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SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2006 
 

ACTA 
 
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro 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 das actas da sessão ordinária de 30 de Junho de 

2006 e da sessão extraordinária de 21 de Julho de 2006.  
1.2 - Leitura do Expediente. 
1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
 
2 – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” 
2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 

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

2.2 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela 
Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2006, a liquidar no próximo ano, nos termos 
do Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – Decreto-Lei nº. 287/03, 
de 12 de Novembro; 

2.3 – Deliberar, nos termos da alínea f), do nº2, do artº.53º., da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com o artº. 
18º., da Lei nº.42/98, de 6 de Agosto, a criação de uma derrama com vista ao reforço da 
capacidade financeira para as obras de “Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas”; 
“Ligação Rua da Shell/Avª. António Joaquim Henriques, em Nelas”; ”Variante à 
Aguieira” e “Capela Mortuária de Moreira”; 

2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Lei nº. 5/2004, de 10 
de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas;  

2.5 - Aprovar a 1ª. Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do 
Plano do ano de 2006; 

2.6 - Aprovar o Inventário dos bens móveis e imóveis do Município à data de 
31/12/2001; 

2.7 – Subscrever a Declaração sobre a luta contra o tráfico de seres humanos; 
2.8 – Subscrever a Declaração do 4º. Fórum Mundial da Água; 
2.9 – Apreciar e rejeitar a Proposta de Lei das Finanças Locais.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. 
Vamos dar início a esta sessão porque o tempo urge, começando por 

cumprimentar a Senhora Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores Deputados 
Municipais e o Exmo. Público aqui presente.  

Passo a palavra ao Senhor Manuel do Santos para fazer a chamada dos Senhores 
Deputados. 
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O Senhor Manuel dos Santos fez a chamada e disse: 
- Temos um total de 28 presenças e duas faltas. (O Senhor Armando Carlos 

Costa Carvalho e o Senhor Luís Manuel Abrantes Pinheiro) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Aproveito para informar a entrada 

de dois novos deputados que são o Senhor João Pais Carrilha e o Senhor Adrião Polónio. 
Estes dois novos Deputados substituem o Senhor Deputado Rui Neves e o Senhor 
Deputado José Marques Lopes respectivamente, depois destes terem renunciado ao 
mandato. 

Dando continuidade à sessão, passamos à discussão e aprovação da acta da 
sessão ordinária de 30 de Junho. Perguntava se algum dos Senhores Deputados deseja 
usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Borges do Santos, faça favor. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Senhora Presidente da Câmara, 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Exmo. Público. 
Boa noite. 
Na última Assembleia, quase que ameacei que não vinha cá mais falar das actas. 

Neste momento não posso resistir a vir aqui, não para fazer qualquer comentário negativo, 
mas, pelo contrário, para dar os parabéns a quem fez estas actas porque estão bem 
estruturadas e foram bem cuidadas, devendo ser um exemplo a seguir de futuro. Só houve 
aqui um erro, mais concretamente na página onze, quando o Senhor Deputado Francisco 
Cardoso se refere à data de 31 de Outubro de 2005, estando mencionado o ano de 1985. 

Uma vez mais dou os meus parabéns pela acta que está extraordinária. Só não 
entendo porque é que, até agora, nos mandaram aquelas actas que só tinham reparos 
negativos. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado Borges dos Santos. Passo à votação da acta. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Três abstenções. Está aprovada com vinte e cinco 
votos a favor e três abstenções.  

Faça favor Senhor Deputado Salomão. 
- O Senhor Deputado Salomão: 
Eu abstive-me porque não estive nessa reunião e também queria que me fosse 

tirada a falta porque não tive conhecimento da mesma.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado Salomão, informo-o de que a acta a que se refere ainda não 

foi a votação. Esta acta foi da sessão ordinária de 30 de Junho em que esteve presente. 
Rectifica a sua votação na de 30 de Junho ou mantém a abstenção?  

O Senhor Deputado Salomão: 
- Nesse caso voto a favor, pois estive cá.   
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Sendo assim, a acta fica aprovada com vinte e seis votos a favor e duas 
abstenções. No que concerne à sua ausência, terá que justificar a falta, como deve saber.  

Passamos à votação da acta da sessão extraordinária de 21 de Julho. Vou 
perguntar, mais uma vez, se algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste 
ponto. Uma vez que ninguém deseja usar da palavra, passamos à votação. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Temos quatro abstenções e vinte e quatro votos a favor.  

Passamos ao ponto 1.2; como habitualmente, vou-me escusar à leitura do 
mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores Deputados.   

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

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

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

ordinárias de 27/06/2006; 11/07/2006; 25/07/2006; 08/08/2006; 29/08/2006; 12/09/2006; 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Convite 

para Sessão Pública sobre o PNPOT;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Finanças Locais, Empresas 

Municipais e Taxas das Autarquias Locais; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Subscrição da Declaração 

do 4º. Fórum Mundial da Água;    
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Lei das Finanças Locais; 
- Assembleia Metropolitana da Grande Área Metropolitana de Viseu – Envio de 

lista candidata à Assembleia Metropolitana da Grande Área Metropolitana de Viseu;  
- Ver e Ouvir – Audiovisuais, Ldª., de Mangualde – Som e gravação em DAT 

das sessões da Assembleia Municipal; 
- Diversos exemplares do Jornal Associação – Órgão Oficial da Associação 

Portuguesa de Deficientes; 
- Presidente da Assembleia Metropolitana da GAMVIS – Apuramento dos 

resultados da eleição da Assembleia Metropolitana da GAMVIS; 
- Membro da Assembleia Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves – Solicita 

justificação da falta dada à sessão extraordinária de 26 de Junho de 2006; 
- Membro da Assembleia Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos - Solicita 

justificação da falta dada à sessão extraordinária de 26 de Junho de 2006; 
- Membro da Assembleia José Fernando Teixeira Sampaio – Solicita justificação 

da falta dada à sessão extraordinária de 26 de Junho de 2006;  
- Membro da Assembleia Dr. José Marques Lopes – Solicita justificação da falta 

dada à sessão ordinária de 30 de Junho de 2006; 
- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim – Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 30 de Junho de 2006;  
- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim – Solicita justificação da falta dada à sessão extraordinária de 21 de Julho de 
2006;  

- Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves – Apresenta a sua renúncia ao 
Mandato de Membro Efectivo desta Assembleia Municipal;   
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- Direcção do Rancho Folclórico de Vilar Seco – Convite para participar na 
realização do 18º. Festival de Folclore – 12 de Agosto de 2006, pelas 19 horas;  

- Junta de Freguesia de Moreira – Convite para estar presente nas comemorações 
do seu 20º. Aniversário, dia 20 de Agosto de 2006; 

- Membro da Assembleia – Dr. José Marques Lopes – Apresenta declaração de 
renúncia ao mandato de Membro da Assembleia Municipal; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Circular nº. 112/2006-PB - 
Lei das Finanças Locais; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Circular nº. 109/2006-PB - 
Lei das Finanças Locais; 

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Conferência Europeia: “8 
Caminhos para Mudar o Mundo”;  

- ATAM – Associação dos Técnicos Administrativos Municipais – XXVI 
Colóquio Nacional da ATAM – R.A. Açores – Angra do Heroísmo – Outrubro/2006 - 
Boletim de inscrição;    

- Assembleia Municipal de Lagos – Apresentação Pública de um novo canal da 
Assembleia Municipal de Lagos – Sítio na Internet; 

- Ofício nº. 2632, datado de 11 de Julho de 2006, da Câmara Municipal de 
Nelas, solicitando a convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio do Programa das 
Comemorações dos 30 anos do Poder Local Democrático;  

- Associação de Desenvolvimento do Dão – Convite Seminário/Debate – A 
Competitividade e a Qualidade na Produção do Leite/Queijo; 

- Associação de Desenvolvimento do Dão – Convite Ciclo de Debates – 
Intermunicipalidade na Promoção do Vinho do Dão e outros produtos;   

- Associação de Desenvolvimento do Dão – Convite Ciclo de Debates – 
Actividades Produtivas Não Agrárias no Mundo Rural;   

- Ofício nº. 3371, datado de 18 de Setembro de 2006, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   

 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício nº. 18/06, datado de 26 de Junho de 2006, enviado ao Ex.mº. Senhor 

Presidente da Assembleia Metropolitana da GAMVIS, comunicando os resultados da 
eleição para a Assembleia Metropolitana da Grande Área Metropolitana de Viseu;  

- Ofício nº.19/06, datado de 3 de Julho de 2006, enviado à Ex.mª. Srª. Presidente 
da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da deliberação tomada na sessão 
ordinária de 30 de Junho de 2006;   

- Ofício nº. 20/06, datado de 13 de Julho de 2006, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária de 21 de Julho de 
2006; 

- Ofício nº. 21/06, datado de 24 de Julho de 2006, enviado à Ex.mª. Srª. 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da deliberação tomada na 
sessão extraordinária de 21 de Julho de 2006;  
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- Ofício nº. 22/06, datado de 28 de Agosto de 2006, enviado ao Sr. João Pais 
Carrilha, convocando-o para integrar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desta 
Assembleia Municipal, em virtude do Sr. Dr. José Marques Lopes ter pedido a sua 
demissão como Membro efectivo desta Assembleia Municipal; 

- Ofício nº. 23/06, datado de 12 de Setembro de 206, enviado ao Sr. Adrião 
Polónio de Carvalho, convocando-o para integrar o Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista, desta Assembleia Municipal, em virtude do Sr. Rui Joaquim Cabral Cardoso 
das Neves ter pedido a sua demissão como Membro efectivo desta Assembleia Municipal; 

- Ofício nº. 24/06, datado de 19 de Setembro de 2006, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vamos, de seguida, para o ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do 

Dia” e de  interesse para o Município; perguntava se algum dos Senhores Deputados 
deseja usar da palavra neste ponto. 

Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa:  
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários,  
Boa noite Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Deputados Municipais, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Queria aproveitar o Período de Antes da Ordem do Dia para não deixar passar 

em claro um acontecimento marcante que esta última semana abalou o nosso concelho.  
Como é do conhecimento de todos vós, pois a comunicação social fez eco e foi 

das primeiras que alertou as forças vivas do concelho, a Johnson Controls II anunciou 
publicamente que vai fechar a sua unidade de Nelas, como também mais vinte e cinco 
unidades distribuídas pelo mundo inteiro, incluindo as fábricas de Espanha e de França. 

Isto é um fenómeno que se está a generalizar pelo país. O encerramento de 
empresas com bastantes trabalhadores tem acontecido um pouco por todo o lado, como é 
o caso desta; há a considerar os 658 empregados que actualmente se encontram na 
unidade de Nelas. Devemos realçar os esforços que a Autarquia está a desenvolver para 
contrariar tais factos, contactando o governo, nomeadamente o Senhor Secretário de 
Estado da Indústria, o qual esteve em Nelas para saber o que se estava a passar. 

O encerramento desta unidade será um dos maiores flagelos que poderá 
acontecer a todo o concelho, atentando a que muitos dos munícipes de Nelas trabalham na 
Johnson Controls II.  
               Fica à consideração de todos vós, a solidariedade para com todos aqueles 
trabalhadores que são munícipes do concelho que nós representamos.  

Acho que esta Assembleia, como representante de todos os munícipes, em união 
com a Câmara Municipal, se deverá solidarizar perante todas aquelas pessoas; assim, 
considero oportuno apresentar uma moção para aprovar, pedindo que o seja por 
unanimidade, pois ela transpõe aquilo que nos vai na alma, a qual passo a ler:  
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MOÇÃO 

A Assembleia Municipal de Nelas delibera manifestar a sua solidariedade a 
todos os trabalhadores da empresa “Johnson Controls” de Nelas, e também de Portalegre, 
e às respectivas famílias face à decisão de encerramento da sua unidade industrial. 

Face à decisão da empresa, que esta Assembleia lamenta espera-se uma imediata 
resposta do Governo para adopção de um conjunto de medidas de minimização do 
impacto social muito negativo desta situação, sejam no sentido de efectuar todas as 
diligências que possibilitem a reversão da situação, seja no sentido de canalizar para o 
Município novos investimentos e meios, seja apoiando condignamente todos os 
trabalhadores e suas famílias. 

Acabei de ler a moção que vou entregar à Mesa e que pedia que todos os 
Senhores Deputados a aprovassem. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado Rui Costa. Pergunto, mais algum dos 

Senhores deseja usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Francisco Cardoso, faz 
favor. 

O Senhor Segundo Secretário: 
- Senhor Presidente, chegou mais um membro desta Assembleia.  
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Aproveito para informar que temos neste momento vinte e nove Deputados, 

pois acaba de chegar o Senhor Deputado Armando Carvalho. 
Passava agora a palavra ao Senhor Deputado Francisco Cardoso. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Exmos. Senhores Secretários, 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas, 
Exmo. Público. 
Em relação a este assunto eu quero dizer que nós, socialistas, estamos solidários 

com os trabalhadores da Johnson Controls.  
Queria pedir aos meus camaradas que votássemos a favor desta moção, porque 

eu sou, fui e serei operário toda a minha vida, até morrer. Fui operário metalúrgico na 
Companhia Portuguesa de Fornos Eléctricos, senti no pêlo a mesma coisa que estão a 
sentir os trabalhadores da Johnson Controls. Por isso eu vou votar a favor desta moção, 
recomendando à Câmara que conte connosco para tudo que for necessário e que, de uma 
vez por todas, se defina uma estratégia de desenvolvimento para o concelho. Mostre neste 
assunto aquilo que nós costumamos chamar de ganas, que seja capaz de pôr na luta pelo 
desenvolvimento deste concelho toda a força necessária e que não exclua ninguém desta 
luta porque ela é justa. Penso até que o governo não vai ser insensível a esta situação.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado Francisco Cardoso. Mais alguém deseja usar 

da palavra? Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
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- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Executivo Camarário,  
Senhores Deputados, 
Estimado Público. 
Esta situação que trouxemos aqui antes do período da ordem do dia é bastante 

triste e começa a ocorrer com demasiada frequência de norte a sul do nosso país. Desta 
vez registou-se em Nelas e é doloroso verem-se as famílias com alguma incerteza quanto 
ao seu futuro, quanto ao posto de trabalho, e respectivo rendimento, que é 
importantíssimo na vida de todos nós. Hoje em dia, ter um posto de trabalho é cada vez 
mais importante e, face ao problema grave do desemprego em Portugal, primordial para 
nos sentirmos bem com nós mesmos, para que possamos sustentar a nossa família e dar 
resposta às nossas expectativas. Como deve ser de angústia o momento por que passam 
estas famílias que dependem da Johnson Controls! 

Saúdo, vivamente, a posição do Partido Socialista aqui na Assembleia 
Municipal, seguida daquilo que foi a posição bastante responsável dos Senhores 
Vereadores no Executivo, quando da votação da moção da Câmara Municipal que foi 
aprovada por unanimidade. 

Julgo que é um momento do qual não se deve tirar proveito político, numa 
questão tão importante para o nosso concelho e que envolve pessoas. Devemos estar 
unidos e julgo que é exemplar a posição que o Executivo tem tomado, com bastante 
serenidade e abordando os vários assuntos que têm abalado o nosso concelho nos últimos 
meses. Por isso quero dar os meus sinceros parabéns ao executivo camarário pelo bom 
senso em encontrar os caminhos, ouvir, conversar com as pessoas, sensibilizando-as e 
juntando vontades para ultrapassar os problemas que lhe têm surgido ultimamente.  

Julgo que a estratégia de união de esforços políticos neste concelho é 
fundamental, reforçando a solidariedade com os trabalhadores e com as suas famílias. 
Queria aqui também referir a forma de estar deste Executivo, que consegue também 
debater o futuro, enfrentando os problemas do presente, convidando pessoas, que estão 
em lugares importantes, até de decisão, para se unirem à discussão do futuro, não só de 
Nelas, como da nossa região. Estas pessoas com grande responsabilidade que aqui 
estiveram hoje dão alguma visibilidade e importância industrial ao concelho de Nelas e 
dando visibilidade ao problema que temos, também saberão transmitir as suas 
preocupações a quem de direito.  

Tenho notado que este Executivo Camarário, que tem semeado esforços, 
conversando com os empresários do concelho, verificando as suas necessidades e os seus 
projectos. Recordo a resposta rápida e pronta ao problema que assolou a Borgstena, 
recordo também o apoio incondicional ao aumento significativo da Movecho, empresa 
que há uns anos muitos auguravam quase o encerramento e hoje é uma empresa líder no 
nosso concelho, estando consolidada e com crescimento muito grande. Felizmente, esta 
empresa soube encontrar o caminho e tem aumentado a capacidade dos postos de 
trabalho. Gostava de dizer que foi dado à Movecho um prémio internacional - os balcões 
de um determinado Banco, julgo ter sido o BPI, foram construídos e concebidos nesta 
empresa. É um prémio de design e de execução que também honra uma empresa que está 
sediada no nosso concelho, para mais quando esses balcões estão montados pelo país fora, 
pela Europa e em África. O Executivo sempre esteve preocupado e atento, tem tido uma 
abordagem de parceria com os empresários, até antevendo possíveis situações como, por 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 8

exemplo, o perigo que resulta de uma empresa tão concentrada e intensiva de mão-de-
obra como é a Johnson Controls. Esta empresa foi importantíssima durante quinze anos 
na massa salarial que deixou ficar em Nelas e no crescimento que proporcionou ao nosso 
Concelho.  

O Senhor Deputado Francisco Cardoso fez-nos recordar uma época em que se 
viveu uma grande depressão no concelho de Nelas: o encerramento dos Fornos Eléctricos 
e da ENU que, na altura, representavam cerca de mil e duzentos postos de trabalho. Estes 
acontecimentos remontam a 1987 e o nosso Concelho era, então, muito mais atrasado do 
que é nos dias de hoje. Para as famílias do concelho de Nelas, de Carregal do Sal e de 
outros concelhos vizinhos isto foi uma catástrofe. Foi muito difícil as pessoas encararem 
este drama e não acreditavam que conseguíssemos sair da situação de dificuldade em que, 
na altura, nos encontrávamos.  

A conjuntura do Primeiro Quadro Comunitário também ajudou, mas igualmente 
importante foi a sensibilidade do governo da época. Recordo-me, até, da visita de um 
Secretário de Estado da Indústria, que participou num debate, aqui em Nelas, bastante 
caloroso, com ex-trabalhadores da ENU e dos Fornos Eléctricos e em que ele mesmo 
explicou, precisamente, que o mundo tinha mudado, que não era possível os Fornos 
Eléctricos continuarem a dar prejuízo, sendo, por consequência, negócios esgotados. Na 
época, já nos confrontávamos com a concorrência dos Países de Leste, e da China; já os 
problemas eram globais e as pessoas não queriam compreender porque tinham medo do 
seu o futuro. Volvidos esses anos, instalou-se, no nosso concelho, a Madibéria e, no 
concelho vizinho de Mangualde, a SIAF que absorveu muitas das competências e das 
apetências técnicas existentes nos Fornos Eléctricos. Outras pessoas avançaram com o seu 
próprio negócio, criando até empresas e iniciaram a prestação de serviços às citadas 
Madibéria e SIAF.  
               Quando estamos às portas de um novo drama, isso permite-me acreditar que o 
governo central ou a CCDRC, que têm nas mãos os instrumentos de decisão da 
canalização dos fundos do Quarto Quadro Comunitário de Apoio, possam, de alguma 
forma, ajudar a reinventar e a recriar; estes 650 postos de trabalho podem ser readaptados 
a outras áreas, aproveitando esta de força de trabalho que existe no concelho de Nelas e 
que, dentro de seis meses, se verá a braços com o não ter nada para fazer. 

Estou convicto de que este será o caminho a percorrer, opinião partilhada 
também por responsáveis locais. Esta é uma palavra de esperança que aqui queria deixar, 
pois é minha convicção pessoal que a Senhora Presidente da Câmara e o Executivo 
Camarário estão atentos e preocupados com este acontecimento. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:     
 - Muito obrigado Senhor Deputado. Perguntava à Senhora Presidente se deseja 

usar da palavra neste ponto. Não.  
Então, se mais ninguém deseja usar da palavra neste ponto, ia pôr a moção 

apresentada pelo grupo parlamentar do PPD/PSD, CDS/PP à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Está assim aprovada por unanimidade. 

Passamos agora ao Período da Ordem do Dia, ponto 2.1, com a informação da 
Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal. 

A Senhora Presidente deseja usar da palavra? Faça favor. Aproveito para 
informar que essa informação foi endossada a todos os Senhores Deputados. 
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(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 

 
De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Artº. 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 30 de Junho último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Ampliação da Escola de Póvoa de Santo António; 
- Ampliação do Jardim de Infância de Aguieira; 
- Capela Mortuária de Carvalhal Redondo; 
- Construção de passeios em Algerás; 
- Beneficiação do acesso à Escola Secundária, em Nelas; 

               - Requalificação do Largo Loureiro Assunção, em Vilar Seco; 
               - Iluminação da Igreja da Srª. do Viso, em Carvalhal Redondo; 
               - Beneficiação da Rua Nª. Srª. de Fátima, em Nelas;  
               - Arranjos exteriores da Escola Pré-Primária, de Lapa do Lobo;  

2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Construção da Capela Mortuária de Moreira; 
- Iluminação do cemitério de Vilar Seco; 
- Instalação de energia eléctrica em Baixa Tensão na Quinta da Cerca; 
- 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; 
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Alargamento do campo de futebol, em Vale de Madeiros; 
- Colocação de guias e pavimentação junto aos Blocos Habitacionais na Avª. 

Engº. Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim;  
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Arranjo do caminho junto ao Loteamento, em Lapa do Lobo; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em 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; 
- Pavimentação da área envolvente à rotunda das Caldas da Felgueira; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Beneficiação do edifício dos Paços do Concelho – Pintura exterior; 
- Vedação da Escola Primária de Moreira; 
- Construção de passeios e rede de águas pluviais, na E.N. nº. 231, em Vilar 

Seco; 
- Rede de água e saneamento no lugar de Nogueira, em Vilar Seco; 
- Trabalhos de limpeza e arranjo de caminhos em Vilar Seco; 
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- Construção de anexo para arrumos junto à sede da Junta de Freguesia de 
Aguieira; 

- Arranjo de um Largo, em Moreira;  
- Captação e armazenamento de água na Quinta da Cerca; 
- Aterro no interior do cemitério de Carvalhal Redondo; 
- Limpeza e alargamento de caminhos florestais na freguesia de Nelas; 
- Pavimentação e implantação de rede de águas pluviais na Rua das Flores, em 

Nelas; 
- Construção de PT junto às Piscinas Municipais de Nelas; 
- Requalificação da Avª. João XXIII, em Nelas; 
- Arranjo de dois caminhos, em Aguieira; 
- Parque de Estacionamento na Rua Luis de Camões, em Nelas (junto à Rotunda 

da Fonte Luminosa); 
- Rotunda do Centro de Saúde de Nelas;  
- Captação de água no Rio Mondego para combate aos fogos florestais; 
- Forno comunitário de Moreira;  
- Beneficiação do Estádio Municipal de Nelas; 
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Agosto de 2006: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

712.804,34 euros, 
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 467.837,59 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Maio de 2006; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 591.527,65 euros. 
 
A Senhora Presidente da Câmara: 
- Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Deputados Municipais 
Muito boa noite. 
Como compreenderão a importância desta Sessão da Assembleia Municipal vai 

muito para além da agenda que, já por si, aborda também questões pertinentes, como 
iremos ver. 

Foi com surpresa e grande consternação que nós recebemos a notícia do 
eventual encerramento das fábricas da Johnson Controls em Nelas e em Portalegre. 

Ao longo destes 10 meses, temos visitado todas as empresas do concelho. 
Colocámo-nos sempre numa posição de apoio às empresas e empresários e, mesmo em 
conversa recente com o Director-Geral da Johnson, nada fazia prever este cenário; ele 
próprio foi apanhado de surpresa. 

Como todos compreenderão, a Câmara Municipal pode fazer muito para atrair 
investidores, mas pouco pode fazer perante um caso destes. Essa é a função do Estado e o 
que acabámos de assistir, aqui em Nelas, foi mais uma manifestação da incapacidade do 
Estado para travar a fuga de grandes empresas do país. Digo Estado propositadamente, 
porque o Governo também está um pouco de pés e mãos atadas e, quando falo de Estado, 
penso que, e essa foi uma das conversas que tive com o Senhor Secretário de Estado que 
me visitou ontem, não há legislação a nível europeu que possa prevenir uma situação 
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destas. Ele fez-me saber que está a ser estudado um tipo de legislação mais rígido e 
esperamos que seja aprovada porque, senão, é um descalabro e qualquer dia fecha o país. 

Como todos sabem, nós fizemos vários pedidos de audiências ao Senhor 
Primeiro Ministro e ao Senhor Ministro da Economia, inclusivamente, pelos meios de 
comunicação social e, na quarta-feira à noite, cerca da meia noite, fui contactada por um 
membro do governo que ontem mesmo nos visitou; tratou-se do Senhor Secretário de 
Estado da Indústria e da Inovação.  

Foi uma conversa produtiva, ficámos com uma linha aberta para o Ministério e a 
partir de agora estamos a trabalhar em parceria. Foram definidas algumas estratégias de 
actuação, transmiti-lhe a minha preocupação com trabalho a desenvolver-se junto da 
fábrica, principalmente junto dos vinte casais que lá trabalham. Criámos um gabinete 
composto pela Assistente Social, pela Socióloga e pela Técnica de Recursos Humanos, e 
fui aconselhada pelo Senhor Secretário de Estado a não intervir já, pois ainda não estão 
esgotadas todas as possibilidades de tornar este processo irreversível. 

Estou já a traçar um plano com o Senhor Governador Civil, com o Centro de 
Emprego e com a Segurança Social e aguardamos luz verde do governo. Neste momento, 
é isto que eu posso dizer. Para já, o encerramento ainda não é um dado adquirido. O 
Senhor Secretário de Estado irá, esta semana, desenvolver mais algumas diligências junto 
da Administração Central nos Estados Unidos e, a partir daí, é que nos dará luz verde para 
avançarmos.  

De qualquer modo, neste momento, definimos já algumas linhas de acção 
relativamente a este assunto; uma delas, já o disse, é fazermos do governo nosso parceiro 
nas negociações que vão acompanhar de perto tudo o que se passar daqui para a frente e 
vamos continuar a manter sempre a pressão possível de forma a tentar inverter a situação.  

Vamos promover o apoio aos trabalhadores em todas as circunstâncias, 
essencialmente lutando pela manutenção dos seus postos de trabalho e zelando, junto da 
empresa e do governo, para que os seus direitos, enquanto trabalhadores, cidadãos e seres 
humanos sejam respeitados. Devo dizer que, numa conversa com o Senhor Director 
Geral, ele confessou ter sido muito difícil dar uma notícia destas àqueles trabalhadores a 
quem ele próprio, uma semana antes, tinha dito que esta fábrica era considerada um 
centro de excelência na Europa, era uma fábrica-escola, para onde vinham trabalhadores 
estagiar e aprender. Vi a consternação dele e senti a dificuldade que ele próprio teve, 
quando transmitiu àqueles trabalhadores a notícia do encerramento da fábrica. Fiquei com 
a sensação de que a empresa está em condições de dar a estes funcionários o melhor 
possível, isto é, negociar e indemnizar até para além do que a lei impõe.  

Vamos também prosseguir uma política de atracção de investidores, uma 
política responsável e consciente, procurando diversificar o investimento e acarinhando os 
empresários já estabelecidos no concelho. 

Devo dizer que poderemos, em breve, anunciar alguns investimentos. Neste 
momento ainda é cedo, mas aquilo que é importante é ir diversificando o investimento, 
acarinhar aqueles pequenos empresários que se querem instalar e até temos registado 
procura, pois a economia do concelho e da região está nas mãos deles.  

É muito penoso falar disto, mas também quero deixar aqui uma palavra de 
esperança, porque eu penso que as crises são também grandes oportunidades e este é um 
grande desafio que eu espero que consigamos ganhar.  
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Para além deste problema, temos também dois outros assuntos a tratar, sendo um 
deles o tráfico de seres humanos e o outro a problemática da água, enquanto recurso 
essencial e cada vez mais escasso.  

Importa que a Assembleia Municipal dê ao Concelho um sinal claro de 
preocupação perante os dois problemas e demonstre que pretende, de alguma forma, 
contribuir para a sua erradicação e minimização. 

Relativamente à actividade mais puramente autárquica, pomos à consideração 
dois documentos importantíssimos; um deles diz respeito à Revisão Orçamental, já 
prevista em Abril, e que pretende incorporar o empréstimo contraído e os saldos 
existentes nas contas correntes por incremento das despesas de capital. 

Outro documento importante é o Inventário de bens do Município, documento 
que resultou de um estudo efectuado por uma empresa credenciada e que nunca havia 
sido aprovado, nem pela Câmara, nem pela Assembleia Municipal. Só com a sua 
aprovação se pode pensar em finalizar o processo de adopção do POCAL pela autarquia 
de Nelas. 

Apesar de todos os esforços desenvolvidos pelas autarquias portuguesas no 
sentido de contribuírem positivamente para a diminuição do défice público, alguns 
continuam a usar-nos como bode expiatório para todos os males do país. 

A dívida das autarquias representa só 5% do total da dívida pública. As 
autarquias contribuíram de forma clara para a redução do défice público em 2004 e 2005; 
as autarquias com 12% da receita pública produzem 41,5% do investimento público do 
país; no entanto, por mais que façam e produzam, as autarquias estão a ser alvo de um 
ataque cerrado por este governo. Esta Proposta de Lei das Finanças Locais é, perdoem-me 
o termo, vergonhoso. Independentemente da cor política do governo, temos de ter a noção 
que este é mais um passo dado no sentido de desmoralizar, enfraquecer e, em ultima 
análise, acabar com o poder local. É responsabilidade de todos nós, autarcas, repudiar esta 
Proposta, porque quem agora ficar calado não poderá, nunca mais ser crítico dos ataques 
cerrados de que o poder local está a ser alvo. 

Não tenhamos dúvidas de que, a menos que todos juntos consigamos exercer 
sobre o governo elevada pressão, a Lei vai ser aprovada e as verbas disponíveis para as 
autarquias vão ser efectivamente menores.  

É exactamente por nos encontrarmos perante um cenário de previsível redução 
de receitas, por via de transferências do orçamento de estado, que urge assegurar as 
receitas próprias dos municípios e a vós é também pedido que aprovem a proposta da 
Câmara de manter os Impostos Locais ao nível dos anos anteriores. 

Desejo a todos uma Assembleia produtiva, um bom trabalho e uma discussão 
elevada. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente. A abordagem feita pela Senhora 

Presidente é uma abordagem transversal a todos os assuntos que temos a tratar nesta 
Assembleia, mas lembro aos Senhores Deputados que ainda nos encontramos no ponto 
2.1; assim, pergunto se algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste 
ponto?  

Como nenhum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra, vamos passar ao 
ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, ponto 2.2 - Deliberar as taxas do Imposto 
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Municipal sobre Imóveis, definidas pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 
2006, a liquidar no próximo ano, nos termos do Artº. 112º., do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis – Decreto-Lei nº. 287/03, de 12 de Novembro.  

Sobre este ponto, pergunto quem pretende usar da palavra? Senhor Deputado 
Borges dos Santos, faça favor. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Foi com alguma surpresa que nós constatámos que os valores apresentados pelo 

actual Executivo são exactamente os mesmos dos Executivos anteriores. Era questão de 
honra, nesta Assembleia, os Deputados, na altura da Oposição, defenderem valores 
bastante mais baixos porque havia dificuldades das populações e, por consequência a 
Câmara deveria fixar valores mais baixos do que aqueles que eram fixados.  

A nossa posição sempre foi que o Executivo, para realizar obras, teria 
obrigatoriamente que ter receitas e que os valores seriam aceitáveis e até necessários. Por 
esse motivo, nós concordamos perfeitamente com esta posição e vamos aprovar, sem 
nenhuma restrição, a proposta do Executivo, embora estivéssemos expectantes que 
houvesse diminuição desses valores, tendo em atenção o que se passava em sessões 
anteriores. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Quanto a este ponto da proposta de Impostos Municipais sobre Imóveis, queria 

fazer dois ou três comentários aos Senhores Deputados. 
Depois de analisar tudo aquilo que o Senhor Deputado Borges dos Santos disse, 

informo que a discussão existia porque pedíamos informações que nunca nos foram 
apresentadas na altura, quando questionávamos: qual o valor do imposto que, nos anos 
anteriores, tinha revertido a favor da Câmara Municipal. Era devido a factos como este 
que, muitas vezes, se abriam aqui discussões políticas.  

Posso dizer que, em 2003, este imposto rondou os 419 mil euros, em 2004 subiu 
25,3% e foi, nessa altura, quando houve a negociação e a reformulação dos cálculos deste 
imposto, que a autarquia auferiu um aumento de 25% e, em 2005, registou 2,6%, ou seja, 
está estabilizado. 

Deveremos ter um acréscimo inferior à inflação praticada, logo, os contribuintes 
vão pagar menos, atendendo a que a inflação não vai ser superior. Estes são os dados que 
eu lhes queria dar e que o Senhor Deputado Borges dos Santos deveria ter aqui referido e 
só não o fez porque não os estudou. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado Rui Costa. Senhor Deputado Borges dos 

Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Eu não tenho mais nada a acrescentar, só que me parece estar a passar-se o que 

eu julgava que não acontecia, isto é, quem tinha os dados era eu e agora quem os tem é o 
Deputado Rui Costa. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar da 

palavra. Vamos então pôr a votação o ponto 2.2 - Deliberar sobre as taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, definidas pela Câmara Municipal, para os prédios urbanos, 
referente a 2006. Perguntava, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por 
unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2.2 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
definidas pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2006, a liquidar no próximo 
ano, nos termos do Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – 
Decreto-Lei nº. 287/03, de 12 de Novembro foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
por unanimidade, isto é com 29 a favor. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, assim, ao ponto 2.3 da Ordem do Dia - Deliberar, nos termos da 

alínea f), do nº2, do artº.53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com o artº. 18º., da Lei nº.42/98, de 6 de Agosto, 
a criação de uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de 
“Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas”; “Ligação Rua da Shell/Avª. António 
Joaquim Henriques, em Nelas”; ”Variante à Aguieira” e “Capela Mortuária de Moreira”. 

Pergunto, algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto. 
Senhor Deputado Francisco Cardoso, faz favor.  

O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Senhora Presidente da Câmara.  
Eu sei que a Senhora precisa deste imposto como de pão para a boca, mas 

também os Executivos anteriores precisavam e cada vez que vinha aqui este imposto para 
ser discutido, era um cavalo de batalha da Oposição da altura, que nós éramos uns 
malandros, queríamos pôr os pobres dos contribuintes, dos industriais e dos comerciantes 
na penúria. 

Penso que este é um imposto solidário e um imposto suportado pelos que mais 
podem para os que menos podem.  

Senhora Presidente da Câmara receba uma posição responsável do Partido 
Socialista, pois vamos votar a favor.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Ora bem, isto hoje está engraçado, quando toca a taxas, há taxa para todos.  
Neste aspecto sou insuspeito, pois sempre votei contra a derrama nas vezes em 

que estive na Assembleia Municipal. Pela primeira vez vou votar a favor. Mas eu 
justifico, porque não se trata de espectáculo político, antes pelo contrário, perante a 
situação que ainda acabámos de falar relativamente ás dificuldades que o concelho vai ter 
em captar receitas com mais uma empresa que nem vai pagar derrama, já que se vai 
embora, e perante uma Lei das Finanças Locais que vai deixar este concelho a 
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crescimento zero para os próximos dois anos e com menos um milhão de euros em 2009, 
então sim, concordo que o Executivo tenha dez por cento da derrama de quem paga, para 
poder criar condições e até para fazer ou para melhorar os parques industriais, ou ainda, 
para atrair empresários.   

Quando me vinham com falsas derramas, em outras épocas, e com o argumento 
de que era preciso fazer uma obra qualquer, é evidente que não podia concordar. Na 
altura, os recursos do Estado eram outros e a conjuntura era completamente diferente.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Pergunto, mais algum dos Senhores 

Deputados deseja usar da palavra neste ponto? Se não desejam usar da palavra vamos pôr 
também o ponto 2.3 a votação que é - Deliberar, nos termos da alínea f), do nº2, do 
artº.53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e de acordo com o artº. 18º., da Lei nº.42/98, de 6 de Agosto, a criação de uma 
derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para obras. 

Pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
- O Ponto 2.3 – Deliberar, nos termos da alínea f), do nº2, do artº.53º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo 
com o artº. 18º., da Lei nº.42/98, de 6 de Agosto, a criação de uma derrama com vista ao 
reforço da capacidade financeira para as obras de “Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas”; “Ligação Rua da Shell/Avª. António Joaquim Henriques, em Nelas”; ”Variante à 
Aguieira” e “Capela Mortuária de Moreira”, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
com 29 votos a favor, o que constitui unanimidade. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade.  
Passamos de seguida ao ponto 2.4. - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem – Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas. 
Pergunto, algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto. 

Senhor Deputado Borges dos Santos. Senhor Deputado, faça favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Sobre este ponto, queria apenas pedir um esclarecimento à Câmara Municipal; 

quanto é que este valor representa para o Município e se vale a pena estarmos aqui a 
discutir uma taxa de zero vírgula vinte e cinco por cento que eu vejo nas minhas facturas 
representada por um ou dois cêntimos, isto é, se tem algum impacto na Contabilidade da 
Câmara? 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passo a palavra ao Senhor Vereador, Dr. 

Osvaldo Seixas, faz favor. 
O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas: 
- Antes de mais, muito boa noite. 
Prestando o esclarecimento que nos fora solicitado, nas contas deste ano da 

Câmara Municipal, entraram até agora, 16 cêntimos, isto é, um valor verdadeiramente 
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ridículo. Já pedi aos Serviços para contactar a entidade reguladora, para verificar estes 
valores, pois dá-me a sensação de que haverá empresas que não estão a cobrar as 
respectivas taxas. Pedi, igualmente, que fosse indagada, junto da entidade reguladora e 
das empresas que operam em telecomunicações no concelho de Nelas, a razão pela qual 
não chegam até nós esses valores; espero que, na próxima Assembleia Municipal, possa 
apresentar o resultado dessas pesquisas. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Perguntava se mais algum dos Senhores 

Deputados deseja usar da palavra? Já que mais ninguém pretende usar da palavra neste 
ponto, vamos também pô-lo à votação. Então o ponto 2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem – Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações 
Electrónicas. Eu perguntava, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por 
unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário:  
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Lei nº. 
5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 29 votos a favor, isto é, por unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.5 - Aprovar a 1ª. Revisão do Orçamento 

Municipal e às Grandes Opções do Plano do ano de 2006.  
Algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra? Senhor Deputado 

Borges dos Santos, faça favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos:  
- Tal como o Orçamento que nos foi apresentado em Abril, também a primeira 

Revisão é da responsabilidade exclusiva da Câmara. No entanto, nós temos algumas 
considerações a fazer, porque há alguns valores que não entendemos muito bem, ou que 
passam um pouco à margem do que estávamos à espera.  

Na primeira Revisão, há uma receita que é proveniente do empréstimo de 
setecentos mil euros, havendo a considerar um saldo da gerência anterior de cerca de 
quatrocentos mil euros. Temos aqui uma receita extraordinária de um milhão e cem mil 
euros.  

Para além deste valor, prometeram-nos, em Abril, que, para além de uma gestão 
cuidada, haveria algumas transferências de despesas correntes para despesas de capital, 
num valor aproximado de quatrocentos e cinquenta mil euros.  

Admitindo que a transferência deste valor não foi possível por qualquer motivo, 
mesmo assim, ainda estamos a falar de um valor de um milhão e cem mil euros. Se 
formos ver a afectação desse valor, apenas oitocentos mil euros são afectados a despesas 
de capital; quer isto dizer que, dos quatrocentos mil euros que vieram da receita do saldo 
da gerência anterior, ainda foram usados trezentos mil euros em despesas de capital; não 
só não foram recuperados quatrocentos e cinquenta mil euros, como foram colocados 
mais trezentos mil euros de despesas correntes. 

Significa que nas despesas correntes, neste momento, podemos dizer que houve 
uma derrapagem de setecentos e cinquenta mil euros, se considerarmos a poupança que 
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nos tinha sido anunciada. É só um alerta que fazemos, pois não vamos, de forma 
nenhuma, inviabilizar este orçamento, mas temos que dizer que não concordamos com a 
distribuição que foi feita na parte do capital. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. O Senhor Vereador Osvaldo Seixas vai 

prestar alguns esclarecimentos sobre isso. 
O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas: 
- Vou ser mais uma vez muito breve.  
Diz o Senhor Deputado Borges dos Santos que trezentos mil euros deveriam ter 

sido transferidos para investimento. Deixe-me dizer-lhe que a transferência de 
competências relativamente ao programa de enriquecimento curricular do Primeiro Ciclo 
foi orçada em duzentos e trinta mil euros. Deparámo-nos, ainda, no final do ano, como os 
Senhores sabiam, com uma série de subsídios que estavam atribuídos em reunião de 
Câmara e não cabimentados, que tivemos que pagar e saiem também das receitas 
correntes. Esta é a explicação da diferença verificada.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. 
Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Sobre os números deste ponto, confesso, não fiz o trabalho de casa; como tal, 

vou-me apenas reportar à parte política. Dou conta, com agrado, que os Vereadores do 
Partido Socialista fizeram questão, na votação, a seguir à discussão deste ponto em 
reunião de Câmara, de enviar uma declaração de voto onde explicam precisamente aquilo 
que o Senhor Deputado Borges dos Santos aqui tentou também explicar. 

Para mim, a questão é clara; este Executivo tem a confiança política para 
solucionar os problemas da falta de dinheiro transitados da gestão anterior e fazer face a 
pagamentos correntes de obras que já estavam lançadas, tendo sido para o efeito 
solicitado um pedido um empréstimo. Relativamente à forma como o Executivo o afectou 
e à utilização dos seus recursos, naturalmente que vos fica bem dizer que não concordam, 
pois, no passado, concordavam com tudo e não colocavam nada em causa.  

Dou o meu voto de confiança, confessando que não analisei tão esmiuçadamente 
como foi feito pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista e pela bancada 
parlamentar deste partido nesta Assembleia Municipal. 

A Câmara Municipal tem a nossa confiança e recorde-se que está a três meses de 
terminar o exercício. Para o ano, na Conta de Gerência, cá estaremos a discutir se o 
dinheiro foi bem aplicado, se valeu a pena esta revisão do orçamento e se estava correcto. 
Por isso, julgo que merece da nossa bancada o voto favorável. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados deseja 

usar da palavra neste ponto? Faça favor Senhor Deputado Borges dos Santos. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Percebi, perfeitamente, a justificação que o Senhor Vereador Osvaldo Seixas 

deu sobre este assunto. Houve verbas que não estavam previstas e que foram aumentadas.  
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Já não entendo que o Senhor Deputado Paulo Santos venha dizer que isto tudo 
se deve a despesas anteriores, quando há um saldo positivo de 400 mil euros que foi 
incluído agora na 1.ª Revisão. Vamos chamar as coisas pelos nomes e não confundir tudo 
com o passado e referenciar também o presente. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados deseja 

usar da palavra? Vou então pôr o ponto 2.5 também a votação. - Aprovar a 1ª. Revisão ao 
Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano do ano de 2006. Perguntava, quem 
vota contra? Quem se abstém? Temos nove abstenções e vinte votos a favor. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
 

MINUTA DA ACTA 
- O Ponto 2.5 - Aprovar a 1ª. Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes 

Opções do Plano do ano de 2006, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 20 
votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.6 - Aprovar o Inventário dos bens móveis e 

imóveis do Município à data de 31/12/2001.  
Algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto? Senhor 

Deputado Borges dos Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Quanto a este ponto, nós recebemos o inventário, mas não tive sequer a 

veleidade de andar a ver aquelas folhas todas; confio que o que está lá que esteja certo; 
haverá lá coisas que já não existem, haverá outras que não estão lá, mas, sendo um 
inventário, pode sempre ser actualizado. 

Devemos partir do princípio de aprovar o que temos, trata-se de um documento 
oficial e esperemos que ele esteja minimamente correcto e, a partir daí, deveremos 
introduzir as actualizações que forem necessárias. Nós vamos aprovar o ponto. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Sobre este ponto já fiz algum trabalho de casa, ou seja, como o Senhor 

Professor Marcelo Rebelo de Sousa, li transversalmente o documento, até porque ele é 
extenso.  

Aqui está o património do concelho de Nelas, expresso em números e com um 
inventário. E já ía eu quase na alvorada, a ler tudo, quando dou conta que o documento 
elaborado é de 2001. Mas estão-me a apresentar em Setembro de 2006, um estudo feito 
em 31/12/2001? Passaram-se cinco anos, o mundo já deu três voltas quase e eu pergunto 
se isto é um inventário que já está desactualizado e se temos de fazer um novo estudo. 
Assaltaram-me várias dúvidas; porque é que um documento destes (que até deve ter 
custado uns bons milhares de contos, já que foi fruto de um levantamento de técnicos 
especializados, que fotografaram, catalogaram, inventariaram e avaliaram durante muito 
tempo no concelho de Nelas), só agora apareceu. Passou um Executivo anterior, pelo 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 19

menos, porque este Executivo entrou em funções este ano; politicamente, tenho de dizer 
que este documento decorre, tanto quanto me apercebi do que li, de uma obrigatoriedade 
legal, a partir do momento que foi obrigatório para as Câmaras Municipais, como 
imposição do POCAL. Este Decreto-Lei data de 1999 e não estamos a falar de nenhum 
Executivo, nem de nenhum político que por sua própria iniciativa se tenha interessado em 
saber quanto é que valia o Concelho de Nelas, pedindo para tudo ser inventariado.  

A partir de 2002, as Autarquias foram obrigadas a apresentar e a adaptar-se ao 
POCAL e a determinados procedimentos contemplados nesse documento que data de 
2001. O Orçamento deveria apresentar os edifícios, todos os equipamentos, sejam 
públicos ou privados, bem como os investimentos feitos no concelho de Nelas. Passaram 
cinco anos e pergunto, porquê? Qual o interesse? Aonde é que esteve este documento 
guardado?  

Há outra questão, que até acho curiosa, quando leio a acta da reunião 
extraordinária desta Câmara em que foi aprovado este documento e que diz o seguinte: 
“A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o inventário dos bens móveis e 
imóveis...”. Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Engº. João Manuel 
Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de 
Pais Monteiro, apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido 
Socialista votam favoravelmente os valores constantes do inventário resultante do 
relatório da empresa Sight Portuguesa, presente a esta reunião de Câmara, com as 
seguintes reservas: Sendo o inventário um documento dinâmico, ou seja, esteve desde 
2001 até 2006 parado, mas dinâmico, no qual não estão referenciados muitos bens 
imóveis, propriedade do Município, por não se encontrarem registados na Conservatória 
aprovação da Câmara ou por outras razões, urge proceder à sua actualização e registo o 
mais completo possível, pois trata-se de um documento contabilístico de grande 
importância, fundamental para a gestão patrimonial do município. Pretendem ser 
esclarecidos sobre data de recepção do relatório, datado de 2002 e caso existam, quais as 
razões porque só agora foi submetido à Câmara”. Os Senhores Vereadores do Partido 
Socialista também são assaltados pelas mesmas dúvidas que eu tenho. Porque é que o 
documento só agora vem à luz do dia? Acham que o inventário é um documento 
dinâmico, apesar de ter estado parado 5 anos? Estão cá dois Senhores que integram o 
actual Executivo e fizeram parte do Executivo anterior, nomeadamente nos quatro anos 
anteriores, entre 2001 e 2005 e o dito cujo documento dinâmico só agora apareceu, em 
2006, à nossa apreciação.  

Algumas das minhas dúvidas foram-se dissipando, mas adensam-se, ao mesmo 
tempo, porque estamos todos com alguma amnésia e até pessoas que tiveram algumas 
responsabilidades também não se lembram por onde andou o documento, apesar de terem 
estado em funções durante o Executivo anterior. 

Passando ao documento propriamente dito, que é aquilo que nos trás aqui hoje à 
Assembleia Municipal, finalmente está cá e é bastante importante. Saúdo a Câmara por, 
finalmente, ter tido a coragem de trazer este documento para ser votado, pois também lhe 
traz responsabilidades acrescidas.  

A partir de agora, este documento serve de base àquilo que é a bíblia da Câmara 
Municipal de Nelas, do nosso concelho e das nossas freguesias. As limitações ao projecto, 
diz a auditoria que fez este trabalho, originaram algumas dificuldades na afectação dos 
bens inventariados. Como dificuldades deparadas, apresentamos as seguintes. O suporte 
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contabilístico disponibilizado revelou-se insuficiente para reconciliar os bens etiquetados 
no terreno; poderemos apontar como causa para esta insuficiência dois factores: 
imobilizados, em geral, com vida útil superior a dez anos e as aquisições de imobilizado 
efectuadas em outras rubricas orçamentais e das quais não nos foi disponibilizada 
documentação. Algumas facturas continham informação demasiado lata e dúbia, não 
permitindo identificar os bens a que se referiam. Este é o diagnóstico do estudo que foi 
feito para conseguir avaliar e inventariar aquilo que está no nosso concelho.  

Sugerimos, para o futuro, a implementação de algumas medidas e 
procedimentos por forma a efectuar uma gestão optimizada dos bens que compõem o 
património móvel, tais como, implementação de critérios para aquisições, etiquetagem, 
actualização da base de dados para todos os bens a adquirir à posteriori, arquivo das 
requisições internas, definição de critérios para a classificação dos bens de imobilizado, 
tendo sempre em conta o custo versus benefício de gerir uma base de dados com bens que 
sofrem alterações patrimoniais constantes e não esquecendo a máxima prevista no 
POCAL - gerir com eficácia, eficiência e economia. Inserção na base de dados das 
aquisições efectuadas desde o final do trabalho da Sight no terreno. Concluindo isto, 
perderam-se cinco anos de trabalho em que esta base de dados esteve encaixotada não sei 
aonde e não foi actualizada; parámos no tempo desde 2001 em termos de trabalho e o 
rigor que existia era muito pouco para poder avaliar; até estes Senhores, de forma 
independente, chamam à atenção para isto. 

Saúdo este documento que reflecte um momento de viragem democrática no 
nosso concelho, pois o alcance deste documento tem uma importância futura para a 
transparência e a gestão municipais. Estamos perante um dos documentos mais 
importantes dos últimos anos sobre o qual eu me tenha pronunciado. Lamento é que este 
documento tenha estado imobilizado durante cinco anos, algures na Câmara Municipal. 
Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados deseja 

usar da palavra neste ponto? Com autorização da Senhora Presidente da Câmara, passo a 
palavra ao Senhor Vereador Adelino Amaral. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 
- Boa noite meus senhores. 
Para responder ao repto do Senhor Deputado Paulo Santos e para lhe dizer que, 

em primeiro lugar, o documento é de Abril de 2002 e não de 2001; é uma pequena 
imprecisão, embora não seja importante.  

Em segundo lugar, dizer-lhe que, como sabe, eu não exercia funções em 
permanência no Executivo anterior, mas louvo a coragem que esse Executivo anterior 
teve de encomendar este estudo e o Senhor também o devia ter feito, evitando a crítica ao 
Executivo anterior por o ter feito.   

Garanto-lhe que ainda hoje há muitos municípios neste país que não fizeram este 
trabalho e também lhe garanto que a esmagadora maioria dos municípios portugueses 
ainda não o implementou. Espero que o Senhor Deputado tenha o mesmo discurso, 
quando lhe forem apresentados aqui relatórios, com muitos meses de atraso. 

Em relação aos comentários da nossa declaração de voto, acho uma descortesia 
da sua parte, pois nós consideramos que é um documento dinâmico, embora tenha 
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algumas lacunas. Quanto ao tempo de apresentação, talvez a Senhora Presidente ou algum 
dos Vereadores da maioria saberão explicar e eles próprios também lhe dirão o porquê 
deste documento só agora aqui ter chegado, quando podia ter vindo em Novembro ou 
Dezembro de 2005. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Adelino Amaral.  
Senhor Vereador Manuel Marques, faça favor. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Quero dizer que também fui Vereador de 2001 a 2005 e quero também aqui 

afirmar que nem sequer sabia que este inventário estava feito, pois foi-nos completamente 
omitido e, se calhar, ao Senhor Vereador Adelino Amaral também lhe foi omitido. Nós, 
quando tomámos posse em Outubro, também não sabíamos da existência deste relatório. 
Só há muito pouco tempo, se a memória não me atraiçoa, há uns quinze dias ou há um 
mês é que soubemos; agora, não me perguntem aonde é que ele estava escondido, nem me 
perguntem quem o escondeu, nem me perguntem quem deu ordens para o esconder. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
 - Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. Senhor Deputado Borges 

dos Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Acho que estamos a confundir um pouco as coisas. Nós estamos aqui com um 

documento que, como o Deputado Paulo Santos disse, é importante e ainda bem que está 
feito. É evidente que, se calhar, deveria ter sido implementado mais cedo, mas não foi. O 
que devemos é aproveitar este documento, tal como ele está, dar-lhe as melhorias que 
forem possíveis, pô-lo a funcionar no POCAL, porque foi para isso que foi elaborado por 
causa da lei. Talvez o POCAL não obrigasse a que ele fosse aplicado de imediato e, por 
tal motivo, foi-se protelando. Não me parece que tivesse ficado escondido, até porque eu 
verifiquei que, na Câmara, que todo o mobiliário foi etiquetado, ou seja, este documento 
serviu de trabalho na Câmara. Vamos, neste caso, aprová-lo e implementá-lo conforme a 
lei parece que obriga e parece que estamos aqui a confundir uma coisa que não tem nada 
de transcendente. Muito obrigado. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Foi com essa intenção e, que o documento 

foi colocado à votação nesta Assembleia. Mais alguém pretende usar da palavra neste 
ponto, não? Vou então pô-lo à votação. Ponto 2.6 - Aprovar o Inventário dos bens móveis 
e imóveis do Município à data de 31/12/2001. E pergunto, quem vota contra? Quem se 
abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2.6 - Aprovar o Inventário dos bens móveis e imóveis do Município à 
data de 31/12/2001 foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 29 votos a favor, isto 
é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Passamos de seguida, ao ponto 2.7 da Ordem de Trabalhos que é – Subscrever a 

declaração sobre a luta contra o tráfico de seres humanos. 
Esta declaração foi enviada a todos os Senhores Deputados para terem 

oportunidade de ler conforme foi solicitado. É uma luta que penso não oferecer qualquer 
dúvida; aliás, a Senhora Presidente da Câmara já frisou isso mesmo. Qualquer luta contra 
o tráfico de seres humanos é uma luta mais que exigente e exigida por nós, por todas as 
pessoas de bem, porque o ser humano nunca deve ser tido ou visto como um objecto.  

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

Passávamos à votação. Ponto 2.7 – Subscrever a declaração sobre a luta contra o 
tráfico de seres humanos. Quem vota contra? Quem se abstém? A aprovação desta 
subscrição foi por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário:  
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2.7 – Subscrever a Declaração sobre a luta contra o tráfico de seres 
humanos, foi posto à discussão, tendo recolhido e sido aprovado com 29 votos a favor, 
isto é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Ponto 2.8 – Subscrição da Declaração do 4º. Fórum Mundial da Água – 

documento este também enviado a todos os Senhores Deputados, que espero tenham tido 
oportunidade para o analisar. Pergunto se algum dos Senhores Deputados deseja usar da 
palavra? Não. 

Passávamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta 
subscrição também foi aprovada por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2.8 – Subscrever a Declaração do 4º. Fórum Mundial da Água, foi 
posto à discussão, tendo recolhido e sido aprovado com 29 votos a favor, isto é, por 
unanimidade. 

O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Mais uma vez, quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada 

por unanimidade.  
Passamos, de seguida, ao ponto 2.9 da Ordem de Trabalhos -  Apreciar e rejeitar 

a Proposta de Lei das Finanças Locais. 
Sobre este ponto já foi feita uma abordagem pela Senhora Presidente e agora 

questionava os Senhores Deputados se desejam usar da palavra neste ponto. Senhor 
Deputado Borges dos Santos, faz favor. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos:         
- Este ponto é sensível para as Autarquias Locais. Nós achamos que tem que ser 

tratado com muito cuidado por parte do Governo. No entanto, parece-nos que ele está a 
ser usado um pouco como um confronto directo entre o Presidente da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, envolvendo no seu seio os Municípios, 
pois, perante a perspectiva de serem defraudados nos seus direitos, começam a reagir, 
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levando, até, a Associação Nacional de Municípios ter considerado necessário convocar 
um congresso extraordinário.  

É uma situação preocupante para a qual os Municípios têm que estar atentos. No 
entanto, ainda não é uma lei, pois trata-se apenas de um projecto-lei, que está em 
discussão, para além do Governo ainda ir ouvir a Associação Nacional de Municípios. 
Parece-nos um pouco extemporâneo, ou melhor, prematuro, estarmos neste momento a 
tomar uma posição do género daquela que a Câmara tomou. Não estou a dizer que não 
venha a verificar-se, que isto seja uma realidade, no entanto, se vier a verificar-se, é mau. 

Nós tínhamos feito uma moção muito mais ligeira, que eu passo a ler: 
“Considerando que está em fase de discussão para posterior aprovação a 

proposta do Governo para a nova Lei das Finanças Locais, as Autarquias têm cada vez 
mais competências e responsabilidades e que o projecto-lei ameaça reduzir os meios 
financeiros do Orçamento de Estado necessários à consecução das competências 
delegadas, a Assembleia Municipal de Nelas, reunida no dia 29 do mês de Setembro do 
ano de 2006, apela aos Senhores Membros do Governo e aos Senhores Deputados da 
Assembleia da República para que tenham em consideração os fracos recursos financeiros 
das Autarquias, em especial do interior, de forma que esta lei não venha a resultar em 
prejuízo para as mesmas”. 

A nossa posição, neste momento, era fazer uma advertência ao Governo e à 
Assembleia da República para que tenham em atenção o que é que vão fazer e não 
entrarmos nesta guerra de números, pois há a leitura da Associação Nacional de 
Municípios e há a leitura do Governo e se formos comparar as duas leituras, cada um tem 
a sua. Há uma fase de transição prevista até 2009, em que os prejuízos serão zero; a partir 
daí também não se sabe muito bem. 

Não podemos estar parados, mas devemos ter cuidado para não alimentarmos 
esta guerra institucional entre dois órgãos importantes, que são o Governo e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. 

Apresento a nossa moção à Mesa. Quanto à moção apresentada pela bancada do 
PPDPSD / CDSPP, não vamos inviabilizá-la, vamo-nos abster e propomos também a 
nossa moção à Mesa por a considerarmos mais ligeira, só de prevenção e não já de 
execução.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passo a palavra ao Senhor Deputado Rui 

Costa. Muito obrigado. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Senhores Deputados, em relação a este ponto, pensem que ninguém aqui é 

ingénuo. Quando o Governo tem uma proposta de lei, será para apresentar na Assembleia 
da República e para ser votada favoravelmente. É um documento criado pelo Governo, 
que, após ter sido estudado por várias instituições, como a Associação Nacional de 
Municípios e uma empresa reputada, a Deloite, será interessante prever o que vai 
acontecer na grande maioria dos municípios portugueses. 

O Senhor Deputado referiu aqui e bem, que a imposição da regra de crescimento 
zero é aplicada nesta lei, que durante 2007 e 2008 ficará tudo na mesma, ou seja, o 
crescimento é zero e eu digo-lhe que isto é uma limitação da autonomia municipal. 
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O país tem uma tradição municipalista e, como a regionalização foi colocada na 
gaveta, deveríamos dar mais apoio aos municípios, mais reforço ao poder local, porque 
são eles e não são os deputados (que vivem em Lisboa e que fazem aquelas grandes 
viagens, mas não dentro do país), que conhecem a realidade. Em termos concretos, o 
Município de Nelas vai perder, em termos de receitas, cerca de um milhão de euros. 
Penso que esta lei é prejudicial para o concelho.  

Actualmente, as autarquias, daquilo que recebem, conseguem investir 41,5% dos 
investimentos realizados pela Administração Pública, apesar das receitas serem apenas de 
11,7%. As autarquias é que investem no país, por consequência têm que se endividar.  

Penso que esta lei é um corte para todos nós e, como Deputados que somos 
eleitos pelo povo que se expressou no acto eleitoral do dia 9 de Outubro do ano passado, 
podemos achar que isto é um atestado de menoridade e é tentar fazer com que os Eleitos 
Locais passem a ser meros funcionários públicos, sem verba, com a atribuição de cada 
vez mais competências. Ainda hoje, nesta Assembleia, o Senhor Vereador Osvaldo Seixas 
falou no aumento das competências da Câmara, mais concretamente no Sistema de 
Educação, ou seja, no Pré-Escolar, no Primeiro Ciclo e já se fala que o Segundo e o 
Terceiro Ciclo irão passar para a responsabilidade das Autarquias, com prováveis 
reduções de verbas. 
              Com esta proposta, o objectivo é cortar as pernas a todos os municípios 
portugueses. Trazia aqui uma moção, que passo a ler, para sintetizar aquilo que se disse e 
que a lei propõe. 

“Face à aprovação em Conselho de Ministros de 27 de Julho da Proposta de Lei 
das Finanças Locais e à discussão pública aberta por essa aprovação e, considerando a 
agenda do próximo congresso extraordinário da ANMP no dia 04 de Outubro, do qual se 
espera que saiam as linhas de actuação dos Municípios Portugueses relativamente aquela 
proposta, importa definir a posição dos órgãos autárquicos do concelho relativamente ao 
assunto. 

Assim, atendendo:  
1 – Às linhas fundamentais da Proposta de Lei que acabam por ser: 
a) Criação de limitações à autonomia municipal;  
b) Imposição da regra do crescimento zero na distribuição dos fundos do estado 

pelos municípios;  
c) Criação de um novo sistema de distribuição de verbas pelos municípios que 

levará, depois de 2009, a diminuições drásticas e dramáticas das receitas municipais, 
sendo até lá travadas por dispositivos de transição;  

d) Restrições ao endividamento exclusivas para os órgãos da administração 
local, sem qualquer tipo de paralelismo para a Administração Central. 

2 – Ao comportamento histórico dos municípios portugueses, consubstanciado 
nos seguintes factos:  

a) O total das dívidas financeiras dos municípios representa apenas 5,1 % do 
total da dívida pública;  

b) Os municípios contribuíram, em 2004, de forma objectiva para a redução do 
défice das Administrações Públicas, produzindo um saldo financeiro positivo de 25 
milhões de euros; 

c) De acordo com o Relatório Anual do Banco de Portugal, o recurso ao crédito 
por parte das autarquias está em desacelaração desde 2002;  
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d) O investimento dos municípios portugueses representa 41,5% do total de 
investimentos realizados pela Administração Pública, apesar das suas receitas 
representarem somente 11,7% do total das receitas públicas. 

3 – Às implicações para a generalidade dos municípios portugueses da 
aprovação da Proposta de Lei em causa, nomeadamente a redução, para 14% dos 
municípios, do valor das receitas provenientes do estado, já em 2007, número que 
aumenta para 63%, em 2009, a que acresce o impacto das novas regras sobre o 
endividamento.  

4 – Às implicações directas para o município de Nelas da aplicação da proposta 
de lei em análise, que vai provocar, a partir de 2009, uma redução de transferências do 
estado, superior a 20%, ou seja, uma diminuição estimada das receitas da autarquia de 
cerca de 15%. 

Propõe-se à Assembleia que delibere o seguinte:  
I. Repudiar de forma clara e inequívoca a Proposta de Lei das Finanças Locais 

apresentada pelo Governo do Partido Socialista, considerando-a uma atentado à 
autonomia das autarquias, perpetrando um ataque série ao Poder Local e dos seus agentes 
e constituindo-se como mais um pólo potenciador do desequilíbrio entre as várias regiões 
e concelhos do país.  

II. Lutar, por todos os meios ao seu alcance e em conjunto com a Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses e com a Câmara Municipal de Nelas, pela defesa 
dos interesses dos municípios, defendendo esta posição no próximo congresso 
extraordinário daquela associação;  

III. Alertar as Juntas de Freguesia, através dos presidentes que são membros 
desta Assembleia, e as Assembleias de Freguesia do concelho para o facto da afectação de 
50% do IMI rústico às receitas de cada freguesia representar, para a grande maioria, 
receitas de valor quase irrisório, pretendendo apenas constituir um engodo ao apoio da 
ANAFRE à proposta governamental”.  

Pedia para dar conhecimento do teor desta moção às seguintes entidades:  
- Senhor Presidente da República;  
- Senhor Presidente da Assembleia da República; 
- Senhor Primeiro-ministro;  
- Senhor Director Geral das Autarquias Locais; 
- Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas;   
- Senhores Líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República;  
- Senhores Líderes dos Partidos com assento parlamentar na Assembleia da 

República;  
- Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios;  
- Senhor Presidente da Mesa do Congresso da Associação Nacional de 

Municípios;  
- Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia do Concelho. 
Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado 

Paulo Santos, faz favor.  
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
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- Muito obrigado, Senhor Presidente.   
O Partido Socialista já nos habituou a estas tomadas de posição; quando está no 

Governo é centralista e jacobino - temos aqui o Partido Socialista na sua melhor essência. 
O Rui Costa já enunciou as razões que estão patentes na moção que apresentámos, razões 
que vêm no seguimento da moção votada na reunião de Câmara. Queria apenas 
acrescentar aqui duas ou três situações. Está-se a começar a revelar uma faceta no nosso 
Primeiro-ministro em relação a qual, até ao momento, os portugueses andavam um pouco 
distraídos. O namoro acabou, os tiques de arrogância e de autoritarismo do Primeiro-
ministro começam a revelar-se, acossado já com esta situação que lhe está a criar alguns 
engulhos; o super ministro Costa já veio dizer que estão abertos a negociações - disse-o 
hoje, depois de tentar afrontar os Municípios de todo o país. Não é com versões light que 
o Senhor Ministro Costa vai resolver esta questão, pois dizer-se que isto é apenas uma 
antevisão, um projecto-estudo, não nos convence. Os comissários políticos do Partido 
Socialista, tais como os do PSD noutros tempos, vêm ao distrito dizer às Assembleias 
Municipais que isto é light e nós temos um Primeiro Ministro todo simpático, amigo do 
Hugo Chavez, como se pode ver nas fotografias que apareceram ontem. Só com posições 
e políticas concretas é que se poderá ultrapassar esta questão. A única posição que os 
autarcas deveriam tomar, se o concelho de Nelas também vai ser afectado por esta lei, que 
pelos vistos, é má para todos os concelhos, a não ser para o Governo e para o Partido 
Socialista, era assumir a ruptura. Nós, como autarcas de Nelas, achamos que o nosso 
concelho é prejudicado e ponto final. Estamos solidários com uma moção única em que 
alertamos o Governo, em que estamos atentos, mas não basta só dizer que estamos atentos 
a estudos, afirmarmos que não aceitamos, porque estão em causa os interesses da nossa 
terra. 

O maior partido da Oposição, o PSD, apresentou algumas alternativas a este 
projecto-lei, porque não basta vir dizer que os Presidentes de Câmara e os Executivos 
Camarários são uns malandros, porque é o que aqui transparece, já que estamos perante o 
maior ataque feito às autarquias locais em trinta anos de poder autárquico. É o maior 
ataque porque a questão da autonomia está colocada em causa, já que um Governo pode 
mudar as regras do jogo, dos limites de endividamento, a meio de um orçamento; isto é 
interferir na autonomia de uma autarquia, autonomia que foi ganha com o 25 de Abril. As 
autarquias são um dos pilares fundamentais do desenvolvimento do país, os dados já 
foram todos enunciados, é algo que está mais que assente. Não vamos discutir quando 
estamos na Oposição: as autarquias têm que ter muito dinheiro para ser um fartar de 
vilanagem. Quando estamos no Governo, já os autarcas não sabem gerir o dinheiro, nós 
no Governo central é que sabemos e que vamos dizer ao Senhor Autarca de Nelas como é 
que vai gastar o dinheiro.  

Para isso nós estamos cá; se nos deixarmos ir por este caminho, daqui a dias não 
temos Assembleia Municipal nem sequer para sugerir o que quer que seja, porque alguém 
em Lisboa, no Terreiro do Paço, vai definir e decidir tudo. É isto que a mim me preocupa 
neste projecto de lei, o atentado à autonomia do poder local, não tanto a discussão 
conjuntural dos dinheiros, embora também seja importante discutir. Mas a questão de 
princípio, quanto a mim, está errada, tal como a questão do IRS que, para alguns 
constitucionalistas, é inconstitucional. Se o IRS é um imposto nacional, porque é que a 
Senhora Presidente da Câmara de Nelas, ou de Mangualde, ou de Carregal do Sal, à sua 
maneira, vão ter que decidir se o IRS vai ser mais ou menos 5%. Trata-se de uma situação 
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que é inconstitucional e que está prevista neste decreto-lei, como demonstram as próprias 
fraquezas e falhas do projecto-lei. O Governo está-se a aproveitar de uma fase em que 
alguns autarcas ganharam mau nome. O PSD, nesta última campanha (e o seu líder nesse 
aspecto é insuspeito) afastou-se de autarcas que se recandidataram contra tudo e contra 
todos e, mesmo assim, até foi derrotado em algumas das suas opções. O Partido Socialista 
também o fez em Felgueiras. Estes Senhores não podem actuar, apenas, segundo estes 
maus exemplos, os autarcas do país não estão todos no mesmo saco, nem têm que ser 
medidos com uma nova lei que diz que são incompetentes e que não sabem gerir o 
dinheiro. O dinheiro vem para aqui e o Executivo e a Assembleia Municipal de Nelas é 
que definem as prioridades, como tem acontecido até aqui, e não é alguém que está no 
Terreiro do Paço que vai decidir aonde é que se vai aplicar o dinheiro em Nelas. 

Se temos algumas dúvidas e receios quanto à boa transparência ou gestão das 
autarquias, este documento que vamos votar é importante; façam-se auditorias em cada 
quatro anos e já se vai avaliando e aquilatando da gestão seguida pelos municípios e 
arranjem-se outros mecanismos de controlo, pois sou a favor disso e sempre o defendi.  

Politicamente, não aceito que as autarquias, que são o poder local, tenham a sua 
autonomia beliscada desta forma. Isto é um atentado, é uma irresponsabilidade, é 
andarmos para trás politicamente em direitos que eu pensava que estavam assumidos e 
adquiridos, pelo que convido o Partido Socialista a juntar-se, se tivermos que fazer uma 
nova moção. Acho que a Assembleia Municipal devia estar unida porque estão em causa, 
neste caso, os interesses do nosso concelho e será uma forma de mostrarmos firmeza 
perante o Governo. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passo de seguida a palavra ao Senhor 

Deputado Borges dos Santos, faça favor Senhor deputado. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Não quero acreditar, com os pormenores com que fizeram esta moção, que não 

tenham conhecimento, ou se tenham esquecido do ponto fulcral desta guerra, que todos 
sabemos qual é. O ponto fulcral desta guerra é a venda de créditos futuros, como, por 
exemplo, as autarquias quererem ou proporem vender taxas municipais durante anos e, 
não sendo isso um investimento, elas tentariam negociar essas receitas; foi aí que 
começou a venda de receitas futuras e que fez despoletar esta guerra, a que o Governo se 
opôs determinantemente; quanto a isso, nós também concordamos com o Governo. Não 
podemos, de forma nenhuma, por todo o respeito que tenhamos ao poder local, seja ele de 
que cor for, que qualquer Câmara se dê ao luxo de vender receitas futuras, hipotecando o 
futuro do concelho. O principal motivo desta guerra entre a Associação Nacional de 
Municípios e o Governo não está na moção, embora concorde com o resto, que é 
prejudicial e, por isso mesmo, dissemos que não votávamos contra, que nos íamos abster 
nesta moção. Espero que haja o bom senso de ver o que é razoável e o que é que não é 
razoável e nós julgamos que essa venda do futuro não é razoável. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Marcelino Paiva, faz 

favor. 
O Senhor Deputado Marcelino Paiva: 
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- Vou proceder, como um bom exemplo que foi dado, há pouco por um 
deputado da bancada do Partido Socialista - vou fugir às formalidades iniciais. 

 Li com atenção o documento apresentado pelo Governo e procurei acolher as 
essências que para mim são três. Neste documento há novas regras, uma delas diz respeito 
ao endividamento, outra à transferência de verbas do Estado para as Autarquias e outra à 
transferência de competências para as autarquias; lendo com atenção este documento fica-
se com a convicção de que o poder local será molestado com a aprovação desta lei.  

E o que a mim me surpreendeu foi a teimosia do Senhor Secretário de Estado da 
Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, chegando até a admitir uma recusa de 
conversações. Felizmente, o Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. António 
Costa, já decidiu receber a Associação Nacional de Municípios Portugueses. O Senhor 
Secretário de Estado já tinha manifestado a ideia de que não tornaria a receber a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses.  

Julgo que haverá o bom senso de se atingir um diálogo entre o Governo e a 
Associação Nacional de Municípios. Na próxima semana esse diálogo vai ser feito e 
penso que será possível uma melhoria no que diz respeito àqueles três pontos essenciais a 
que me referi no início desta intervenção. O poder local tem até agora exercido esse poder 
aproximando-se das populações, conhecendo melhor os problemas das pessoas do que o 
poder central. Julgo que o bom senso vai imperar e que poderemos ter uma nova lei de 
financiamento das autarquias que seja aceite por todos. É uma atitude de esperança que eu 
tenho, por isso aprovo o texto da moção que foi aqui apresentada pelo Deputado Rui 
Costa. Apoio essa moção porque é necessário que o Governo tenha consciência de que os 
autarcas estão unidos e recusam, neste momento, o actual projecto-lei. Por isso este 
movimento lançado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses é um 
movimento que serve, não digo para pressionar o Governo, mas para fazer com que o 
Governo dialogue com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito 
obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Passo agora a palavra ao Senhor Dr. Borges 

da Silva, Vereador e Vice-Presidente desta Câmara, que nos vai prestar alguns 
esclarecimentos também sobre o assunto. 

O Senhor Vereador Dr. Borges da Silva: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Membros da Mesa, 
Senhora Presidente de Câmara. 
Apenas quero dar um contributo. Creio que o que está em apreciação é um 

assunto muito importante. Tenho ainda, e por isso é que pedi para trazer algumas notas, a 
esperança de demover os Senhores Deputados da Assembleia Municipal do Partido 
Socialista, no sentido da abstenção relativamente a uma moção. O que está em apreciação 
é esta proposta de lei do Governo, não é uma futura lei negociada, é esta, concreta 
proposta, que creio que foi distribuída a todos, uma proposta de lei de financiamento das 
autarquias locais. 

Senhor Deputado Borges dos Santos, não é a venda de créditos futuros, nem do 
IMI, nem da derrama, que se trata. É de outros aspectos muito importantes, como por 
exemplo, rendas, contratos de arrendamento, ou seja, receitas certas, não receitas ilíquidas 
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e indefinidas. Os municípios poderiam financiar-se desta forma e com este projecto-lei 
vão deixar de o poder fazer. 

Isso tem sido uma prática assumida pelo Partido Socialista quando está no 
Governo, sabe porquê? Dou-lhe um claro exemplo: as SCUTS e as auto-estradas com 
portagens virtuais não são mais que isso, o concessionário constrói a auto-estrada e depois 
o Estado fica obrigado a pagá-la durante vinte ou trinta anos, está a recorrer a crédito 
futuro. O Orçamento do Estado está onerado e privado desse encargo. O próprio Estado 
vendeu a receita fiscal a uma empresa, pôs a cobrança dos impostos a concurso, para 
combater o déficit, também vendeu um crédito que tinha para se financiar. Tenho 
esperança de vos convencer a alterarem o sentido de voto por um argumento que eu 
considero muito importante, que é a legitimidade do exercício de determinada função. 
Vªs. Exªs, como nós, fomos eleitos pelas populações para defender uma causa, que é o 
Poder Autárquico, fundamentalmente a autonomia do poder autárquico, o país está 
dividido, as duas pernas do país são o poder central e o poder local e há ainda o poder 
regional. Nós somos eleitos do poder local, temos a obrigação de reagir perante um 
ataque ao princípio essencial, à essência do poder local, como é esta proposta de lei e 
sobre isso não vi dos Senhores Vereadores do Partido Socialista nenhuma questão em que 
discordem disto. Esta proposta de lei é má para o poder local, tem tudo que é de mau, não 
tem nada de bom. Tem aqui uma medida que, eventualmente, pode ser discutida, que é a 
questão do IRS, da concorrência entre autarquias, que está previsto ser de 5% da receita 
de IRS cobrada no município, poder ser receita municipal, sendo 2% da taxa fixa e os 
municípios poderem isentar até 3%. 

Admito que haja medidas, eventualmente, de corresponsabilização das opções 
financeiras dos municípios, isto é, haver aqui princípios que valha a pena discutir. Mas o 
que nós estamos a discutir nesta proposta de lei, que com a veemência que a Associação 
Nacional de Municípios adoptou está a obrigar o Governo a rever a sua posição de 
intransigência, relativamente à negociação da lei e já admite negociar, de tal maneira que 
a Associação Nacional de Municípios vai fazer um congresso extraordinário no dia 
quatro, quarta-feira, é que é grave. 

E esta lei contém em si, a questão dos princípios, um princípio só é princípio 
enquanto se mantiver princípio, se nós começamos a violar um princípio, se violamos 
pela primeira vez o princípio da lealdade, da solidariedade ou outro, deixamos de ter 
aquele princípio. Há nesta lei violações claras do princípio da autonomia local. Eu vou-
lhe dar dois exemplos que decorrem aqui da lei: o Governo tem nesta lei a possibilidade 
de todos os anos na Lei do Orçamento do Estado diminuir a capacidade de endividamento 
dos municípios, ou seja, os municípios vão ficar dependentes do Governo no Orçamento 
de Estado para poderem endividar-se de acordo com a lei. Todos os anos o Governo 
poderá dizer que a capacidade de endividamento que ainda vos restava acabou, porque 
nós, Governo, dizemos que vocês já não podem, porque estão aqui previstas duas ou três 
situações excepcionais, para concursos a fundos comunitários, para habitação social ou 
para outra finalidade.  

Mas mesmo essas excepções, para serem autorizadas e, contrariando as 
instruções previstas na Lei do Orçamento de Estado sobre limitação do endividamento 
excepcional, relativamente à lei do endividamento normal das autarquias, mesmo estas 
têm que ser aprovadas por três ministros, ou seja, o poder local está dependente do 
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Orçamento do Estado e do poder central para fixar a capacidade de endividamento, seja 
este a longo prazo, a curto prazo, ou de tesouraria para fazer face aos seus encargos. 

Há aqui uma medida aparentemente positiva, mas que mais não constitui que um 
ataque claríssimo ao poder local. Por exemplo, o Fundo Social Municipal que está 
previsto no artigo dezanove ou vinte e um, o que é que prevê? É criado um fundo que 
provem das verbas transferidas directamente do Orçamento do Estado para as Autarquias. 
Até agora são transferidas receitas correntes para despesas correntes, salários, gasóleos, 
subsídios e receitas de capital para investimento. Para fazer obras, no caso de Nelas, são à 
volta de seiscentos mil contos; mais ou menos novecentos e quarenta mil contos, para 
despesas correntes e um milhão de contos para outras rubricas, em que a Câmara tem a 
possibilidade e a liberdade, de nos seus órgãos próprios decidir se deverão ser dirigidos 
para a educação, para a saúde, ou para outra qualquer rubrica. O que é que está aqui a 
fazer o Governo? Uma verba importante que até agora se transferia e as autarquias 
livremente podiam dispor, passará, se entrar em vigor esta proposta de lei, a constituir um 
Fundo Social Municipal em que as autarquias são obrigadas a gastar na saúde, na 
educação e na acção social. Na saúde, com o pessoal dos Centros de Saúde, porque está 
previsto nesta proposta de lei que as Câmaras, a breve prazo, vão ter que assumir as 
despesas de funcionamento dos Centros de Saúde. 

Sendo nobre o propósito de aumentar as despesas com a educação, com a saúde 
e com a acção social, respeitando a autonomia do poder local, quem gastar determinada 
percentagem nessas rubricas, o Orçamento de Estado capitaliza ou bonifica-as, isto é, o 
poder central é que determinará a canalização dessas verbas. 

Outro argumento que me parece muito importante é que esta Lei do Orçamento 
do Estado proposta é para ser aplicada em Nelas e em Nelas não há possibilidade de nós 
alienarmos receitas futuras. A vossa legitimidade democrática decorre do voto dos 
eleitores de Nelas e relativamente aos eleitores de Nelas, em 2007 e 2008, a transferência 
de verbas do poder central para aqui cresce zero e em 2009 baixa quase um milhão de 
euros. Tenho que apelar ao vosso sentido de responsabilidade democrática. Abstêm-se 
numa proposta que faz isto ao Município de Nelas?  

Acho que nesta proposta de lei merece ser discutida a proposta do Orçamento e 
do IRS. Às vezes há comportamentos desviantes nas autarquias; gasta-se dinheiro onde 
não se devia, mas isso são apenas argumentos para fundamentar (baseados em cavalgar a 
má imagem que alguns representantes do poder local têm) uma machadada decisiva na 
autonomia do poder local. 

Com o devido respeito que tenho pela liberdade e pela seriedade, não consigo 
compreender a posição dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, na reunião da 
Câmara Municipal, um órgão de nobreza do poder local, bem como dos Deputados da 
Assembleia Municipal perante um ataque destes do poder central relativamente à 
autonomia, à capacidade de endividamento, à limitação de verbas, perante a crise que nós 
vamos viver neste mandato, eventualmente com a quebra de receitas próprias por causa 
da deslocalização da Johnson; não consigo compreender que os Senhores se abstenham 
numa proposta de lei que implique para o município quebra tão significativa. É por isso 
que eu ainda tenho a esperança de que, apelando ao vosso sentido de responsabilidade, 
possam reconsiderar o sentido de voto da moção apresentada. Creio, que os Senhores 
Deputados do Partido Socialista não estão a ter nenhum argumento substancial para 
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rejeitarem inequivocamente esta moção, como também não o vi nos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista, aquando da reunião de Câmara. 

Se esta proposta de lei for aprovada e entrar em vigor, pois contem que ela irá 
ser sempre o prejuízo, o ponto de partida do vosso reparo e da vossa conduta construtiva, 
aqui na Assembleia Municipal. Muito obrigado. 

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

Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Senhor Presidente da Assembleia:  
Permita-me que peça cinco minutos de suspensão dos trabalhos para conversar 

com a bancada do Partido Socialista a fim de chegarmos a algum entendimento, se for 
possível. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Aproveito para questionar a bancada do Partido Socialista. Senhor Deputado 

Borges dos Santos, concorda com esta pausa para clarificar posições? Então vou conceder 
cinco minutos de intervalo para poderem reunir e conversar na sala de reuniões. 

Agradeço a todos os Senhores Deputados que ocupem os vossos lugares para 
retomarmos os trabalhos, atendendo a que já se esgotaram os cinco minutos há muito 
tempo. Vamos retomar os trabalhos e começo por dar a palavra o Senhor Deputado Paulo 
Santos. Faz favor. 

O Senhor Paulo Santos: 
- É só para dizer à Assembleia que valeu a pena os dez minutos que demorámos 

porque, de forma séria e interessada, julgo que os dois grupos parlamentares encontraram 
um documento final único, que irá ser aprovado por unanimidade; esbatidas as diferenças 
de opinião quanto ao teor do texto, na generalidade estaríamos todos de acordo. Alterou-
se, essencialmente, um parágrafo que passo a ler: 

Propõe-se à Assembleia que delibere o seguinte:  
I. Repudiar de forma clara e inequívoca a Proposta de Lei das Finanças Locais 

apresentada pelo Governo do Partido Socialista, considerando-a gravosa para a autonomia 
das autarquias e dos seus agentes, constituindo-se como mais um pólo potenciador do 
desequilíbrio entre as várias regiões e concelhos do país, principalmente os do interior, 
como o concelho de Nelas. 

Foi este o ponto que foi alterado; o restante está igual à moção que foi 
apresentada. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado.  
Conforme deliberado pelos dois grupos parlamentares, as duas moções 

anteriormente apresentadas irão ser retiradas da Mesa e passaremos então à moção 
apresentada em conjunto pelos dois grupos parlamentares e acabada de ler pelo Senhor 
Deputado Paulo Santos. 

Poria então à votação. Quem vota contra a moção? Quem se abstém? Temos 
uma abstenção e vinte e oito votos a favor. 
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O Senhor Primeiro Secretário:  

MINUTA DA ACTA 
- O Ponto 2.9 – Apreciar e rejeitar a Proposta de Lei das Finanças Locais foi 

posto à discussão, tendo sido aprovado com 28 votos a favor, nenhum voto contra e 1 
abstenção. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Este era o último ponto, mas como ainda temos Público presente na sala, 

pergunto se alguma das Senhoras ou algum dos Senhores do estimado Público presente 
pretende usar da palavra? 

Agradecia que se inscrevessem pelo nome, faz favor. Passo a palavra ao Senhor 
José Manuel Pais, peço-lhe para se deslocar ao púlpito e alertá-lo que tem cinco minutos 
para o uso da palavra, segundo o Regulamento. 

O Senhor José Manuel Pais: 
- Boa noite. 
Precisava de saber e de perguntar à Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Nelas qual é o problema do loteamento da Quinta de Cima, de Lapa do Lobo, uma vez 
que as obras que estão para executar nesse loteamento já foram por nós pagas. A Câmara 
Municipal desviou o nosso dinheiro para outras obras, não sei para onde, nem me 
interessa. 

Estou aqui a representar todo o pessoal que lá comprou os seus lotes, todos 
estamos lesados, há dois anos que esse dinheiro foi gasto e mais uma vez eu venho aqui 
apelar para que me resolvam o problema porque isto já começa a cansar. Há lá pessoas 
que ameaçam levar o caso para a comunicação social. Mas chegamos a um ponto, em que 
no Verão comemos poeira e no Inverno andamos lá pela lama fora, os carros enterram-se 
naquele lamaçal e nós pagámos esse serviço, pois não estamos aqui à espera de uma verba 
do poder central. Foi um particular que pagou essas obras e a Câmara Municipal desviou 
esse dinheiro. 

É triste e lamentável que continuemos a viver esta situação. Acho que aqui não 
há nenhuma desculpa, não há nenhum pretexto para a falta de dinheiro, porque nós já 
pagámos esse serviço, nunca é demais repetir que foi dinheiro privado, não foi nenhuma 
verba do Estado que suportou essas obras. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado. Vai responder o Senhor Vereador Manuel Marques. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Muito boa noite. 
Eu pedia ao Senhor José Manuel Pais, que devia ter sido preciso, ou melhor, 

devia ter sido conciso, quando disse que a Câmara Municipal gastou aquele dinheiro; 
devia ter dito que foi o Executivo anterior. Como o Senhor sabe, é uma preocupação do 
Senhor Presidente da Junta e deste Executivo efectuar essas obras.  



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 33

Mas o Senhor também sabe muito bem que quem pagou aquelas infra-estruturas 
foi o loteador. Aquelas obras eram da responsabilidade do loteador e, quando se faz uma 
operação de loteamento, exige-se ao loteador uma garantia para, se não executar as obras, 
elas serem executadas pela Câmara.  

A Câmara anterior accionou a garantia bancária e gastou o dinheiro. O Senhor 
José Manuel, quando soube desse propósito da Câmara, deveria ter, inclusive, 
aconselhado e ter apresentado uma queixa contra a própria Câmara. O Senhor ia ao 
Ministério Público, o Senhor escrevia para a IGAT, ou para a Inspecção-Geral de 
Finanças e dizia que havia uma garantia bancária para fazer umas obras num loteamento, 
no qual eu resido, essa garantia bancária foi accionada pela Câmara Municipal para fazer 
aquelas infra-estruturas e não o fez. O Senhor omitiu, calou-se e, se calhar, foi um 
daqueles que foi lá com uma máquina e rasgou o caminho. Obviamente que a Câmara e o 
Senhor Presidente da Junta estão preocupados em executar aquela obra. Não será, 
certamente, tão depressa quanto o Senhor quereria, já que o dinheiro que era necessário 
para a execução da obra foi gasto pela Câmara anterior, que accionou uma garantia 
bancária, mas nós não temos culpa. Claro que vamos acabar as obras e fazer as infra-
estruturas, mas esta Câmara tem prioridades. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. Passo novamente a palavra 

ao Senhor José Manuel Pais. Faz favor. 
O Senhor José Manuel Pais: 
- Só para dar uma resposta; é que o Senhor Vereador faz-me aqui uma calúnia, 

quando disse que eu que peguei numa máquina e que abri o caminho. É falso, pois não 
corresponde à verdade. Esta Câmara não tem culpa deste problema, mas cabe a ela 
resolver esta questão, porque herdou para o bem e para o mal. Não diga que não tem nada 
a ver com o actual Executivo, pois, quando chegaram à Câmara e tomaram posse, 
deveriam ter denunciado esta situação. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor José Manuel Pais. Tanto quanto eu pude verificar, bem 

como todas as pessoas aqui presentes, o Senhor Vereador Manuel Marques, para além de 
justificar, pretende resolver o assunto a seu tempo, embora não possa resolve-lo de acordo 
com o que o Senhor José Manuel Pais pretende. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
-Passo a palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques para prestar um 

esclarecimento. Faz favor. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Só queria esclarecer uma questão que o Senhor José Manuel Pais levantou, 

porque proferiu outra afirmação incorrecta. Eu não disse que tenha sido o Senhor a rasgar 
o caminho, o que eu disse é que, se calhar, foi daqueles que com uma máquina ajudou a 
rasgar o caminho. Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Estamos esclarecidos. Qualquer dúvida que se mantenha e que pretenda 

esclarecer, faça-a chegar, por escrito, a mim próprio e responder-lhe-ei convenientemente. 
Passo a palavra à Dª. Sónia Simão. Faz favor. 

A Senhora D. Sónia Simão: 
- Boa noite a todos. 
Vi, no início desta Assembleia, que existe uma grande preocupação por parte 

desta Autarquia com o desemprego que assola o nosso concelho.  
Pois bem, eu, a partir de Segunda-Feira, dia 2 do corrente mês, passarei a ser 

desempregada porque fui mandada para casa por esta Autarquia. 
Algumas pessoas são alvo de preocupação, outras nem por isso; portugueses de 

primeira, portugueses de segunda, assim continua a ser. 
Desempenhei funções nesta Autarquia como Auxiliar de Serviços Gerais no 

Infantário, a tempo parcial, ou seja, 5 horas por dia. Iria completar um ano de trabalho no 
próximo dia 3 de Outubro, só que, por motivos que eu desconheço na totalidade, o 
contrato não irá ser renovado.  

Quando entrei para esta Câmara, juntamente comigo entraram outras seis 
pessoas. Essas pessoas continuaram porque lhes foi renovado o contrato; para além das 5 
horas que tinham passaram a fazer 7 horas, isto é, a tempo inteiras. Agora soube que fora 
aberto um concurso para doze pessoas para desempenharem funções semelhantes.  

Pergunto ao Senhor Vereador ou à Senhora Presidente, se aqui publicamente, 
porque somos todos pessoas de bem, eu pelo menos sou, me querem explicar os motivos 
do meu passado que levam à não renovação do meu contrato e qual foi o pedido do meu 
antigo patrão para eu não continuar a trabalhar nesta Autarquia.  

Eu passo só a esclarecer para quem não sabe; o meu antigo patrão, durante seis 
anos, foi o Presidente da Junta de Canas de Senhorim, o Professor Luis Pinheiro.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Convido a D. Sónia Guedes a usar da palavra. Faz favor. 
A D. Sónia Guedes: 
- Boa noite a todos. 
Sou a Sónia Guedes, de Canas de Senhorim. Estou aqui pelo mesmo motivo da 

minha colega. Tudo o que ela disse é verdade. O mesmo aconteceu comigo.  
Ela esqueceu-se, porém, de dizer que há uns tempos atrás houve um Senhor que 

veio ter comigo a dizer, ou vocês tiram a acção que têm em Tribunal contra a Junta de 
Canas ou o contrato não vai ser renovado.  

Eu não tirei ela não tirou, e os contratos não foram renovados. Muito obrigado 
pela preocupação.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado. Vai proceder a esclarecimentos o Senhor Vereador Osvaldo 

Seixas. Faz favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Relativamente a estas duas questões, gostaria de dizer que, em primeiro lugar, 

nunca disse isso a ninguém, nem nunca mandatei ninguém para o dizer; em segundo 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 35

lugar, tenho a certeza absoluta que nem a Senhora Presidente da Câmara, nem nenhum 
dos meus colegas Vereadores o fez e, como tal, não sei se quem vos disse era funcionário 
da Câmara, se era algum técnico da Câmara, ou se era algum superior hierárquico vosso.  

Mas gostava que ficasse bem claro que não fui que eu vos disse isso, nem 
alguém que eu tivesse mandatado para o efeito. Agradecia, isso sim, que provassem por 
quem vos foi dito.  

Quanto à renovação dos contratos, gostaria de vos dizer que, ao sermos eleitos, 
temos a liberdade para tomar as decisões daquilo que achamos que é o melhor para a 
Câmara e entendemos que o melhor para a Câmara, neste momento, era não vos renovar o 
contrato. Não se trata de opções políticas, nem se trata de trocas. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas.  
Apresentados os esclarecimentos e as respostas às questões colocadas, pergunto 

se mais alguém do Público pretende usar da palavra? Como não há mais ninguém do 
público que queira intervir, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos 
e desejando um bom fim-de-semana.  
               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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