemos ver alguns dos acontecimentos mais marcantes da actividade do 
Município desde a última Assembleia. 

Agradecia então a atenção de todos os Senhores Deputados e de todo o Público 
aqui presente. 

Continua a falar o Senhor Presidente da Assembleia: 
Penso que depois da visualização desta curta metragem, ficaremos mais 

elucidados quanto à actividade cultural e às obras que aconteceram no período que 
decorreu desde a última Assembleia Municipal. 

Passava, de imediato, a palavra ao Senhor Vereador Dr. Borges da Silva, que 
pretende esclarecer-nos e pedir desculpas pelo som aqui apresentado 

Fala o Senhor Vereador Dr. Borges da Silva: 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Distintos Colegas, 
Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
Era só em nome da Câmara Municipal, e porque nisto tenho alguma 

responsabilidade, de apresentar as desculpas pela deficiente qualidade do som que para 
mim foi surpreendente uma vez que temos uma empresa a assessorar-nos nesta matéria, 
no entanto assumo o lapso e prometo que situações destas não se voltarão a repetir. 

Muito obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Passaria agora a palavra à Senhora Presidente da Câmara, Drª. Isaura Pedro. 
Fala a Senhora Presidente da Câmara: 
Muito boa noite. 

              Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
              Senhores Deputados Municipais, 
              Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia,  
              Minhas Senhoras e meus Senhores. 
             Apresentamos hoje o plano plurianual de investimentos e o orçamento para o ano 
de 2006. 

Só agora o fazemos por termos preferido conhecer antes os cantos à casa, saber 
com o que é que podemos contar. Fizemos, por isso, uso da norma legal que permite aos 
executivos, no ano seguinte às eleições apresentar o orçamento até final de Abril. 

Partimos de uma base difícil. O fim do III Quadro Comunitário de Apoio não 
permite antever a possibilidade do financiamento de qualquer obra por fundos 
comunitários nos próximos 2 anos. A sobreorçamentação da receita no orçamento anterior 
permitiu que fossem feitas obras que terão de ser pagas por via do orçamento deste ano 
num valor superior a dois milhões e meio de euros. Temos, por exemplo, que suportar na 



    
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 9

totalidade o custo da requalificação da Mata das Alminhas, uma obra que foi apresentada 
pelo executivo de então, a esta mesma Assembleia, como sendo uma obra prioritária, 
urgentíssima, por haver um contrato-programa assinado e que, caso não se fizesse a obra, 
se perderiam € 500.000,00. Verifica-se agora que a obra se encontra candidatada desde 
1993, mas o contrato programa nunca foi aprovado e que, agora, esta nunca será uma obra 
elegível para apoio, uma vez que se encontra terminada. 

A capacidade de endividamento do município estava tomada em cerca de 90% 
no início do ano. 

Para que haja efectivamente a possibilidade de efectuar investimentos sérios já 
este ano é necessário fazer alguns exercícios financeiros. 

Por via da redução das despesas correntes, nomeadamente subsídios ao 
associativismo, Festas do Município e Feira do Vinho do Dão, entre outros, podemos 
conseguir um valor de cerca de € 500.000,00 que será depois transferido para ser utilizado 
em despesas de investimento. Por outro lado, o valor de empréstimos que seja amortizado 
neste ano, pode ser contraído como financiamento por via de novo crédito bancário, 
permitindo-nos recorrer ao financiamento dum valor situado entre os 600 e 700 mil euros. 
Ficando assim um valor aproximado para investimento a rondar 1.100.000 euros. 

Este orçamento não garante o nível de investimento que gostaríamos de fazer no 
concelho, mas é o orçamento possível sendo desde já garantidos investimentos em todas 
as freguesias. Ficamos também na expectativa relativamente às verbas do IV Quadro 
Comunitário de Apoio e na esperança de que o actual governo demonstre abertura e 
postura democrática que permitam realizar as grandes obras que todos pretendemos para 
bem do concelho. Temos a noção de que, efectivamente há vida para além de orçamentos 
e números. 

Como acabámos de ver, levámos já a efeito duas manifestações culturais de 
elevado gabarito. A Semana da Primavera, que teve, além do mais, o condão de 
demonstrar que é possível, envolvendo toda a comunidade, das escolas aos lares de 3ª. 
Idade, realizar eventos altamente participados sem despender verbas astronómicas e 
levando cultura às pessoas. Celebramos também o 25 de Abril, com um programa que 
pela primeira vez foi além, muito além, da tradicional Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal e do sempre valoroso Festival de Bandas Filarmónicas. 
Obviamente não pretendemos abandonar as Grandes Manifestações, já em Junho teremos 
o mês das autarquias com actividades e eventos em todo o concelho e que substitui a 
tradicional Semana do Município. 

Impossibilitados de fazer grandes investimentos, tentamos melhorar a vida das 
populações por via das pequenas obras que vêem a decorrer em todas as freguesias.  

Para que não haja dúvidas e os dirigentes dos clubes de futebol do concelho 
possam preparar a próxima época com tempo, definimos as linhas gerais do apoio á 
prática de futebol para o próximo ano. 

Tomámos como objectivo uma redução efectiva á comparticipação financeira do 
município e definimos de forma clara um apoio especifico para quem possua escalões 
jovens. 

O Verão aproxima-se e com ele o risco de incêndios florestais. Num concelho 
tão flagelado pelo fogo, defendemos a velha máxima de que vale mais prevenir do que 
remediar. A par da abertura de um número já considerável de caminhos florestais, 
apostámos na vigilância. Não uma vigilância feita por curiosos, mas vigilância feita por 
quem sabe, pelas corporações de bombeiros. Chegamos mesmo ontem a acordo com as 
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duas corporações de bombeiros do concelho para celebrar um protocolo com vista a 
assegurar uma efectiva vigilância florestal em todo o concelho, feita por bombeiros e 
financiada pela Câmara. 

Aliás gostaria de agradecer publicamente os Bombeiros Voluntários de Nelas a 
forma generosa e grandiosa como se fizeram representar na cerimónia do Hastear da 
Bandeira no dia 25 de Abril. 

Trabalhamos com o intuito de fortalecer o concelho em todas as suas vertentes. 
Contamos, de forma inquestionável e em respeito pelos princípios democráticos 

com todos vós. 
Obrigado. Boa noite. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhora Presidente.  
Atendendo a que ainda nos encontramos no ponto dois ponto um e ainda sobre o 

ponto dois ponto um, eu perguntava se algum dos Senhores Deputados pretende usar da 
palavra. Apesar da apresentação feita pela Senhora Presidente já visar alguns assuntos do 
ponto dois ponto dois, ela foi utilizada no ponto dois ponto um, sobre a actividade da 
Câmara, estamos a falar no ponto dois ponto um. Questionava os Senhores Deputados 
sobre a informação da Senhora Presidente se pretendem usar da palavra neste ponto dois 
ponto um. Concerteza. Senhor Deputado Borges. 

Fala o Senhor Deputado Borges dos Santos: 
Julgava que já tínhamos começado o ponto dois ponto dois e já não estava a 

pensar em intervir. Só queria que dissessem ao Fernando que não passasse aquelas 
músicas do vídeo que vimos hoje para a acta. 

O filme tem a vantagem de mostrar as actividades da Câmara durante um 
período, só que também é verdade que as pessoas aqui presentes podiam ter assistido ao 
vivo a estas todas actividades, foram de borla e foram convidados. Se calhar, eu fazia uma 
coisa mais curtinha, porque preparámos vinte minutos duma Ordem do Dia que tem meia 
hora e se calhar quem quisesse ver as actividades iria, estavam desafiados, ao local vê-las. 
Eu não estive em todas mas estive em oitenta por cento delas. 

Era só isso. Obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Agradeço as suas palavras e são endereçadas 

a todo o Público presente para que divulguem todas estas actividades que são do máximo 
interesse. São culturais o que é uma pena que a assistência muitas vezes não seja aquela 
que nós gostaríamos. 

Perguntava então se mais alguém pretende usar da palavra neste ponto dois 
ponto um? Senhor Deputado Rui Neves, faz favor. 

Fala o Senhor Deputado Rui Neves: 
Muito boa noite a todos. 
Saudações à Senhora Presidente da Câmara, aos Senhores Vereadores, à Mesa 

da Assembleia, a todos os Senhores Deputados e ao Ex.mº. Público presente. 
Com a exposição da Senhora Presidente da Câmara, julguei que tínhamos 

passado para o ponto dois dois, mas ainda estamos no ponto dois um e sobre esse assunto 
eu queria fazer uma pequena declaração. 

Quando vinha para esta sessão, vi na televisão o Primeiro Ministro ir a Bragança 
anunciar uma auto-estrada para esta cidade e depois a apreciação de um deputado, aliás, 
no caso Duarte Lima, sobre o assunto em que ele dizia, isto, eu sou um membro da 
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oposição responsável e quando as coisas são de saudar, saúdo, quando as coisas são de 
criticar, critico. Igualmente a minha intervenção é nesse sentido e vai ser sempre nesse 
sentido, de uma oposição responsável. Não queria referir outros aspectos, mas referirei 
aqueles que eu conheço melhor, exactamente a cultura, o desporto e as actividades que 
lhe estão ligadas, para fazer uma referência positiva à actividade cultural e desportiva que 
a Câmara já desenvolveu e que eu, como responsável no anterior Executivo por esse 
sector, modéstia à parte, sinto que o esforço que desenvolvi está a ter continuidade, 
embora com novas ideias, com alguma originalidade, por exemplo a integração destas 
actividades em blocos é muito boa e dá-lhe, talvez, mais força e mais sentido e até, 
digamos, que saúdo-a de modo especial porque há muita incompreensão em relação a 
estas actividades por parte daqueles que só acreditam no betão. 

O que se passa é que estas actividades para mim são fundamentais porque são 
elas que reafirmam a identidade de um município. Elas é que criam mesmo essa 
identidade, elas é que estabelecem a coesão municipal, elas é que fazem a solidariedade 
entre as pessoas, elas também são aquelas que motivam a nossa juventude, em resumo, 
são aquelas que fazem a qualidade de vida que é o factor fundamental para a fixação das 
populações. 
               Feita esta apreciação e esta referência positiva, queria deixar também algumas 
reflexões. Não são reflexões propriamente críticas, talvez a última seja, mas apenas 
reflexões para o actual Executivo neste domínio da cultura e do desporto. 

Em primeiro lugar porque vi nestas actividades ser dada alguma importância ao 
teatro e encenações em que eu estive presente em quase todas. Penso que o teatro feito 
pela nossa juventude, pelas nossas escolas, foi um dos sectores em que eu falhei e é um 
sector fundamental para o concelho. Cana sempre teve uma grande tradição teatral mas 
tudo o mais não passou disso. Aqui, em Nelas, a partir da Escola, daqueles grupinhos da 
Escola, até porque temos um Animador Cultural vocacionado para esse aspecto e porque 
temos também pessoas vocacionadas e gostariam muito de desenvolver este aspecto eu 
incentivo o actual Executivo a desenvolver ainda mais esta vertente da nossa cultura. 

Uma outra reflexão também, é sobre a requalificação do nosso Cine-Teatro, 
sendo uma obra do célebre arquitecto Francisco Keil do Amaral, e que fez outras obras 
como o Parque de Monsanto, o Aeroporto de Lisboa, a FIL, etc. Aqui na zona também 
deixou rasto, uma delas é o nosso Cine-Teatro. Fiz algum esforço para o requalificar, 
tratei do sistema do som do cinema, que agora é muito bom, fez-se uma requalificação da 
envolvência do Cine-Teatro, fez-se também a recuperação do ar condicionado, mas há 
outros aspectos também muito importantes como por exemplo o material cénico. Ainda 
numa das intervenções a que eu assisti no Cine-Teatro notava-se que aqueles panos de 
cena estavam desencontrados. É necessário renovar todo esse material cénico do Cine-
Teatro e terminar com uma pintura, sobretudo exterior, porque o edifício merece-a. 

E finalmente uma reflexão crítica e peço desculpa de me estar a prolongar e que 
é, não mais do que isso, uma reflexão critica que deixo, obviamente, ao Executivo. Eu 
tenho reparado, todos vocês têm reparado que todas estas actividades, além de mais, 
aparecem com um logótipo e um slogan chamado Município Com Vida. Eu acho toda a 
legitimidade e até o interesse e a força da Câmara em querer enquadrar esta actividade de 
uma forma diferente com um slogan em dar sentido a toda esta actividade.  

O slogan Município Com Vida é adoptado por dezenas de municípios que têm 
esse slogan em montes de actividades, com por exemplo, só para citar uma que vejo 
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constantemente nos jornais, o Município de Gaia. Ainda agora foi constituída em Lamego 
uma empresa municipal dedicada a estas actividades que se chama Lamego Com Vida. 

Como disse, têm toda a legitimidade e todo o direito de o manterem, e de até o 
desenvolverem, mas eu estou a fazer esta chamada de atenção ou esta reflexão, porque, 
um dos esforços que eu fiz no anterior Executivo e em que a Câmara investiu algum 
dinheiro foi num slogan que eu acho com mais sentido que foi aquele Coração do Dão. 
Nós somos o centro da Região do Dão, nós estamos associados a um produto nobre de 
toda a região e que nos identifica, que nos marca e nos distingue que é o Vinho do Dão. 
Digamos, que não temos concorrência, pois Viseu ser a capital do Dão ou Coração do 
Dão, não estará muito interessada, eles quererão é a capital do centro. Mangualde está 
mais virada talvez para o Mondego, o único município que de vez em quando aparece 
também com esse slogan é Penalva do Castelo, mas é um município pequeno periférico e 
eu penso que este slogan Coração do Dão que se adapta perfeitamente a distinguir-nos, a 
marcar-nos e eu pedia ao actual Executivo que não o abandonasse e que até estudasse 
forma de o enquadrar. 

É com esta reflexão crítica que eu deixo ao Municipio para se debruçarem a 
estudar este assunto. 

Muito obrigado a todos. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados deseja 

usar da palavra?  
Passava então a palavra ao Senhor Vereador Dr. Borges da Silva para prestar 

algum esclarecimento. 
Fala o Senhor Vereador Dr. Borges da Silva: 
Muito obrigado. 
Relativamente aos reparos do Senhor Deputado Rui Neves, relativamente à 

expressão Coração do Dão, naturalmente que uma das coisas, e o Rui já reparou nisso, 
que nós tentamos preservar e até desenvolver era boas ideias e boas iniciativas que 
vinham da Câmara anterior. 

O Coração do Dão foi, por exemplo objecto, do protocolo assinado com o Sport 
Lisboa e Nelas e com o Sporting de Santar no sentido de inscreverem nos seus 
equipamentos a expressão Coração do Dão. O Sporting de Santar em termos distritais, 
mas o Sport Lisboa e Nelas em termos já regionais, de Rio Maior a Castelo Branco, toda a 
região centro do país, o que é importante e, lá está o Nelas Coração do Dão. 

Relativamente ao logotipo Município Com Vida – Coração do Dão, da 
conjugação disso tudo resultará mais Concelho Com Coração. Aceitamos a sugestão e 
vamos, naturalmente desenvolvê-la e protegê-la. 

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Vereador. Se mais nenhum dos Senhores Deputados 

deseja usar da palavra passávamos então e agora sim ao ponto dois ponto dois da Ordem 
de Trabalhos que é Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento para 
o ano de 2006. 

Já tivemos a explicação dada pela Senhora Presidente da Câmara, mais ou 
menos sucinta o que é que são as Grandes Opções do Plano e o que é que se prevê para 
2006. Passava agora a palavra e perguntava aos Senhores Deputados se desejam usar da 
palavra neste ponto? Senhor Deputado Borges dos Santos, Senhor Deputado Rui Costa, 
mais algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra?  
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Fala o Senhor Deputado Borges dos Santos: 
Nós não vamos aqui fazer uma análise profunda do Orçamento, não é essa a 

nossa intenção, apenas tecer algumas considerações muito breves e começamos por dizer 
que passado meio ano de gestão deste Executivo, com alguma expectativa, esperávamos 
mais deste Orçamento. Esperávamos um Orçamento plurianual, um Orçamento em que 
nós conseguíssemos ver quais eram os objectivos, quais eram as formas de responderem 
aos desafios a que se propuseram e que foram bastantes. Não encontrámos.  

É-nos apresentado um Orçamento tímido, a curto prazo e quase sem opções de 
futuro. O Relatório das Grandes Opções começa por nos colocar perante um negro quadro 
que parece que já não há nada a fazer, o mesmo quadro que a Senhora Presidente acabou 
aqui de nos apresentar.  

Apresentam-nos umas responsabilidades assumidas e não liquidadas no valor de 
dois milhões e trezentos mil euros, que no fundo acabam por ser inferiores a dois milhões 
de euros, mas andam por volta disso, mas depois apresentam-nos um endividamento 
bancário de três milhões e duzentos mil euros. Dá-nos a sensação que se juntarmos essas 
duas coisas estamos quase no fim, não há nada a fazer. No entanto, é verdade que este 
endividamento bancário não é uma despesa de 2006, é no fundo um empréstimo do qual 
nós temos que assumir compromissos em 2006. Esses compromissos vêm bem 
esclarecidos no Orçamento, são de apenas quatrocentos e sessenta e dois mil euros, não 
chega a cinco por cento da despesa para 2006, são, exactamente 4,7%. Não podemos, de 
forma nenhuma juntar estes dois valores parecendo que estamos numa situação muito 
grave.  

De uma forma assumida, mas não planificada, colocam todas as esperanças no 
futuro IV Quadro Comunitário de Apoio, de 2007 a 2013, é legítimo, concordamos 
perfeitamente, só que, dizem lá que privilegiam o ambiente e a economia. Mas quando 
analisamos as Grandes Opções deparamo-nos com uma quase total ausência de propostas 
e projectos capazes de captar e aplicar possíveis fundos comunitários. Se formos ver há 
previstas para mandato meia dúzia de obras e pouco mais que isso. São meia dúzia de 
obras que a grande maioria já vinha do anterior. São obras assumidas e que têm que ser, 
como a Senhora Presidente disse e muito bem, pagas. Para além disso deixam cair 
algumas, eu lembro-me aqui, por exemplo, entre outras, a Quinta da Cerca. Não sei qual é 
o projecto deste Executivo, concerteza depois nos irão dizer mais para a frente, mas é uma 
situação que era uma bandeira do anterior Executivo e que desaparece no futuro. Obras 
novas, eu corria o risco de dizer que só encontrei uma, que é a Casa da Cultura de Canas 
de Senhorim, uma obra com desenvolvimento a longo prazo. 

O Orçamento deste ano é muito idêntico ao do ano transacto, anda á volta de dez 
milhões de euros, mas se reparamos as despesas correntes aumentam quase um milhão de 
euros em relação ao ano anterior. No ano passado cifrou-se em cinco milhões e oitocentos 
mil euros – sessenta por cento, este ano prevêem seis milhões e setecentos e cinquenta mil 
euros – sessenta e oito por cento, um aumento de oito por cento nas despesas correntes.  

Dizem-nos a seguir que, e a Senhora Presidente já disse aqui também, que para 
que as despesas de capital a distribuir pelas autarquias possam ser de um milhão e cem 
mil euros, vão transferir quatrocentos e cinquenta mil das receitas correntes. Eu não sei 
muito bem, com este aumento das receitas, das despesas correntes como é que depois vão 
buscar, será concerteza uma engenharia orçamental, mas já agora gostava de saber como é 
que iam fazer isso. 
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Parece que falta ambição neste Orçamento. Falta aqui uma visão estratégica 
futura capaz de desenvolver o concelho e captar verbas comunitárias. O IV Quadro 
Comunitário não vem já, mas é preciso termos obras previstas, termos encontrado a parte 
que nos diz respeito para investirmos para essas obras, porque o Quadro Comunitário não 
nos dá a totalidade do custo das obras, não sei o que é que estão a pensar fazer. 

Não se encontram lá ideias novas capazes de mudar para melhorar seja o que 
for. Encontramos quase uma continuidade. Esperávamos muito mais deste Orçamento, 
como eu comecei por dizer, esperávamos que devia ser uma proposta cuidada, plurianual, 
com projectos estratégicos, capazes de potenciar dois sectores que foram escolhidos, que 
aqui dizem que são fundamentais e que eu também concordo, que é o ambiente e a 
economia. É verdade e agora fazia uma pergunta em forma de desafio, se não houvesse 
IV Quadro Comunitário de Apoio? Que seria deste concelho? Porque parece que tudo 
joga à volta deste IV Quadro Comunitário.  

Mas isto são apenas algumas achegas. Nós não nos vamos alongar mais. Este 
Orçamento não é o nosso. Não nos revemos nele, mas achamos que devemos dar o apoio 
a este Orçamento para que ele possa ser aprovado e que o Executivo, durante os quatro 
anos de mandato possa, levar por diante os objectivos a que se propôs.  

Muito obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Passava agora a palavra ao Senhor Deputado 

Rui Costa. Faz favor. 
Fala o Senhor Deputado Rui Costa: 
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Depois do que temos vindo a assistir durante estes últimos anos, tanto no País 

como na Europa onde nos localizamos, detectamos a grande crise financeira, económica, 
que tem assombrado todos os concelhos do nosso País.  

Esta situação leva a que o Governo actual peça contenção na despesa, na 
despesa pública, principalmente, e rigor na economia. Este Orçamento é de rigor, de 
estabilidade orçamental e de tentativa de abatimento da dívida feita e contraída pelo 
Executivo anterior e assumida por esta Câmara. 

Daqui se pode ver que em 2004 havia uma dívida de três vírgula cinco milhões 
de euros. Em 2005 a dívida aumentou para seis milhões de euros, o que complica as 
contas da actual Autarquia. 

Depois de algumas verbas candidatadas e não recebidas, como foi aqui exposto 
pela Senhora Presidente, vêm complicar ainda mais os números e gostava também de 
saber quanto é que o Executivo anterior se candidatou e quanto recebeu. Primeiro, alguém 
se põe a fazer obras sem saber se vai receber alguma comparticipação e faz bandeira nesta 
casa que é urgente fazer a obra porque senão não há dinheiro. Agora o problema é que é 
urgente acabar a obra mas também não há dinheiro.  

Temos o caso também da Ribeira de Moreira. Gostaria que me dissessem aqui 
como é que está o estado dessa candidatura e se vamos ou não receber alguma coisa. Tal 
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como a Escola da Lapa do Lobo. São obras anunciadas que vão ser concluídas, mas que, 
os fundos do III Quadro que se apregoavam aqui não apareceram. 

Analisando este Orçamento vejo que a verba é igual, ou muito parecida, à verba 
do Executivo anterior. Se este Orçamento não é de fazer obra o anterior também não era 
Senhor Deputado. Aqui não se enquadra essa analogia.  

Quanto ao IV Quadro Comunitário, faz-se aqui uma evocação ao ambiente e à 
economia. Acho importante o ambiente porque quando nos situamos num enquadramento 
do interior e que temos actualmente ainda munícipes sem saneamento básico, há 
necessidade de criar ETAR’s e há necessidade também de pôr algumas em 
funcionamento. Actualmente no nosso concelho temos ETAR’s que não funcionam, e 
outras que já não servem para a quantidade de utilização de que se está a exigir dessas 
ETAR’s.  

O IV Quadro Comunitário de Apoio, que será em 2006, mas a verba deverá ser 
atribuída só é em 2007, ou 2008. Temos aqui um problema e não vamos cair no erro de 
fazer obra e não ter dinheiro para a pagar. Deve haver rigor orçamental, estabilidade 
orçamental para que se possa fazer obra quando houver necessidade, e recorrer à banca, 
contrair empréstimos à banca se for preciso. Meus senhores, acho que há rigor e há 
estabilidade orçamental neste Orçamento.  

Temos a parte da despesa corrente que vai ser transferida para a despesa de 
capital. Isto também é rigor na despesa pública. Foi-se arranjar cerca de meio milhão de 
euros para transferir da despesa corrente para a despesa de capital, isto é, economizar na 
despesa para poder fazer investimento. É o que aqui está e eu acredito que seja cumprido.  

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Agradecia que aguardasse e não entrasse em diálogo, faz favor. 
Continua a falar o Senhor Deputado Rui Costa: 
Este Orçamento não é assim tão enfadonho, e se formos ver os itens estão todos 

abertos, as rubricas estão todas abertas. Se houverem alguns fundos que se possam 
transferir, eles estão preparados e far-se-á obra concerteza. 

Muito obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado Rui Costa. Senhor Deputado Paulo Santos, faz 

favor. 
Fala o Senhor Deputado Paulo Santos: 
Após uma leitura tão extensiva quanto possível das Grandes Opções do Plano, 

uma vez que, de facto, as contas e os números são um bocado difíceis de digerir, eu diria 
que este Orçamento que aqui é apresentado e estas Grandes Opções do Plano, ainda não 
são, na minha perspectiva, o Orçamento deste Executivo que saiu das eleições de 
Outubro, nem julgo que será sério vir aqui dizer o porquê. Obviamente que está 
condicionado pelos anos anteriores, ou seja, assacar responsabilidades e pretensões a este 
Executivo para as Grandes Opções do Plano para o ano 2006 é no máximo fazer um 
grande esforço de retórica política. Por isso, penso que é um Orçamento simples, 
despretensioso, com aquilo que julgo que será possível executar. É simples, sério, sem 
anunciar grandes coisas que depois na prática não se podem cumprir. É chocante 
sabermos, até porque nós a seguir nesta Assembleia vamos discutir e aprovar, discutir e 
aprovar as contas de gerência do ano passado, que pessoas que tiveram responsabilidades 
autárquicas nos últimos quinze ou dezasseis anos neste concelho, em que todos os anos 
orçamentavam, chegavam a orçamentar cem contos para o Parque de São Miguel, eu 
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recordo-me de ter aqui discutido situações de Grandes Planos, haviam Vereadores da 
Cultura até a tempo inteiro para fazer esse Plano de reordenamento do Parque de São 
Miguel, e ao fim de dezasseis anos o falhanço é redondo porque a obra está feita mas não 
está paga. Com tantos estudos, com tantas pessoas a tempo inteiro, com tanto trabalho, e 
candidataram-se a fazer uma obra sem ter dinheiro para a pagarem. Assim é fácil e é 
enganarem as pessoas, porque é fácil dizer, a obra aparece, está feita para o povo, mas é 
preciso pagá-la. 

Essa política dos últimos anos, de megalomanias, que atravessou o país todo e 
também trouxe o país para a situação em que a gente o conhece. Este não é um momento 
de grande expansão, nem pode ser. O país não tem recursos para isso, nem poderia 
continuar com estas megalomanias. Daquilo que eu vejo e segundo o que eu também 
compreendi e quando se fala no IV Quadro Comunitário de Apoio, que é aquele que 
tocará a este Executivo e que só vai começar em 2007. Se só vai começar em 2007, ainda 
bem que estamos a orçamentar obras para o ambiente e economia em 2006, senão não vai 
haver dinheiros para elas.  

Vamos aguardar que em 2007, naturalmente, quando o IV Quadro Comunitário 
de Apoio estiver definido e tiver aceitação e cabimento orçamental para os projectos, 
então aí faz sentido apresentar as candidaturas. É a minha leitura, não sei se o Executivo 
terá outra, daquilo que eu aqui vejo e que está explícito no texto. 

É evidente que não querendo entrar na polémica dos números, eu leio aqui 
apenas uma coisa, há dez por cento apenas de capacidade de endividamento da Câmara, 
não devemos dez por cento, devemos noventa, ou seja a capacidade não é ao contrário, 
estamos a falar bem, temos dez e para poder solver compromissos com fornecedores, 
deste ano eleitoral que passou vai ter que se recorrer a uma almofada de empréstimo 
bancário mais uma vez. Serão os tais quatrocentos ou quinhentos mil euros, pelo que eu 
depreendi, para poder fazer face a compromissos que já existiram no ano passado. 
Afectando novamente ou mantendo nestes níveis a capacidade de endividamento tomada 
da Autarquia. É isto que eu depreendo. 

Quanto à questão das obras que o Executivo aponta aqui como as que julga 
importantes. Revejo que este Executivo, tal qual tinha anunciado e prometido às pessoas 
no seu programa eleitoral, que uma das grandes preocupações desta Coligação era a 
Terceira Idade e as famílias e pelo qual se propôs sempre a construção dos Centros de 
Dia. Vejo aqui reflectido nas Grandes Opções que este Executivo não deixou cair essa 
bandeira, não deixou cair essa promessa. Irá avançar de forma directa com a construção 
dos Centros de Dia para apoio às famílias, para apoio à Terceira Idade, julgo que isto é 
sério de realçar e de dizer, porque muitas vezes promete-se muitas coisas nas campanhas 
eleitorais e não se cumpre. Essas promessas estão aqui reflectidas, ou pelos menos essa 
preocupação, esperemos que haja capacidade da sua execução. 

Queria também chamar aqui à discussão, ou mais um tema que aqui foi 
discutido, a Quinta Cerca. Podem-me chamar ignorante, eu venho vários fins de semana a 
Nelas e até fico em Vilar Seco e curiosamente, acreditem ou não, desde que a Quinta 
Cerca está aberta já tentei várias vezes visitá-la e nunca consegui porque estava fechada e 
como não gosto de entrar em propriedade alheia não saltei os muros para satisfazer a 
minha curiosidade. E eu pergunto, face àquilo que me parece ter sido o investimento da 
Câmara Municipal em projecto tão ambicioso e tão importante e que eu também reputo de 
importante para o concelho a quem serve a Quinta Cerca? Para que serve? Quanto custa 
ao município e a todos nós, em investimento, manter a Quinta Cerca nos moldes em que 
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ela hoje está a funcionar? Mas a minha pergunta é, a quem serve? Para quem serve? Pois 
um equipamento municipal que está fechado sempre que eu quero visitá-lo, concerteza 
não será para os munícipes, se estou enganado perdoem-me a minha ignorância por só vir 
cá ao fim de semana, terei que vir cá à semana. 

Só para terminar, e muito rapidamente Senhor Presidente, falava de uma outra 
questão que eu queria deixar ao Executivo e que está inserida nas Grandes Opções, que é 
a questão da Festa/Feira do Vinho do Dão que vem de encontro àquilo que o Sr. Deputado 
Rui Neves aqui falou e que eu subscrevo inteiramente. Julgo que Nelas deve manter, esse 
slogan é feliz, Coração do Dão e reforçá-lo sempre que, na medida do possível. Eu 
sempre disse e sempre achei que a Festa/Feira do Vinho é, talvez, a actividade mais 
importante que é realizada anualmente na nossa terra e que pode projectar o nosso 
concelho para mais longe. Além do apoio que deve ter, que permita a projecção a uma 
actividade, que é o vinho, pequenos produtores, pequenos engarrafadores, há uns maiores, 
outros mais pequenos e fez projectar muitas casas que no passado não existiam, há dez 
anos não existiam, seguramente, e hoje fruto dos apoios, do empenho e também desta 
visibilidade que a Feira do Vinho lhes dá têm-se registado melhorias. Mas há uma coisa 
que a mim sempre me chocou, particularmente, nos últimos anos e que gostava de deixar 
apenas esta nota ao Executivo porque para mim, falando eu com as pessoas quando vinha 
à Feira do Vinho, quando terminava a Festa havia sempre um sabor amargo no fim de 
festa. As pessoas perguntavam qual era o balanço da Festa/Feira, nomeadamente os 
actores. Entendo por actores as pessoas que expunham, os expositores, os agricultores, os 
que têm, os que fazem o vinho, os que transformavam e ajudavam a que essa realidade de 
mostrar o produto que é feito no nosso concelho e nalguns concelhos limítrofes, havia 
sempre o sabor amargo de fim de festa, porquê? A Câmara desfilava, o povo aplaudia, 
ficava contente, levava umas garrafas de vinho para casa, viam-se os amigos no fim de 
Setembro, eram as Setembrinas na Beira, era tudo óptimo, mas em termos económicos, 
concretamente, projectava-se um pouco no boca a boca, nos dias de hoje em que a 
concorrência é tão grande em termos deste tipo de actividades, sabia sempre a pouco. 

Penso que esta Festa/Feira, com o orçamento que possui, deveria ir mais longe, 
deveria ter uma componente profissional muito mais importante do que apenas a 
componente lúdica. Toda a gente gosta de festas, eu em particular, mas chamo a atenção 
do Executivo para encontrar formas e elas existirão, concerteza, nem para isso se tenha 
que recorrer a empresas especializadas, de projectar esta Feira, de a consolidar e de a 
colocar como um grande evento profissional a nível nacional e internacional. Recordo só 
aqui, para terminar, que esta Feira do Vinho já teve várias actividades e algumas delas 
bastante interessantes como os cursos de enólogos, de enologia, ou apresentação de 
vinhos, degustação, tudo isto, mas trazer pessoas que podem influenciar decisores a nível 
internacional na compra do Vinho do Dão e, particularmente em Nelas. Tudo isto é 
possível de fazer e é este apontamento que eu deixava aliado a uma grande preocupação 
que será a requalificação urbana, particularmente em Nelas, Santar, Canas de Senhorim. 
O nosso concelho, e Nelas como sede do mesmo, necessita urgentemente de ter uma 
identidade e essa identidade tem que ir à sua história, tem que ir à sua requalificação 
urbana do seu património senhorial, das casas, de forma consistente, estudada, elaborada, 
para que quem nos visite e que a nível do turismo da região, Nelas possa destacar-se pela 
positiva. 

Era só o que tinha para dizer. Muito obrigado. 
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Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Agradecia que em próximas intervenções 

tivessem o máximo cuidado na gestão do tempo porque senão a sessão vai ser muito 
longa. Senhor Deputado Rui Neves, faz favor. 

Fala o Senhor Deputado Rui Neves: 
Vou tentar ser o mais sintético possível. 
Como o Dr. Borges dos Santos disse, a posição do PS vai ser de abstenção. A 

minha abstenção, e aqui vou transmitir um sentimento pessoal, é com alguma expectativa 
favorável e isto porquê?  

Em primeiro lugar, quando vi o montante global do Orçamento fiquei satisfeito 
porque, no fundo, ele vem no seguimento de todo um percurso que já vem sendo feito há 
algum tempo. O Orçamento sendo globalmente mais pequeno, tem mais rigor, é mais 
verdadeiro e tem mais contenção.  

Só para vos dar uma ideia, eu até tenho estes dados e posso-vos dizer que os 
Orçamentos desde o ano de dois mil para cá começaram por ser de doze milhões duzentos 
e sessenta e oito mil euros. Em dois mil e um chegou a quinze milhões de euros, estão a 
ver a fantasia que havia nessa altura, quando a execução se ficava nos cinquenta e cinco e 
nos cinquenta e nove por cento destes quinze milhões. A partir desse ano iniciou-se um 
caminho de contenção. Em dois mil e dois foi de treze milhões quatrocentos e noventa e 
quatro mil e atingiu-se uma execução de setenta e três por cento. Em dois mil e três foi de 
doze milhões duzentos e cinquenta e um mil e atingiu-se uma execução de noventa e três 
por cento. Em dois mil e quatro continuámos a descer, foi de onze milhões setecentos e 
cinquenta e oito mil e atingiu-se uma execução de oitenta e oito por cento. Em dois mil e 
cinco, que foi o ano passado, desceu-se para onze milhões e seiscentos mil euros e 
atingiu-se uma execução de noventa e três por cento. Este ano descerá ainda mais, para 
cerca de dez milhões. Isto significa que vai ser um Orçamento mais rigoroso, porque as 
receitas que aqui estão previstas, e de acordo com o POCAL, não podem variar muito. 
Vai ser um Orçamento com mais contenção e vai obrigar o Executivo a que para tirar 
todo o aproveitamento que quiser dele, a vigiar ou a ter em conta cada tostão, cada euro 
que vai ser gasto. É de facto, um aspecto positivo. 

Um outro aspecto também positivo e retiro da própria informação ou relatório 
das Grandes Opções, é que a própria Câmara assume que este ano vai ser um ano de 
transição, não só em virtude das restrições e das dificuldades financeiras que tem. O 
próprio relatório diz que na sequência de uma mudança autárquica, com o significado e 
com a importância e até com o impacto que teve, este ano vai ser um ano de 
conhecimento e estou a citar o relatório, um ano de definição de prioridades, um ano de 
elaboração de projectos, um ano para depois se fazerem os concursos e finalmente só se 
entrar na execução de obras. Aqui voltamos àquilo que eu em anteriores discussões de 
Orçamentos, me referi ao célebre ciclo autárquico de quatro anos em que a oposição, hoje 
poder, na altura me atacava chamando-me de eleitoralista porque conforme eu defendia as 
coisas iam todas parar ao último ano. É assim aqui, é assim em todo o lado. O primeiro 
ano de um mandato é sempre o ano do conhecimento, o ano de definir prioridades, o ano 
de traçar os grandes projectos. Projectos, hoje, cada vez mais exigentes e devem sê-lo 
cada vez mais para se evitar os trabalhos a mais. Só um concurso público hoje e se não 
houver nenhum incidente, nem nenhuma reclamação, demora oito meses. Tudo isto vai 
ditar as grandes obras e as grandes coisas para daqui a dois anos, disso não tenho a 
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mínima dúvida e como vêem vocês próprios vão respeitar este ciclo autárquico que eu já 
falei tanta vez e eu cá estarei no final para vos chamar eleitoralistas no último ano. 

Queria também referir agora a célebre questão da dívida que afecta ou 
condiciona a actividade da Câmara. É um facto que ela existe. Existe em todo o lado, 
tenho aqui uma lista que não vos vou incomodar com o volume das dívidas que há pelo 
país inteiro. Esta dívida é algo significativa mas ela deve ser enfrentada e está a ser 
enfrentada. Só não concordo com o relatório quando, a propósito da dívida e que aqui 
também já foi falada, se comparam situações e realidades completamente distintas que 
são, por exemplo, tentar comparar os seis milhões e sessenta mil euros de 
responsabilidades, como chamam, em dois mil e cinco com a dívida de dois mil e quatro, 
porquê? Porque agora assumiram ou trataram de computar ou de tentar obter todas as 
responsabilidades, não só a dívida a curto prazo, a fornecedores e empreiteiros, não só a 
dívida a médio e longo prazo, mas também as responsabilidades como por exemplo por 
aquela que a Senhora Presidente citou relativamente à Mata das Alminhas. Mas isso não 
foi feito em dois mil e quatro. Nesse ano o que se fez foi apenas a dívida a médio e longo 
prazo e a dívida a fornecedores, ou seja, a dívida a curto prazo. Para compararmos 
realidades temos que recorrer ao cômputo que foi feito no final do ano em dois mil e 
quatro e ao cômputo que consta, aliás, da Prestação de Contas de dois mil e cinco. Esses 
dois cômputos que se referem aí, apenas a dívida a médio e longo prazo e a dívida a curto 
prazo é que devem ser comparados e mesmo assim há um aumento da dívida no final de 
dois mil e cinco, que é uma dívida significativa que tem que ser enfrentada, mas não há 
razões também para nós entrarmos aqui numa grande preocupação.  

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Agradecia que fosse breve, Senhor Deputado. 
Fala o Senhor Deputado Rui Neves: 
Só mais dois minutos. Trata-se de uma dívida que é algo significativa que tem 

de ser enfrentada e que está a ser enfrentada, por isso tenho algumas razões de optimismo. 
A própria informação da situação financeira que todos os Senhores Deputados receberam, 
a dívida a curto prazo já vai em um milhão e quinhentos mil euros e se nós tivermos em 
conta que ainda há um saldo de quatrocentos e um mil euros então temos que a dívida que 
existe neste momento a curto prazo é de um milhão cento e tal mil euros. Porque é que 
isto aconteceu? Já se falou aqui e eu concordo, com uma certa falha nas receitas de 
capital, pois estavam previstas, cinco milhões e cem mil euros, isto já estou a falar da 
Prestação de Contas e só foram recolhidas menos três milhões e pouco. Isto deveu-se, 
exactamente, a contratos-programa que não se concretizaram, um deles o da Mata das 
Alminhas e aqui entramos na velha e crónica questão, de que quando governa o Partido 
Socialista as Câmaras do PSD sofrem. Quando governa o PSD são as Câmaras do Partido 
Socialista a sofrer e foi o que aconteceu. Têm que me dar mais um minuto para eu citar 
um exemplo, que já aqui falei, do que se passou em Mangualde. Nós aqui fizemos toda a 
recuperação das acessibilidades da rede viária apenas com as verbas da Câmara, não só as 
verbas das nossas receitas mas também com os empréstimos que se fizeram, e também 
com as candidaturas ao Quadro Comunitário de Apoio. Vem um governo PSD, aqui ao 
Município ao lado e dá-lhes dez milhões de euros para fazer o mesmo trabalho. Dez 
milhões de euros equivalem ao valor do nosso Orçamento de um ano. Corresponde a 
quatro ou cinco Orçamentos de capital e significa dizer assim, agora Nelas como vai 
muito à frente, vai parar e vocês aqui vão recuperar estes cinco anos porque têm aqui o 
dinheiro. Esta era a injustiça de que falava o Presidente da Câmara de Coimbra, o Dr. 
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Carlos Encarnação, ainda noutro dia ao apresentar, exactamente, o Plano para o próximo 
ano em Coimbra. dizia ele, com um certo ar filosófico, vamos ter de apertar o cinto, 
contrair a despesa, diminuir a obra, mas é com muita relutância que o faço porque verifico 
que existem condições de desigualdade e dá o exemplo do Metro e da Carris em Lisboa. 
Tudo isso é financiado pelo Estado, e em Coimbra os Serviços Municipalizados de 
Transportes são suportados pela Câmara. Esta é a  injustiça que me refiro. 

Para concluir, ainda uma terceira razão de optimismo. A capacidade de 
endividamento é neste momento de onze por cento, isto é andará aí por duzentos e tal mil 
euros ou trezentos mil. A capacidade de endividamento vai aumentar, o encargo previsto 
deste Orçamento com os encargos de amortização, libertando logo capacidade de 
endividamento, são bastante elevados. São quatrocentos e muitos milhares de euros e isso 
é logo capacidade de endividamento que o município passa a adquirir e que lhe vai 
permitir lançar obras. 

Uma quarta razão de optimismo, apesar de todas estas limitações 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhor Deputado, agradecia que concluísse. 
Fala o Senhor Deputado Rui Neves: 
Já todos vimos a actividade que a Câmara tem desenvolvido. As obras que eu vi 

além do filme, em Canas, em Santar, na Felgueira, até o célebre problema da piscina, aqui 
o Dr. Marques resolveu-mo e por isso congratulo-me pela sua acção, estão a ser feitas e 
hão-de continuar a serem feitas. 

Finalmente, a grande esperança e é de ter esperança, é o Quarto Quadro 
Comunitário de Apoio.   

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhor Deputado agradecia que fosse breve. 
Dizia-se que o Quarto Quadro Comunitário de Apoio seria a última 

oportunidade que as Câmaras e o país iam ter. Afinal foi aprovado pela União Europeia 
umas perspectivas financeiras que fazem com que o Quarto Quadro vá ter, praticamente, 
o mesmo dinheiro que teve o Terceiro Quadro. É preciso que o Executivo esteja muito 
atento e comece, desde já, a trabalhar porque esse Quadro Comunitário é uma grande 
oportunidade para o concelho. Peço desculpa.  

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Perguntaria se mais algum dos Senhores 

Deputados  pretende usar da palavra neste ponto?  
Não havendo, passaria a palavra ao Senhor Vereador Borges da Silva que irá 

prestar alguns esclarecimentos às questões aqui levantadas. 
Fala o Senhor Vereador Dr. Borges da Silva: 
Senhor Presidente muito obrigado.  
Queria saudar o esforço desta Câmara Municipal na divulgação da realização 

desta Assembleia Municipal sendo feito um flyer distribuído pelos cafés. O 
esclarecimento e a informação são também uma marca que pretendemos deixar e a 
presença de todos os munícipes só nos motiva. 

Referenciar também que este Orçamento e Plano foram devidamente negociados 
com as nove Juntas de Freguesia do Concelho. Foram também auscultados os Vereadores 
do Partido Socialista numa reunião realizada na Câmara antes da própria apresentação do 
Orçamento na Câmara Municipal.  
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Queria referenciar que, contrariamente ao que antes era aqui dito em matéria 
orçamental, em que eram os Serviços de Contabilidade da Câmara que resolviam, 
seguramente o Orçamento e Plano não é só um problema técnico, é também e 
fundamentalmente, um problema político e havia necessidade de tomar opções políticas.  

Quando iniciámos a elaboração deste Orçamento pedimos aos Serviços Técnicos 
que nos dissessem, para corresponder às expectativas que haviam sido criadas nas 
eleições de 9 de Outubro. Que nos informassem, de que dinheiro é que nós podíamos 
dispor para realizar obras e lançar projectos. Foi-nos dado este quadro, e nós reservámo-
lo. A D. Célia, que é uma funcionária seríssima da Câmara Municipal, disse-me que 
tínhamos receitas de capital previstas para receber em 2006 no valor de um milhão 
novecentos e doze mil euros, que são as transferências que vêm do Fundo de Coesão 
Municipal, mas você não pode dispor de nenhum valor, pois não tem nenhuma obra nova 
para lançar, não pode fazer obra nenhuma nas freguesias porque já tem cabimentado do 
Plano Plurianual de 2006 um milhão novecentos e cinquenta e cinco mil euros. 

Uma vez que há aqui algumas pessoas do Público que não receberam os 
documentos e não estão familiarizadas com a Contabilidade Municipal, estamos aqui a 
analisar um documento que para este ano tem previstos em termos de receitas correntes 
seis milhões setecentos e quarenta e três mil euros, significa mais ou menos um milhão 
trezentos e cinquenta mil contos e tem previstas de receitas de capital, receitas para que 
nós possamos afectar a obras, três milhões cento e setenta e cinco mil euros, mais ou 
menos seiscentos e trinta e cinco mil contos, num total de receita da Câmara de nove 
milhões novecentos e dezoito mil, tudo a rondar os dois milhões de contos. 

Este primeiro aspecto de que vos falei e que me conduz à opção política que 
aqui está vertida neste Orçamento é que o ano passado, com alguns números já referidos 
pelo Senhor Deputado Borges dos Santos e pelo Senhor Deputado Rui Neves, estavam 
previstas em termos de receitas de capital para investimento mais de cinco milhões de 
euros, mais de um milhão de contos e efectivamente, apenas se vieram a receber no final 
do ano cerca de seiscentos mil contos. Haviam, naturalmente, receitas por força das regras 
agora da Contabilidade Autárquica, tinham que lá estar algumas receitas empoladas. 
Estavam algumas verbas para se poder gastar esse dinheiro no ano de 2005, como por 
exemplo a venda de cem mil contos de terrenos no final do ano no entanto a execução 
mostra-nos que foram vendidos apenas três mil. Estavam lançados quinhentos mil euros 
de um contrato-programa para o Parque de São Miguel, aliás aqui anunciado também 
nesta Assembleia Municipal há um ano em que se questionava a prioridade dessa obra, 
era dito que tinha que se aproveitar um contrato-programa, um dos últimos que o governo 
socialista nos ofereceu no valor de quinhentos mil euros. Estava também lançado um 
plano de intervenção em Santar, também na ordem dos milhares de euros. Estava lançado 
o Jardim Infantil da Lapa do Lobo, mais de cem mil euros, que também não vieram 
aprovados. Estavam lançados, inclusivé, verbas do cemitério novo de Nelas na ordem de 
um milhão de euros e o investimento que é feito lá não passa dos duzentos mil. Significa 
que chegámos ao fim do ano e deparámo-nos com esta realidade que está expressa aqui. 
Em 2005, a Câmara gastou cerca de quinhentos mil contos a mais do que aquilo de que 
dispunha. A Câmara gastou-os e a Câmara vai ter que os pagar e teríamos que dizer às 
freguesias e ao Sector de Obras, foi uma discussão que tivemos, que não havia dinheiro. 
Temos que fazer a gestão corrente até ao fim do ano, não há dinheiro para a freguesia de 
Senhorim que tinha em termos de investimentos no ano anterior praticamente zero e para 
outras freguesias também havia uma grande diferença. Tomámos esta opção política e a 



    
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 22

opção política era uma de três, ou enveredávamos pelo caminho orçamental anterior que 
era empolar as receitas de capital e mantê-las nos cinco milhões de euros, em vez de cem 
mil contos de vendas de terrenos ponhamos lá duzentos mil, também sabíamos que não 
íamos vender duzentos mil de terrenos, mantínhamos o Parque da Mata das Alminhas, 
mantínhamos o PI de Santar, mantínhamos o Açude de Moreira, que não recebemos o 
dinheiro porque vai ter que ser demolido, já que o Ministério do Ambiente não o aprovou, 
mantínhamos uma série dessas obras.  

Ou mantínhamos essas obras e também nos permitia gastar cinco milhões de 
euros este ano ou não fazíamos isso, éramos rigorosos e expressávamos só como receitas 
de capital aquilo que sabemos que vamos receber e poríamos lá três milhões de euros para 
capital, que são os tais dois milhões de transferências do Orçamento de Estado mais 
alguns poucos recursos que ainda estão em Quadros Comunitários e que poderão chegar, 
rondando os três milhões de euros. Também não enveredámos por aí. Somos uma Câmara 
que foi eleita em 9 de Outubro, tomámos uma opção política e a opção política foi, sem 
prejuízo, de aguardarmos com esperança e expectativa o que vem do Quarto Quadro 
Comunitário de Apoio. Tem a Senhora Presidente de Câmara acompanhado as grandes 
linhas que estão para ser definidas em termos de Quarto Quadro Comunitário. Sei que no 
Terceiro Quadro Comunitário a Câmara de Nelas beneficiou na ordem dos quinhentos mil 
contos de apoios comunitários para obras, além da comparticipação municipal. Os 
grandes pilares vão ser o ambiente e a economia, ora é mel na sopa porque o concelho de 
Nelas está absolutamente carenciado, por um lado em termos de ambiente, de tratamento 
de esgotos, que é uma situação que não honra o município de Nelas. As fossas, as 
ETAR’s que não funcionam, os esgotos a céu aberto em todo o lado, acontecem em todo 
o concelho. Nesse sentido e já no âmbito da preparação do Quarto Quadro Comunitário 
temos a funcionar um Gabinete do Ambiente com três técnicos, a fazer o levantamento 
das ETAR’s, das fossas sépticas, para estarmos preparados para concorrer a esses fundos. 
Sabemo-lo também, no Terceiro Quadro Comunitário só investimentos de valor superior 
a um milhão de contos é que eram apoiados, o que implica que tenha que haver aqui 
alguma acção intermunicipal, ou através do Planalto Beirão, ou através da Associação de 
Desenvolvimento do Dão, no sentido de aprovarmos esse melhoramento para o concelho. 
O que nos deixa muito optimistas e esperançados, num pilar fundamental que é o da 
economia no Quarto Quadro Comunitário. Esse pilar passa pela requalificação de parques 
industriais, pela criação de novos parques industriais, pela criação de plataformas 
logísticas e a opção política que foi tomada, é para não gorar as expectativas que foram 
criadas, em particular em investimentos novos nas freguesias. A Câmara decidiu arranjar 
um milhão e cem mil euros de receitas para capital. Como é que vai fazê-lo? Vai fazer 
através da transferência de receitas correntes, que devia gastar em actividades correntes 
do município, vai transferi-lo por via de uma revisão orçamental que há-de vir aqui à 
Assembleia. Vai transferi-lo para despesas de capital e por via do aproveitamento da 
capacidade de endividamento libertada pela amortização do empréstimo grande, que tinha 
um período de carência e só este ano é que começou a ser amortizado. Vão ser 
quatrocentos e cinquenta mil euros de transferência de receitas correntes para despesas de 
capital e o resto, à volta de seiscentos mil euros, para recorrer ao endividamento.  

A Câmara vai respeitar escrupulosamente todos os compromissos, como não 
poderia deixar de ser, que vêm do ano de 2005. Um milhão e cem mil euros foram, em 
parceria com as Juntas de Freguesia capitados pela população, em termos das freguesias e 
colocados numa rubrica, a maioria deles em obras com financiamento ainda não definido, 
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que vem depois a ser complementado por essa via da revisão orçamental e foi capitado 
por freguesia em função da população. Significa que obras novas na freguesia de Nelas, 
uma delas que está aí, e que é uma obra nova, é o Quartel dos Bombeiros, que já está 
dotado com cento e cinquenta mil euros. A Câmara está determinada no sentido de 
realizar a construção do Quartel dos Bombeiros, não obstante também saber que o 
governo tem parados os apoios à construção dos Quartéis, mas isso não há-de durar 
sempre. Em Canas de Senhorim, que é outra grande freguesia, estão cabimentados cem 
mil ou cento e poucos mil. Todas as freguesias têm cabimentadas verbas no sentido de 
realizar obras no imediato. 

A opção política que houve e que está inscrita neste Orçamento, sem por em 
causa o rigor orçamental anda à volta de dez milhões de euros. Reflecte, não parar a 
actividade municipal e tem todo o sentido escrever no relatório do Plano de Actividades, 
que é necessário estudar os problemas, conhecer a realidade, elaborar os projectos e 
depois fazer as obras. Isso era a cartilha que muitas vezes eu tive aqui discussão por causa 
disso, mas que tinha justificação o ano passado porque o Rui Neves já estava na Câmara 
há não sei quantos anos nós estamos aqui há cinco meses, tenhamos necessidade de 
conhecer a realidade, que façamos os projectos e depois que se realizem as obras.  

Quanto aos Projectos que estão inscritos no Orçamento, ó Senhor Deputado 
Borges do Santos, estão lá ETAR’s em todas freguesias. Não estão dotadas ainda 
financeiramente porque contamos com o apoio externo porque uma ETAR custa um valor 
superior a oitenta mil contos e o Orçamento Municipal não pode fazer face, a não ser que 
seja obrigado no futuro, mas tem que contar com ajudas comunitárias. Estão lá os Centros 
de Dia, a vertente social está reflectida em todas as freguesias. O apoio em zonas 
industriais, a compra de terrenos para zonas industriais também foi mantido. 

As Grandes Opções nesta altura são o Ambiente e a Economia. Sendo a 
economia, não só manter o emprego que está criado, mas também cimentar o emprego e a 
segurança no emprego que existe no concelho de Nelas. Uma Casa da Cultura em Canas 
de Senhorim também está dotada pela primeira vez com trinta mil contos, além de outras 
obras.  

Referiu também que é uma quase continuidade. Nesta altura não pode ser um 
Orçamento muito alterado, tudo o que eram projectos de 2005 estão lá. Se já antes havia 
uma gestão rigorosa, vai-se continuar com essa gestão. 

A Quinta da Cerca, foi uma questão que aqui foi colocada. Relativamente à 
Quinta da Cerca, demorámos algum tempo a verificar o que é que se passava com a 
Quinta da Cerca. Existe um protocolo celebrado com uma empresa que é a Liga dos 
Amigos de Conímbriga que concessionou, em exclusivo, os quase setenta hectares, da 
Quinta da Cerca à Liga dos Amigos de Conimbriga por vinte anos em 2001. Eles tem a 
obrigação de fazer a exploração da Quinta, de implementar todos os projectos da Quinta, 
tendo a Câmara a obrigação de pagar cinco salários mínimos por mês, que tem feito desde 
2001. Tem havido candidaturas a fundos comunitários, em duas fases. O custo real da 
Câmara até agora, segundo a informação que nos foi dada em Abril do ano passado e nós 
confirmámos essa informação, é de duzentos e dez mil contos. A Câmara já gastou cerca 
de quarenta mil contos e apenas recebeu o financiamento da primeira fase. 

O projecto da Quinta da Cerca é contrariado pela realidade que depois se 
constata lá. Quem tiver a possibilidade de ir ver a Quinta da Cerca, se alguma vez existiu 
a apresentação do projecto, verificará que não corresponde a nada do que estava 
projectado. Em termos de expectativas, por uma razão simples, é que o protocolo foi 
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celebrado em 2001, é uma Quinta Ambiental que não tem electricidade, não tem água e 
não tem segurança. A Câmara Municipal não imputa qualquer responsabilidade contratual 
ao concessionário, à Liga dos Amigos de Conimbriga porque eles começam todas as 
cartas que nos endereçam a dizer, não temos água, não temos energia e não temos 
segurança. Lembramos que a água e a energia são da responsabilidade da Câmara, de 
acordo com o protocolo. Está agendada uma reunião na próxima terça-feira em 
Conímbriga, entre a Câmara e a Liga de Amigos. A Câmara não vai desperdiçar este 
investimento que foi feito de duzentos e dez mil contos. O projecto da Quinta da Cerca, 
tem previsto um circuito de manutenção, um parque de merendas, alguns outros projectos. 
Vamos dar as condições ao concessionário para avançar com o projecto da Quinta da 
Cerca e depois esperar que ele cumpra as suas obrigações conforme o protocolo que dura 
vinte anos. A grande contrapartida será daqui a quinze anos, quando a Quinta tiver tudo 
aquilo que está projectado, com um hotel rural, com espaços de interpretação astronómica 
e biológica e ambiental, o concelho terá, muito a ganhar.  

Só para concluir, Senhor Deputado Borges do Santos, e senão houvesse o 
Quarto Quadro Comunitário? E se não tivesse havido o Terceiro? E o Segundo? A 
resposta não a sei. Talvez, também a possa responder. 

Relativamente ao Senhor Deputado Paulo Santos e no que respeita à Festa/Feira 
do Vinho do Dão. Cremos que é uma excelente iniciativa da Câmara, vai para a décima 
quinta edição e a Câmara já está a trabalhar nela. Há manifestações da actividade 
autárquica que nós queremos implementar, que não queremos perder, isto não é uma 
Câmara nova, é uma Câmara com gestores novos, mas a Câmara de Nelas permanece. 
Haviam bons projectos e um deles era a Festa/Feira do Vinho, outros na vertente 
desportiva, sendo de realçar o Sport Lisboa e Nelas estar na Segunda Divisão Nacional, 
além do Santar disputar a Primeira Distrital. O Sport Lisboa e Nelas, não obstante o que 
foi aqui referenciado em termos de definição de políticas orçamentais, vai continuar a ter 
todo o apoio da Câmara. Leva o nome do concelho, projecta o concelho de Nelas a um 
nível que tomara muitos concelhos. Este ano vai até fazer tudo para ser o concelho melhor 
classificado em termos de distrito de Viseu, podendo ultrapassar o Penalva. A Câmara, 
não obstante fazer uma afinação financeira no que respeita ao apoio ao futebol, não vai 
deixar de apoiar o Sport Lisboa e Nelas e não vai deixar de promover também a 
Festa/Feira do Vinho do Dão, e dando-lhe outra visibilidade, para responder ali ao Paulo 
Santos, dar-lhe uma dimensão nacional e até externa. 

Muito obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Vereador. Peço desculpa aos presentes mas era 

necessário da parte do Senhor Vereador, responder a todas as questões que lhe foram 
levantadas, daí eu não ter interrompido de maneira nenhuma o uso da palavra. 

Perguntava agora aos Senhores Deputados se pretendem usar da palavra? Não? 
Não havendo então mais ninguém inscrito, passávamos à votação e aprovação das 
Grandes Opções do Plano e Proposta Orçamental para o ano 2006 e perguntava, quem 
vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com oito abstenções e dezassete votos a 
favor. 

Fala 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 2006, nos termos da alínea b), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
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169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi aprovada 
com 17 votos a favor, nenhum voto contra e 8 abstenções. 

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

Passamos então ao ponto dois ponto três – Apreciar e votar os documentos de 
Prestação de Contas e Relatório da Gestão do ano de 2005.  

Neste ponto perguntava se algum dos Senhores Deputados pretende usar da 
palavra? Senhor Deputado Rui Neves, faz favor. 

Fala o Senhor Deputado Rui Neves: 
Vou tentar mesmo ser rápido, mas já agora vou aproveitar também para dar ali 

uma pequena resposta ao Senhor Deputado Paulo Santos, resposta amigável, clara. 
A Prestação de Contas refere-se ao ano transacto, digamos que a 

responsabilidade dela, que em cinco sextos é do Executivo de que eu fiz parte e apenas 
um sexto, meses de Novembro e Dezembro, do actual Executivo. 

De qualquer maneira esta Prestação de Contas traduz, essencialmente, as opções 
que foram aprovadas pela Assembleia Municipal anterior, mas vêm aqui à apreciação de 
uma nova Assembleia Municipal. 

Eu já referi que as Contas traduzem uma execução de noventa e três por cento 
do Orçamento, e muito rapidamente porque vocês as receberam, mas só lembrando a 
questão, digo aqui vários dados que constam daquele papel que receberam, que é o 
Relatório de Gestão de 2005. 

Nos impostos directos ultrapassou em vinte por cento o que estava previsto e já 
agora aproveito, uma das coisas em que eu tenho esperança, isto voltando atrás, ao Plano, 
é exactamente o aumento das receitas próprias da Câmara que neste momento são trinta e 
seis por cento, englobando tudo, venda de bens e serviços, já são cinquenta e dois por 
cento de receitas próprias. 

Nos impostos indirectos, realizaram-se noventa e cinco por cento do 
orçamentado. Em taxas, multas e outras penalidades, que é o segundo grande campo das 
receitas próprias atingiu-se cem por cento. Depois nas transferências correntes, também se 
ultrapassou cerca de três por cento. Na venda de bens e serviços foi noventa e um por 
cento do previsto. Nas receitas de capital, como já aqui foi bem explicado, quer por mim, 
quer desenvolvido na exposição da Senhora Presidente de Câmara e do Dr. Borges da 
Silva, na venda de bens de investimentos foi só quatro por cento. Nas transferências de 
capital foram sessenta por cento só que foi realizado e que provocou a falha que já se aqui 
falou. Nos passivos financeiros foram arrecadados noventa e um por cento, que são os 
empréstimos.  

Nas despesas correntes e na despesa com o pessoal, executou-se noventa e oito 
por cento. Na aquisição de bens setenta e quatro por cento. Na aquisição de serviços 
oitenta e seis por cento.  

Só mais uns indicadores de gestão. As receitas próprias constituem trinta e seis 
por cento da receita total. As transferências provenientes do Orçamento do Estado são 
quarenta e oito por cento da receita total e na despesa, só dar aqui mais um sinal porque 
isso consta desse relatório, as despesas com o pessoal atingiram vinte e nove por cento. 

Quanto ao Plano de Investimentos que também acompanhava a Prestação de 
Contas, faço notar que, faz parte também do próprio documento, a execução que vem lá, 
que é de setenta por cento. É uma execução razoável, digamos até que é a média, para não 
terem dúvidas disso, cito aqui o nosso vizinho Dr. Fernando Ruas que na discussão do 
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Plano e da Prestação de Contas na Assembleia Municipal de Viseu, quando os socialistas 
criticaram que a execução só se tinha ficado em setenta e cinco por cento ele explicou que 
que é um Orçamento que é superior à média de todas as Câmaras. A nossa ficou, mais ou 
menos, na média. É preciso ver, quando se fala aqui em execução, é execução em 
despesas.  

As Opções que foram aqui aprovadas, foram essencialmente, tentar concluir as 
acessibilidades, pois não ficaram ainda concluídas, ainda faltam umas duas ou três. 
Iniciou-se a requalificação urbana e não vou estar aqui a perder muito tempo com a sua 
descrição, ela consta do Plano Plurianual que vocês receberam, a aquisição de terrenos em 
que se gastou duzentos e cinquenta e oito mil euros, e deixava para o fim a obra mais 
importante em execução de despesa, em pagamento que consta dessa Prestação de 
Contas, que foi uma obra feita em Canas de Senhorim, mais concretamente a Estrada da 
Póvoa Santo António – Canas, o que vem provar que às vezes o betão só por si, como os 
resultados eleitorais demonstraram, não chega, é necessário e fundamental, continua a ser 
mais importante a política. 

Nós vamos votar a favor desta Prestação de Contas e eu queria aproveitar para 
falar na Festa do Vinho ali ao Senhor Deputado Paulo Santos. 

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Agradecia que fosse breve. 
Fala o Senhor Deputado Rui Neves: 
A Feira do Vinho atingiu já uma grande repercussão, sendo neste momento a 

maior Festa/Feira do País e eu tenho ido a várias. Aparecem umas que também 
preenchem um papel fundamental como as recentemente organizadas no Porto pela 
Essência do Vinho e em que corresponde a um nível e em que do ponto de vista comercial 
será mais importante, é nacional e abrange todas as regiões. A nossa é só do Dão, do 
ponto de vista económico, da realização de negócios, penso que os expositores têm feito 
bons negócios e mesmo no aspecto de expansão há sempre alguns importantes contactos, 
basta dizer-lhe que há dois anos esteve cá a Encarregada de Negócios dos Estados 
Unidos, a Senhora Adriane Onil, que é considerada uma truta da política americana e de 
quem se fala até para altos cargos na Secretaria de Estado. A sua vinda e apesar de todo o 
esforço que a Câmara fez, não teve repercussão junto dos nossos expositores, que não, 
pois não sentiram ou não viram ali que podia ser uma promoção fundamental até porque 
um dos sectores a que a Senhora Adriane Onil se estava a dedicar era mesmo o dos vinhos 
e por isso é que ela cá veio.  

Mas a melhor propaganda que eu posso fazer da Festa/Feira do Vinho do Dão é 
falar de um Senhor chamado Francisco Colaço do Rosário, Professor Universitário em 
Évora. Foi o homem que esteve na origem do Projecto Esporão e é o grande homem do 
Vinho Pêra Manca. O Senhor deu uma entrevista e a certa altura perguntam-lhe se 
também gosta do tradicional vinho do lavrador? Bebe-o ou foge dele? E o Senhor 
responde, quando vou pelas aldeias do Dão e paro para almoçar trazem-me vinho do 
lavrador, donde é? Pergunto eu, aqui da região, do lavrador, da zona de Nelas, traga-o cá, 
e bebo-o muito bem, é muito bom.  

Obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Passava agora a palavra ao Senhor Deputado 

Paulo Santos, faz favor. Agradecia que fosse breve dado o adiantado da hora. 
Fala o Senhor Deputado Paulo Santos: 
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Sobre o Relatório de Gestão de 2005, eu próprio desde já vou-me abster, não o 
votei, não sou chamado a contas, nada tenho a dizer. Pertencia ao Senhor Deputado Rui 
Neves vir aqui defender a dama. E a verdade é esta, não me vou aqui perder em números 
nem em execuções orçamentais, como ele tentou aqui justificar, no fundo esta é a 
continuação da história que tivemos a discutir anteriormente, ou seja, é a causa e a 
consequência. Simplesmente estavam alteradas na Ordem do Dia, devíamos ter aprovado 
primeiro estes e se o discutíssemos já percebíamos algumas das causas para as 
consequências do que votámos anteriormente. 

Simplesmente reflecte aqui, de alguma maneira, perdoem-me as palavras mas 
elas têm que ser ditas, reflecte também a mudança que houve em Outubro. A cultura da 
demagogia e da irresponsabilidade praticada anteriormente foi castigada. Foi castigada 
em Outubro, o povo votou e está reflectida nas contas, a irresponsabilidade em fazer 
obras sem ter dotação orçamental para elas, a demagogia de fazer orçamentos 
inflacionados para agradar a gregos e a troianos que na prática resumiam-se a zero. Era 
tudo um balão que o povo picou, espetou e aqui está espelhado no Orçamento para dois 
mil e seis. Esta é a realidade sobre isto, daí a minha abstenção. 

Se me permite, Senhor Presidente, só mais um minuto. À maioria das pessoas, 
não sei se deram conta de uma situação que foi a mudança de atitude que um Executivo 
Camarário teve perante uma Assembleia Municipal. Foi preciso andarmos dezasseis anos 
para conseguir perceber, eu estava ali e apercebi-me. A Senhora Presidente da Câmara 
explanou inicialmente do que iam ser as Grandes Opções do Plano. Houve discussão, 
houve as dúvidas que se levantaram, houve a atitude do Dr. Borges da Silva que 
explanou, de forma cabal, de forma séria, correcta, sem se esconder em outras pessoas. 
Talvez isto pareça um detalhe, mas chegámos a assistir em Assembleias Municipais aqui 
em que o Executivo Camarário se escondia atrás de funcionários da Contabilidade para 
explicar a políticos, que estamos aqui eleitos politicamente, os problemas como que o 
Senhor Presidente da Câmara, ou quem está no Executivo, nada tivesse a ver com as 
Opções que aqui eram apresentadas. Isto é política meus senhores, quem manda elaborar 
os números são os políticos, não era o José Carlos por muito meritório que seja o seu 
trabalho. O José Carlos põe lá os números que os políticos determinarem que lá vão parar, 
ou quem estiver no lugar do José Carlos e esta mudança de atitude que para vocês é algo 
adquirido, olhem para mim não era porque não estava habituado a ela. É uma grande 
mudança de atitude porque há humildade, há seriedade e há capacidade de querer fazer 
obra com os recursos que existem sem ter que se enganarem as pessoas. Quando vim cá 
em cima para falar sobre as Opções do Plano me davam pelo documento, de forma 
positiva, a votá-lo, mais satisfeito fiquei porque valeu a pena ter havido esta alternância 
democrática no nosso concelho. Da parte da Oposição também há uma cultura diferente e 
há uma atitude positiva, há um ambiente que se nota muito mais saudável no concelho. 
Neste momento fala-se de todas as freguesias, fala-se de um concelho unido, se isto não é 
fazer uma política de coesão a nível do concelho de Nelas, então meus senhores venham-
me explicar o que é, se isto não é fazer uma política de unidade e de tentar levar os 
objectivos para diante que são importantes porque perdemos aqui anos em guerras uns 
com os outros em que havia aqui filhos de um pai menor e a gente sabe muito bem como 
é que eram tratados e não vamos esquecer isto porque, é bom recordar, o holocausto, ou o 
25 de Abril, para que não se repitam situações destas no futuro e nunca é demais repeti-
las meus caros amigos. 

E era só isto que queria dizer. Muito obrigado. Muito boa noite. 
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Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados 

pretende usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. Mais uma 
vez também agradecia que fosse breve na sua intervenção. 

Fala o Senhor Deputado Rui Costa: 
               O Senhor Deputado Rui Neves veio ao encontro do rigor e fez aqui um 
apanhado do que foram estes últimos seis anos. O último Orçamento, por exemplo, ficou 
em noventa e três por cento, com onze milhões de euros, enquanto o Orçamento que 
temos este ano irá perfazer os cem por cento. Conseguiu-se provar a todos como é que se 
desce na curva até ao ponto ideal. 

Quanto à frase que proferiu: “que o betão não chega, o mais importante é a 
política”. Estava a referir-se à Estrada Canas – Póvoa. Eu corrijo-o, o alcatrão não chega, 
o mais importante é as pessoas. Não é pintando de preto as estradas que se faz coesão no 
concelho. As pessoas notaram e viram que não era a política que estava a ser seguida que 
deveria continuar durante os próximos quatro anos e por isso houve alternância. 

Este Relatório de Contas foi assumido a partir de Novembro por o Executivo 
que actualmente lidera a Câmara. Visto o Executivo ter assumido os compromissos já 
realizados pelo anterior e pagou parte da dívida e vai continuar a paga-la, nós não 
podemos votar contra, nem abstermo-nos. Este Orçamento, será por nós votado 
favoravelmente porque também confiamos no trabalho feito pelo Executivo anterior, 
apesar de politicamente discordarmos. Números são números, contas são contas, não 
suspeitamos que tivesse havido desvios menos sérios, aceitamo-lo, politicamente 
discordamos mas vamos votar favoravelmente. 

Muito obrigado. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Deputado. Não havendo mais ninguém inscrito, 

passávamos então à apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas e 
Relatório de Gestão do ano de 2005 e perguntava, quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi aprovado com uma abstenção e vinte e quatro votos a favor.  

Fala o Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3. – Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2005, foi aprovado 
com 24 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

Fala o Senhor Presidente da Assembleia: 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passávamos então ao ponto 2.4. e relativamente a este ponto informo os 

Senhores Deputados, que não vamos aprová-lo, ao contrário do que está na Ordem de 
Trabalhos, uma vez que ele já foi aprovado pelas entidades competentes para o efeito, 
nomeadamente a comissão alargada. Este ponto vem à Assembleia apenas para termos 
conhecimento do mesmo e dos problemas que o nosso concelho padece nessa área. 

Sobre este assunto, perguntava se algum dos Senhores Deputados pretende usar 
da palavra e queria também informar-vos que está presente na sala a Drª. Isabel Maria de 
Jesus Rodrigues para o caso de haver alguma questão sobre o assunto apenas. 

Uma vez que ninguém pretende usar da palavra e que ninguém pretende 
questionar, eu agradeço desde já à Drª. Isabel Rodrigues o favor de ter comparecido. 
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Como temos bastante Público aqui presente, ao qual agradeço desde já, penso até que esta 
Assembleia é meritória da vossa presença, gostava de ver ainda a sala mais bem 
composta, mais público a assistir, o debate político deve ser levado em conta e é 
merecido, acho que os Senhores Deputados vão sentir-se sempre muito melhor se tiverem 
o calor do público aqui presente. 

Passávamos então ao último ponto e como temos público presente, se algum dos 
Senhores aqui presentes pretender usar da palavra, terá esse direito, agradecia apenas que 
se inscrevessem para uso da mesma. 

Senhor Artur Jorge faz favor. 
Fala o Senhor Artur Jorge: 
Boa noite a todos. 
Eu só queria deixar uma reflexão para o Executivo. Visto que vai ser o ambiente 

e a economia os pontos fundamentais, que não se esquecessem da educação visto que as 
Escolas de Nelas estão sobrelotadas e que é necessário fazer a construção de uma escola 
nova em Nelas. 

Era só isso. 
Fala o Senhor Presidente da Assembleia:   
Muito obrigado Senhor Artur Jorge. Mais algum dos Senhores aqui presentes 

pretende usar da palavra? Não. 
Dou assim por encerrada esta Assembleia agradecendo a todos a vossa presença 

e desejando a todos um óptimo fim-de-semana uma vez que é prolongado. Uma 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. 
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Secretário: 


