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SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 

 
ACTA 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis, nesta Vila 

de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 
Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 - Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 29 de Setembro 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 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal 
para o ano de 2007, nos termos da alínea b), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.3 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas;  

2.4 – Aprovar, nos termos da alínea m), do n.º 2, do artigo 53º., da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os Estatutos 
da AMD – Associação de Municípios do Dão. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. 
Vamos dar início a mais uma sessão.  
Começo por cumprimentar a Senhora Presidente, os Senhores Vereadores, os 

Senhores Deputados Municipais e o Ex.mo Público aqui presente.  
Antes de passar a palavra ao Senhor Secretário, Senhor Manuel dos Santos, 

informo os Senhores Deputados que se encontra entre nós o Senhor Tesoureiro da Junta 
de Nelas nomeado pelo seu Presidente, dada a impossibilidade deste estar presente.  

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

 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos fez a chamada e disse: 
- Senhor Presidente, temos um total de 26 presenças e 4 faltas. 
(Faltam os Senhores Armando Carlos Costa Carvalho, Manuel do Couto de 

Sousa, José Teixeira Sampaio e Luís Manuel Abrantes Pinheiro.) 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Manuel dos Santos.  
Dando continuidade à sessão, passamos à discussão e aprovação da acta da 

sessão ordinária de 29 de Setembro. Pergunto se algum dos Senhores Deputados deseja 
usar da palavra neste ponto. Aproveito para informar que, na página 5, no segundo 
parágrafo, onde se lê 206 devia ler-se 2006. Trata-se de um erro de simpatia; mais alguém 
deseja usar da palavra neste ponto? 

Passamos, então à votação da mesma e pergunto, quem vota contra? Quem se 
abstém? Está aprovada por unanimidade.  

No que respeita ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente, como habitualmente, vou 
escusar-me à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores Deputados.   

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

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

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

extraordinária de 15/09/2006 e ordinárias de 26/09/2006; 10/10/2006; 31/10/2006; 
14/11/2006; 28/11/2006;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – II Conferência 
“Ordenamento do Território e Revisão dos PDM” – Convite;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Proposta de Lei de Finanças 
Locais; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – XVI Congresso da ANMP 
– Convocatória;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Setembro de 2006; - Associação Nacional de Municípios Portugueses 
– Programa Prós e Contras (RTP1) – Proposta de Lei das Finanças Locais; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – II Conferência 
“Ordenamento do Território e Revisão dos PDM”; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Plano Estratégico dos 
Resíduos Sólidos Urbanos – POERSU II 2006 – 2016;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Reunião do Conselho Geral 
da ANMP – Resolução aprovada por unanimidade;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para 2007;  

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

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Rede de Gás/Empresa 
concessionária/Taxa por ocupação do domínio público municipal. Acordo do STA;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Comemorações dos 30 anos 
de Poder Local Democrático - Congresso do Poder Local e Inauguração da Exposição -  
Lisboa –12 de Dezembro de 2006;   
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Orçamento do Município 
para 2007;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Finanças Locais em 2007;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP, 

referente ao mês de Novembro de 2006;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Agenda/2007;  
- Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória para a sessão ordinária de 

Dezembro a realizar em 14 de Dezembro de 2006, pelas 14,30 horas; 
- Assembleia Distrital de Viseu – Informa que a sessão ordinária daquela 

Assembleia Distrital convocada para o dia 14 de Dezembro passa para o dia 15 de 
Dezembro, às 14,30 horas;   

- Governo Civil do Distrito de Viseu – Envio de Postal de Boas Festas; 
- Hospital de Seia – Envio de Postal de Boas Festas;  
- Revista Nova Cidadania – Encontro dos Jerónimos – Estado de garantia – 

Estado do Século XXI?  
- Assembleia Distrital de Viseu – Convite para estar presente na apresentação do 

livro - Alexandre Alves: O Homem O Investigador;  
- Membro da Assembleia Rui Manuel Simões da Costa – Solicita justificação da 

falta à sessão ordinária de 30 de Junho de 2006;  
- Membro da Assembleia Armando Carlos Costa Carvalho - Solicita justificação 

da falta à sessão extraordinária de 21 de Julho de 2006;  
- Membro da Assembleia Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos – Solicita 

justificação da falta à sessão extraordinária de 21 de Julho de 2006;  
- Membro da Assembleia Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Solicita justificação 

da falta à sessão ordinária de 29 de Setembro de 2006;  
- Membro da Assembleia Manuel do Couto de Sousa – Solicita justificação da 

falta à primeira sessão desta Assembleia realizada em 31 de Outubro de 2005;  
- Ofício nº. 3555, datado de 28 de Setembro de 2006 – Proposta de Lei das 

Finanças Locais – Envio de Moção;  
- Um exemplar do Jornal do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local;   
- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local – Campanha 

Europeia em defesa dos Serviços Públicos;  
- Associação de Desenvolvimento do Dão – Convite Ciclo de Debates – “A 

Competitividade e a Qualidade na Produção Frutícola” – 20 de Outubro;  
- Grupo Parlamentar da Assembleia da República do Partido Popular – CDS-PP 

– Acusa recepção de moção referente à proposta de Lei das Finanças Locais; 
- Grupo Parlamentar da Assembleia da República do Partido Social-democrata – 

Acua recepção de moção referente à proposta de Lei das Finanças Locais; 
- Grupo Parlamentar da Assembleia da República do Partido Popular CDS-PP – 

Acusa recepção da moção referente à proposta de Lei das Finanças Locais; 
- Casa Civil do Presidente da República – Acusa recepção da moção referente à 

proposta de Lei das Finanças Locais; 
- Gabinete do Primeiro-ministro – Acusa recepção da moção referente à 

proposta de Lei das Finanças Locais;  
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- Grupo Parlamentar da Assembleia da República do Partido Comunista 
Português – Acusa recepção da moção referente à proposta de Lei das Finanças Locais;  

- Grupo Parlamentar da Assembleia da República de “Os Verdes” – Acusa 
recepção da moção referente à proposta de Lei das Finanças Locais;  

- Folha do Centro, de Nelas – Divulgação deste jornal com o 1.º número de 
lançamento agendado para o dia 20 de Outubro de 2006; 

- SINTAP – Seminário “Serviços Públicos de Qualidade – Qualidade de Vida”;  
- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas – 

Composição da referida Comissão – Designação de quatro pessoas para a Comissão 
Alargada;  

- Senhora das Beiras – Imagem e Glamour – Convite para assistir a Passagem de 
Moda de Alta Costura, Joalharia e Alta Joalharia, Design e Decoração, que terá lugar no 
dia 18 de Novembro, pelas 21 horas, no Solar do Vinho do Dão; 

- Associação Empresarial da Região de Viseu – Convite para jantar debate, dia 
28 de Novembro, pelas 20 horas, no Hotel Montebelo; 

- Um exemplar do Jornal “Folha do Centro”, de Nelas;    
- Um exemplar da Revista da Liga de Amigos do Hospital Garcia de Horta; 
- Associação de Desenvolvimento do Dão – Convite Ciclo de Debates – “A 

Vitivinicultura na Região Demarcada do Dão. Que Futuro?”;   
- Ofício nº. 4555, datado de 15 de Dezembro de 2006, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   
 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 

- Ofício nº. 25/06, datado de 02 de Outubro de 2006, enviado à Ex.mª. Srª. 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária de 29 de Setembro de 2006;  

- Ofício n.º 26/06, datado de 02 de Outubro de 2006, enviado aos Senhores 
Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Primeiro-ministro; 
Director Geral das Autarquias Locais; Presidente da Câmara Municipal de Nelas; Líderes 
dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Líderes dos Partidos com assento 
parlamentar na Assembleia da República; Presidente da ANMP; Presidente da Mesa do 
Congresso da ANMP; Presidentes das Assembleias de Freguesia do Concelho, enviando 
uma Moção referente à Proposta de Lei das Finanças Locais;  

- Ofício n.º 27/06, datado de 02 de Outubro de 2006, enviado ao Senhor 
Secretario Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, referente à 
subscrição da declaração sobre a luta contra o tráfico de seres humanos; 

- Ofício n.º 28/06, datado de 02 de Outubro de 2006, enviado ao Senhor 
Secretario Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, referente à 
subscrição da declaração do 4.º Fórum Mundial da Água;  

- Ofício n.º 29/06, datado de 02 de Outubro de 2006, enviado à Firma Johnson 
Controls, enviando uma moção referente ao eventual encerramento daquela empresa; 

- Ofício nº. 30/06, datado de 19 de Dezembro de 2006, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, assim, ao ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia” e 

de interesse para o Município. Algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra? 
 Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Boa noite Senhora Presidente de Câmara,  
Boa noite Senhores Vereadores, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados,  
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Como é a primeira intervenção nesta sessão, não me vou congratular com nada, 

mas sim relembrar um companheiro nosso que, há uns dias, faleceu. Por isso, o Grupo 
Parlamentar do PPD/PSD queria aqui apresentar um Voto de Pesar à Família do 
malogrado José Marques Lopes, que passo a ler: 

                                           VOTO DE PESAR 
 “José Marques Lopes, foi Professor do Ensino Primário durante longos anos no 

nosso Concelho, Membro desta Assembleia eleito nas listas do Partido Socialista durante 
vários mandatos e Homem respeitado por todos nós. 

A sua vida pautou-se por uma luta constante na defesa dos valores da democracia, 
da solidariedade e da Paz. 

A sua actividade social e cívica, e a sua natural simpatia e afabilidade, 
granjearam-lhe muitos amigos, mesmo aqueles que não partilhavam das suas ideias e das 
suas opções.  

O seu desaparecimento constitui uma enorme perda, para todos os que com ele 
privaram, bem como para esta Assembleia Municipal. Assim, a Assembleia Municipal de 
Nelas, reunida em 29 de Dezembro de 2006, manifesta pesar pela sua morte, envia aos 
seus familiares sentidas condolências e, delibera propor a esta Assembleia um minuto de 
silêncio em homenagem a este ex-Deputado”. 

Grupo Parlamentar do PPD/PSD-CDS/PP. 
Nelas, 29 de Dezembro de 2006. 

                
O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Borges dos Santos, faz 
favor. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Boa noite Senhora Presidente da Câmara, 
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Ex.mos Senhores Deputados Municipais, 
Senhores Vereadores 
Ex.mo Público. 
Muito boa noite. 
O motivo que me traz aqui é, exactamente, o mesmo que trouxe o Senhor 

Deputado Rui Costa. Também nós temos um Voto de Pesar, até temos dois, pois também 
faleceu o antigo Membro desta Assembleia, já há mais tempo, o Dr. Anselmo Fonseca. 
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Como disse, temos aqui dois votos de pesar; começo com o Voto de Pesar pelo do Dr. 
Anselmo Fonseca que foi o primeiro a falecer. 

VOTO DE PESAR 
“A abrupta partida do Dr. Anselmo Fonseca constitui para todos nós uma 

irreparável perda, já que a sua vida, sempre ligada ao ensino, à cultura e esporadicamente 
à política autárquica, foi um exemplo de profissionalismo, de dedicação e profunda 
honestidade. 

A toda a família enlutada, em especial à sua esposa, esta Assembleia Municipal, 
que ele dignamente também representou, apresenta um muito sentido voto de pesar pela 
perda deste seu ilustre familiar e nosso muito querido e estimado amigo”. 

Assembleia Municipal de Nelas, 29 de Dezembro de 2006. 
Também, no mesmo sentido, apresento um Voto de Pesar pelo Dr. Marques 

Lopes, que passo a ler. 
VOTO DE PESAR 

“Na sessão extraordinária de Julho, sem que fosse esperado, o nosso camarada e 
amigo Dr. José Marques Lopes, alegando motivos de saúde, despediu-se desta 
Assembleia Municipal. 

Colocou, assim, um ponto final na sua longa e competente participação activa na 
vida política deste concelho. 

Quer como Presidente, quer como simples membro desta Assembleia teve 
sempre uma participação louvável, tanto no conteúdo, como na forma das suas 
intervenções. Foi uma pessoa de convicções fortes, sempre atento aos problemas do 
concelho e muito em particular da sua freguesia (Senhorim). 

Pessoa de trato fácil, com uma grande postura de frontalidade e honestidade, 
soube sempre ganhar a admiração e o respeito de todos quantos de nós tivemos o 
privilégio de com ele privar. 

O seu falecimento, poucos meses após a sua última participação nesta 
Assembleia, apanhou-nos a todos de surpresa. Sempre pensámos que o seu adeus não era 
definitivo. Mas, infelizmente, foi. Não mais poderemos contar com os seus sábios 
conselhos e as suas belas lições de pedagogia. 

A toda a família enlutada, em especial à sua esposa, esta Assembleia Municipal 
apresenta um muito sentido voto de pesar, pela perda deste seu ilustre familiar e nosso 
muito querido e estimado companheiro”. 

Assembleia Municipal de Nelas, 29 de Dezembro de 2006. 
               
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Antes de pôr à votação estes dois votos de 
pesar, aproveitava para informar que chegou mais um Senhor Deputado, o Senhor 
Deputado José Teixeira. Na qualidade de Presidente e, porque o Senhor Dr. Marques 
Lopes também foi Presidente desta Assembleia, pedia a todos os Senhores Deputados um 
minuto de silêncio, em pé, em respeito à sua memória. 
               (Foi feito um minuto de silêncio). 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado a todos. Não vamos individualizar estes votos de pesar, vamos 

por isso, fazer uma única votação para os três votos de pesar, porque penso que é uma 
perda para todos e não só para alguns.  

Pergunto, se alguém vota contra estes votos de pesar? Se alguém se abstém? 
Estão aprovados por unanimidade.  

Continuando com os trabalhos, convido agora o Senhor Deputado Francisco 
Cardoso a usar da palavra. 

O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
-Senhor Presidente da Assembleia, 

               Senhora Presidente de Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Caros Colegas,  
Ex.mo Público. 
Boa noite. 
Catorze meses depois da entrada em funções do actual Executivo Camarário, é 

tempo de fazermos uma análise retrospectiva da sua acção.  
É tempo de nos interrogarmos, se nestes catorze meses a Edil e a sua equipa que 

o povo deste concelho elegeu para, em seu nome, exercer o poder, o tem exercido com 
equidade, justiça e competência na resolução dos problemas que o afectam dignificando, 
assim, o Município e os Munícipes, 

É tempo de nos interrogarmos, se houve, de facto, uma implementação 
competente de um programa cujo fito seria o desenvolvimento do concelho ou pelo 
contrário, catorze meses de desnorte, que resultou na destruição do património autárquico 
resultado de medidas avulso e desinformadas que mais parecem fruto de inclinações 
pessoais, ou de momento de que é o justo exercício de um poder, que nos é, volto a 
lembrar, delegado pelo povo. 

No seu discurso de tomada de posse a Senhora Presidente não teve a humildade 
de prestar homenagem aos seus antecessores, não admitiu que recebia um município 
desenvolvido de elevado nível e qualidade de vida. Em vez disso, num tom pouco 
elegante, traduzindo grande desconfiança anunciou que ia mandar fazer uma auditoria às 
contas do Município. Este assunto, primeira preocupação da sua gestão, voltou a surgir na 
Assembleia Municipal de Dezembro de 2005, onde, perante uma plateia cheia, foi 
encenado um acto teatral em dois momentos: primeiro, o sublinhamento da situação 
económica da Câmara, que classificou de muito preocupante, segundo, o não 
reconhecimento de que porventura a tal situação traduzia obra feita e não laxismo, ao 
mesmo tempo que nada revelava sobre os seus critérios de conduta para os quatro anos 
seguintes. Nesta altura V.ª Ex.ª anunciou, encarar a auditoria como um instrumento de 
trabalho e não como arma de arremesso político.  

Após catorze meses de fortes expectativas, de brados de justiça e verdade 
ouvidos, então resultou o silêncio pelo que presumimos que a auditoria como proverbial, 
a montanha pariu um rato. 

A Senhora Presidente da Câmara, recebeu V.ª Ex.ª um município pujante, é 
tempo de sabermos o que fez com ele.  
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Assim, dado o índice de atropelo de processos e equívocos que têm pontuado a 
acção deste Executivo, polvilhados com uma redundante inauguração aqui e ali, 
chegamos à conclusão de que a famosa auditoria não serviu como arma de arremesso, 
nem como instrumento de aprendizagem, mas apenas para deitar fora uns milhares de 
euros. Na verdade a acção deste Executivo pode ser caracterizada por várias vertentes.  

Primeiro, um total desrespeito da memória do reconhecimento das qualidades de 
gestão dos seus antecessores, revelando um total desconhecimento de processos em 
questão. 

Sobre isto, vou dar um exemplo, não recorrendo à gestão do Dr. José Lopes 
Correia para não me acusarem de facciosismo, aquando da apresentação do Plano de 
Requalificação das Escombreiras das Minas da Urgeiriça e da Barragem número um, 
levantou-se um grande e desinformado alarido no que se refere aos taludes de 
aproximação à passagem superior do Caminho de Ferro, Rua dos Bombeiros Voluntários 
de Canas de Senhorim. Alguém informou a Senhora Presidente que os mesmos tinham 
sido construídos com escombros das Minas da Urgeiriça, logo escombros radioactivos.  

V.ª Ex.ª, que não sabe o que é um poço mestre, um desmonte, uma chaminé ou 
um poço de ventilação, sem informação sobre o assunto, tinha que fazer o seu douto 
comentário, não sei como foi possível terem havido pessoas capazes de fazerem uma 
coisa destas sem fazerem os estudos necessários. A pessoa que fez a obra em questão foi 
o Senhor Dr. José Vaz, digníssimo advogado da nossa praça e na altura o Presidente da 
Assembleia, que também colaborou nesta obra, o Ex.mº Senhor Dr. José Manuel Matos 
Dias, reputado geólogo, não só a nível nacional como internacional.  

Os escombros usados foram os das escombreiras do poço cinco e do poço seis, 
poços de ventilação, onde nunca foi extraído óxido de urânio. Se V.ª Ex.ª demonstrasse 
um pouco mais de respeito e curiosidade pela acção dos seus antepassados este equívoco 
não teria surgido.  

Segundo, uma gestão avulsa e desconexa, alguém pode descortinar um plano de 
intervenção sistemática no Município?  

Alguém sabe os objectivos para as freguesias do município deste Executivo? 
Alguém reconhece neste Executivo a procura de um desenvolvimento 

sustentado?  
Alguém vê na figura da Ex.mª Senhora Presidente uma personalidade forte e 

liderante que defenda os interesses deste concelho? 
E já agora, alguém sabe quais são os critérios de distribuição de subsídios, que 

custaram ao Município centenas de milhares de euros?  
Direitos, liberdades e garantias dos cidadãos – Garantem a Constituição 

Portuguesa que todos os cidadãos são iguais perante a lei. A todos os cidadãos 
portugueses e residentes é garantido o direito de reunião, associação e de livre expressão 
de pensamento. 

O Executivo Camarário tem cumprido este preceito?  
Não há por aí nenhuma razão de queixa?  
Não haverão por aí trabalhadores admoestados, pela simples razão, nas suas 

horas, nas horas que são deles, trabalharem para o antigo edil? 
Não haverá por aí funcionários, de reconhecido valor profissional, que só pelo 

facto de terem colaborado activamente com a antiga gestão, como era seu dever, estão a 
ser desconsiderados?  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Agradecia que fosse breve, atendendo que Senhor Deputado já esgotou o seu 

tempo. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Não haverá por aí trabalhadores adomestados só porque convivem e falam com 

pessoas da Oposição?  
Não haverá alguém, mesmo entre vós, por ser mais conciliador, menos ávido de 

poder e de olhar mais abrangente para os problemas do Município que V.ªs Ex.ªs não 
tenham desconsiderado?  

Direito ao trabalho – O trabalho é pão, pão é sagrado, ninguém tem o direito 
sem justa causa de tirar o pão a um ser humano, até com justa causa se deve ponderar 
muito bem se não estamos a conduzir alguém para a marginalidade.  

Na Assembleia Municipal de Setembro, duas pessoas acusaram publicamente a 
Câmara, ou melhor o Executivo da Câmara, de terem sido despedidas sem justa causa. 

Em nome do Executivo, o Ex.mº. Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas, alegou 
que as senhoras tinham sido despedidas por ter cessado o contrato de trabalho que as 
ligava à Câmara. Se contrataram doze trabalhadoras para exercer funções análogas às das 
senhoras despedidas porque não contrataram só dez e revalidavam o contrato das ditas?  

Sabemos que as senhoras em questão demonstraram nas escolas onde 
trabalharam, competência e dedicação, sabemos que  
               O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Deputado, terá que terminar o seu discurso ou vou ter que o 
interromper.  

O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Sabemos que as educadores manifestaram preferência pela sua permanência, 

sabemos também que o contrato não foi revalidado, porque as senhoras não desistiram da 
queixa que têm em Tribunal de Trabalho, contra o Presidente da Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim e foram despedidas, também, sem justa causa. 

Não se renovou o contrato de trabalho às Sónias, porque o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Canas de Senhorim exigiu que assim fosse, enquanto elas não 
retirassem a queixa e, o recado foi dado pela Câmara e levado por um correio ao marido 
da Sónia Guedes.  

Como toda a gente sabe, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas 
manda e o Executivo da Câmara, de cócoras obedece, é assim e se assim não é eu desafio 
a Câmara a readmitir as duas funcionárias, desfazendo assim a grande injustiça que lhe 
fizeram. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado, já esgotou o seu tempo á muito logo agradecia que 

terminasse rapidamente. 
 Senhor Deputado, terá que terminar, vai-me desculpar, é que já utilizou doze 

minutos quando, e o Senhor sabe, que o regulamento permite apenas cinco. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Ó Senhor Presidente, prometo-lhe que eu a seguir a isto, não uso mais da 

palavra. 
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Senhora Presidente 
Nas entrevistas que dá aos órgãos de comunicação social. Quase sempre refere 

quando lhe põem a questão Canas de Senhorim que a sua prioridade política é quebrar 
muros, lançar pontes. Como não a estou a ver como construtora civil, presumo que 
pretende pacificar as hostes canenses assim com sorrisinhos, com diálogos a seco ou 
então com uma obrazita, tipo rotunda do encalhado, ou carica, ou ainda empata trânsito. 

Senhora Drª., V.ª Ex.ª está redondamente enganada, a Senhora não quebrou 
nenhum muro e as suas pontes, quando menos esperar, vão ruir como um baralho de 
cartas. 

Já viu nesta Assembleia Municipal o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim, onde por direito tem lugar?  

No dia em que esta Câmara resolver pôr o referido senhor no seu devido lugar e 
não se submeter ás suas exigências, então, meus senhores, amigos para sempre. Claro que 
V.ª Ex.ª, nem de perto nem de longe, pensa pô-lo no lugar devido e, assim sendo a 
Senhora não quebra muros, nem lança pontes, cria uma grande submissão do Município 
em relação a Canas de Senhorim, com prejuízos gravíssimos das outras freguesias. 
             
   O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Vamos continuar a sessão mas eu agradecia 
que todos os Senhores Deputados respeitassem minimamente o tempo, porque senão esta 
sessão vai tornar-se bastante cansativa. 

Passo agora a palavra ao Senhor Deputado Paulo Santos que tem uma moção 
para apresentar. 

O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara 
Ex.mo. Executivo, 
Caros Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
O que me traz aqui hoje, no Período Antes da Ordem do Dia, é algo que, não 

sendo terra a terra como se calhar a intervenção do anterior orador, diz mais a mim 
pessoalmente, talvez a milhões de portugueses e à nossa sociedade. 

Não podia deixar passar esta Assembleia, porque é o tempo e o modo para o 
fazer; falo de lembrar e evocar um acontecimento que a mim, particularmente, me chocou 
e sinto como cidadão: no passado 4 de Dezembro fez 26 anos que foram assassinados 
Francisco Sá Carneiro. Lembro este facto como cidadão e como autarca livremente eleito. 

Ao passar essa data, 26 anos que já lá vão, ficámos chocados, eu fiquei, pelo 
menos, ao ouvirmos também a notícia de que o julgamento não seria possível, porque 
prescreveu, depois de uma sucessão de inquéritos, investigações falhadas e uma série de 
acontecimentos. 

Assistimos à exibição de um autor confesso material do fabrico de uma bomba 
que terá vitimado o Primeiro-Ministro, Francisco Sá Carneiro, naquela noite de 4 de 
Dezembro de 1980.  

Perante estes factos, a que assisti, não me podia calar e deixar de vir aqui à 
Assembleia Municipal de Nelas, da minha terra, usando este palco para poder recordar 
um homem que marcou bastante a minha adolescência e também a nossa sociedade, um 
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homem corajoso, um homem livre, que pagou com a vida o facto de ser uma pessoa tão 
corajosa e tão livre. A nossa jovem democracia tanto lhe deve, fundador do partido no 
qual eu milito, um dos partidos que suporta esta coligação de maioria da Câmara 
Municipal, um homem que tinha um projecto e um sonho para Portugal, para a nossa 
sociedade; deixou também um partido. É nossa obrigação, enquanto sociedade, apurar a 
verdade do que aconteceu naquela data e de perguntar por que razão do sistema judicial 
do nosso País não conseguir julgar este caso. Quais são os interesses que estão por trás, 
que não nos permitem descobrir a verdade. Ainda aparece alguém que se vangloria de ter 
sido o autor material confesso da bomba ou do engenho que terá explodido no Avião 
naquela noite.  

Para mim, a obra que deixou Francisco Sá Carneiro foi bastante grande. Julgo 
até, que os seus adversários políticos reconhecem o seu valor e o trabalho que 
desempenhou. Era um homem que tinha uma ideia e um projecto para a nossa sociedade; 
tinha muitos sonhos, que eu também sempre alimentei (o interesse pelo cidadão que nos 
elege, pelas pessoas, pelas colectividades, pela sociedade, reformando-a, transformando-
a, num pluralismo, no debate, no confronto, na decisão das ideias e nos projectos que ele 
tinha para Portugal). 

Permitam-me só que vos leia aquilo que Sá Carneiro dizia, em 1974, na abertura 
do primeiro congresso do PPD: “A sociedade que herdámos da ditadura enferma de 
contradições, tensões e desigualdades gravíssimas entre os ricos e os pobres, entre os que 
detêm o poder e os que dele dependem, entre os cultos e os que não têm acesso à cultura, 
entre os detentores dos meios de produção e os que têm de vender a força do seu trabalho 
para sobreviver, entre os que vivem nas zonas do litoral industrializado e os que ficaram 
no vasto interior empobrecido, entre os homens e as mulheres, entre os novos e os velhos, 
entre os saudáveis e os deficientes, entre os citadinos e os rurais”.  

Isto é para nós um verdadeiro desafio histórico, temos de lhe responder com a 
nossa proposta de construção de uma sociedade nova, em que cada um possa realizar-se 
como pessoa na liberdade, na igualdade, na justiça e na solidariedade, com todos os 
homens, participando democraticamente na vida política, económica e cultural da nação e 
da humanidade. 

Isto dizia Sá Carneiro em 1974, aos congressistas, na abertura do congresso do 
PPD, logo após o 25 de Abril. Pagou com a vida e foi assassinado, pois eu tenho essa 
convicção e porquê? Porque Sá Carneiro incomodava muita gente; foi um defensor 
incondicional do sistema pluripartidário em que haveria eleitos por sufrágio universal; ele 
era contra os poderes dos não eleitos. Quem não se lembra do Conselho da Revolução que 
existia no pós 25 de Abril e que ele extinguiu assim que pôde, na primeira Revisão 
Constitucional? 

As pessoas só têm legitimidade para decidir e tomar decisões da sociedade e dos 
cidadãos quando forem a votos. Sá Carneiro pagou, talvez caro, essa afronta que fez ao 
Conselho da Revolução, ao extinguí-lo.  

Sá Carneiro era um defensor do Poder Local, livremente eleito pelos cidadãos, 
procurando também, assim, assegurar que, na gestão da causa pública, o predomínio do 
interesse público fosse superior, em detrimento dos interesses particulares ou de grupos.  

Sá Carneiro era um acérrimo defensor do reconhecimento do mérito e da 
capacidade de afirmação social e pessoal dos cidadãos, terminando gradualmente o velho 
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hábito português da cunha e do nepotismo que sempre engrossou as fileiras da 
Administração Pública Portuguesa. 

Era um defensor da livre iniciativa dos cidadãos, nas vertentes culturais, 
associativas e empresariais, em que na igualdade de oportunidades pudesse envolver-se, 
com criatividade e solidariedade, uma sociedade civil forte, adulta e liberta da estatização.  

Era o defensor máximo da liberdade, era um homem que usou o poder enquanto 
achou que o poder era importante para reformar a sociedade portuguesa, porque mesmo 
dentro do próprio partido, quando encontrou entraves e ideologias com as quais não 
concordou, abandonou o partido, demitindo-se e deixando o terreno livre a outros.  

Voltou mais tarde, porque ele tinha razão e veio a ser Primeiro-Ministro. Houve 
a cisão entre o Partido Popular Democrático e a ASDI e, enquanto Primeiro-Ministro de 
Portugal, conseguiu legar reformas das quais ainda hoje tiramos benefícios.  

Mas para isso é preciso ter coragem política, afrontar interesses e levar por 
diante o que são as nossas convicções, a ética e os valores que defendemos.  

Quais são as consequências de não haver julgamento, meus amigos? Todos os 
dias, ao assistirmos ao telejornal, somos tentados a dizer, “que vergonha de país”. A 
sociedade está doente, porque não consegue moralizar, há o descrédito e os cidadãos vão 
continuar a não acreditar nas instituições, porque uma sociedade que não consegue julgar 
um assassinato tem o que merece e o que é que tem? Tem autarcas corruptos que não são 
julgados. Tem um sistema judicial doente. Tem dirigentes desportivos que não vão a 
julgamento, nem são responsabilizados por nada. Empresários desonestos que não vão a 
julgamento. Temos uma sociedade cada vez mais dividida entre os mais poderosos, os 
que têm mais dinheiro e que têm o poder e os que, com menos possibilidades, têm de 
ceder à justiça e utilizar parcos meios para conseguirem escapar; esta sociedade é uma 
farsa e isto começa pela moralização. O julgamento do crime de Sá Carneiro era o ponto 
principal de uma sociedade adulta e madura. Esta farsa de vilanagem vai continuar, 
porque não há a responsabilização de ninguém, em nenhum sector da sociedade. E por 
isso, meus amigos, venho aqui, indignado, porque alguém vem gozar, passados 26 anos, 
assumindo o fabrico da bomba que matou Francisco Sá Carneiro, sem que nada lhe 
aconteça. 

Passo a ler a Moção que agradecia fosse votada e aprovada: 
 MOÇÃO 

“Passaram no dia 4 de Dezembro, 26 anos do assassinato de Francisco Sá 
Carneiro, Primeiro-Ministro de Portugal e co-fundador do PPD/PSD. 

Com ele partiram, também grandes referências do CDS/PP e do Governo, como 
Adelino Amaro da Costa. 

Qualquer que seja o Português e o local em que se encontra, aquele 
acontecimento não pode deixar de continuar a perturbar a nossa consciência e a exigir a 
intervenção das instituições, particularmente as judiciais, para o apuramento da verdade e 
das responsabilidades. 

Um partido como o PSD e uma jovem Democracia como a Portuguesa, nunca 
estarão completas se não se esclarecer e aplicar a justiça neste caso. 

Assim, a Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 29 de Dezembro de 2006, 
declara que comunga dos valores atrás expostos e reclama aos pilares do Estado de 
Direito Democrático, como o Senhor Presidente da República, o Senhor Presidente da 
Assembleia da República, Senhor Primeiro Ministro e os Presidentes do Supremo 
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Tribunal de Justiça e Tribunal Constitucional, que fazendo-se o julgamento do assassinato 
do Primeiro Ministro de Portugal Francisco Sá Carneiro e restantes acompanhantes, se 
faça Justiça”. 

Nelas, 29 de Dezembro de 2006. 
Muito obrigado. 
 

               O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Antes de avançarmos, aproveito para pôr 

esta moção também a votação, pois penso que é o mais oportuno e depois continuaríamos 
com o Período de Antes da Ordem do Dia.  

Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Há uma abstenção e 26 votos a 
favor. 

Passo a dar a palavra à Senhora Deputada Margarida, faz favor. 
A Senhora Deputada Margarida: 
- Ex.ª Senhora Presidente da Câmara, 
Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia, 
Ex.m.ºs Senhores Vereadores, 
Ex.m.ºs Senhores Deputados Municipais, 
Ex.m.º Público presente. 
Não restam dúvidas que o discurso da actual coligação CDS/PSD é o discurso 

do absurdo e da demagogia. 
Ontem, enquanto oposição, acusavam o executivo do Partido Socialista de anti-

democrático, de prepotente e de intolerante, sabendo nós e toda a gente, que tudo isso não 
passava de desespero político, de quem, à falta de argumentos válidos, inventava 
situações, para não ficar calado. 

Praticavam, contudo, o velho princípio de que, uma mentira, repetida vezes sem 
conta, acaba por assumir contornos de verdade, sobretudo aos olhos dos incautos e dos 
ingénuos. 

Hoje, no poder, são na prática e de forma insistente, aquilo que criticavam ao 
PS, mas reclamam-se de impolutos, de bem intencionados e até de democratas. 

Como exemplos bem ilustrativos da prática anti-democrática da coligação no 
poder, vejam-se as exclusões de duas funcionárias dos serviços de apoio às escolas 
primárias, a perseguição a alguns funcionários de carreira, dos quadros da Câmara, a 
proibição de funcionários poderem falar ou ter contactos com elementos do anterior 
executivo e, sobretudo, o clima de intimidação e de medo, que se respira um pouco por 
todo o lado. 

Sobre a apregoada política de proximidade convém dizer-se que o concelho não 
precisa de bolos e sorrisinhos. Precisa sim, de respeito, de justiça para todos, de 
planeamento e de obras. 

Ainda assim, sabe-se que essa proximidade, dos abraços e dos beijinhos, não é 
para todos, porque esta Câmara ainda não percebeu que é Câmara de todos os munícipes, 
quer dos que votaram, quer dos que não votaram na coligação. 

A requalificação do Parque de São Miguel é referida, muitas vezes pela actual 
maioria, como sendo a única obra do executivo socialista e do Dr. José Correia, no último 
mandato. 
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E que, sendo uma obra megalómana, teria que ser paga integralmente pelo actual 
executivo, sem nenhum apoio do governo. 

Mas, nas contas de 2005, aparece esta obra com um nível de execução de 35%, 
com pagamentos feitos de mais de 133 mil euros. 

E soube-se agora, que foi aprovado pelo governo um apoio de cerca de 100 mil 
euros, correspondente a 25% do custo total da obra, ficando portanto a obra paga a 60% e 
com possibilidades de se poder obter mais financiamento do governo. 

Então o actual executivo pretendia receber esta obra ainda em vias de conclusão 
e já paga? 

Não sabem que as obras se vão pagando à medida que se vão fazendo? 
Ou pretendem, no final do mandato, deixar as obras todas pagas e a autarquia 

sem dívidas? 
Mas houve muitas mais obras no anterior mandato. 
Não foi nesse mandato que foi feita a nova estrada de Canas de Senhorim – 

Póvoa de Santo António? 
E a requalificação urbana da Vila de Santar? 
E a aquisição de 22.000 m2 de terreno, no Peso, em Nelas, para infra-estruturas? 
E a requalificação urbana de alguns arruamentos da sede do concelho? 
E a estrada Pisão – Moreira? 
E a Rua Pêro Cabeço em Casal Sancho? 
E o arranjo do espaço Augusto Loureiro Assunção, em Vilar Seco? 
E as obras de construção das oficinas, garagens e estaleiros municipais? 
E a contínua aquisição de terrenos para a zona industrial, para possibilitar a 

instalação de novas indústrias? 
E a compra de terrenos para ampliação e obras de requalificação na Quinta da 

Cerca? 
E a aquisição de autocarros para o município? 
E a construção de polivalentes em algumas freguesias do concelho? 
E a habitação social na Figueira Velha? 
E o arranque da abertura da estrada Nelas – Moreira? 
E a abertura da avenida entre o Parque de São Miguel e a estrada velha do 

Folhadal, com terraplanagem já efectuada? 
Estas e muitas outras não são obras do anterior mandato do PS? 
Se não, então de que mandato são? Perguntamos a V.ªs Ex.ªs. 
Esta é a verdadeira política que a maioria sabe fazer: Têm fraca memória nuns 

casos, vêem mal quando lhes interessa, sempre no intuito de condicionar e de limitar a 
opinião dos outros. 

Quem despreza a realidade e escamoteia os dados objectivos, retira à actividade 
política toda a sua nobreza e toda a sua dignidade. 

Também para dissimular e justificar os seus actos, acusam os executivos do 
Partido Socialista e o Dr. José Correia de, através de perseguição, ter obrigado muitas 
pessoas a sair da Câmara de Nelas e fugir. 

Só quem ande muito distraído, poderá aceitar tal atoarda. 
Então toda a gente que, ao longo de 16 anos de mandatos sucessivos, pretendeu 

transferir-se, mudar de terra, ou até procurar outra Câmara onde a evolução na carreira 
fosse mais fácil, fê-lo por perseguição? 
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Então a Eng.ª Paula, o Eng.º Rui Araújo, a Lucília Correia, o Nuno Sá, o Dr. 
Pedro Couceiro, o Jaime ou o Jorge Valença, entre outros, saíram porque foram 
perseguidos? 

Porquê e por quem? 
Todas estas calúnias não passam de vontade gratuita de dizer mal e de lançar 

confusão. 
A afirmação de vontade solidária e o contributo para a integração de pessoas 

desempregadas do concelho no mercado de trabalho, não passam de retórica e demagogia, 
pois esses princípios foram esquecidos quando se lançaram duas pessoas no desemprego, 
perseguidas por motivações políticas, como as próprias denunciaram nesta tribuna, na 
última Assembleia Municipal. 

Ainda estamos à espera que esse caso seja devidamente esclarecido. 
Também se faz muita propaganda e muita demagogia, com a propalada política 

de proximidade, em oposição ao que dizem ser o autoritarismo dos executivos socialistas 
e do Dr. José Correia. 

Mas a prática política dos vereadores dos executivos do PS e, principalmente do 
Dr. José Correia, sempre consistiu em manter as portas abertas e escancaradas, recebendo 
todo e qualquer munícipe sem necessidade de marcação prévia de dia ou hora. 

Que maior manifestação de autoritarismo e prepotência poderá haver, do que o 
comportamento da actual Senhora Presidente, quando, em plena reunião de Câmara não 
aceitou submeter-se à vontade da maioria, desrespeitando a lei e os membros daquele 
órgão, fazendo com que quatro dos vereadores, entre eles um da maioria, se vissem 
obrigados a deixar a sessão? 

Há memória de algo semelhante durante os executivos socialistas ou enquanto o 
Dr. José Correia foi presidente da Câmara? 
               Que moral e legitimidade terá, quem ainda nada fez e nenhumas provas deu, 
para questionar a obra feita, à vista de todos e a correcção e dignidade, com que o Partido 
Socialista e o Dr. José Correia exerceram o poder, com recurso a calúnias e a manobras 
da mais baixa política? 

Na hora da saída, o mínimo que lhe é devido, é um profundo sentimento de 
gratidão e, a forma como conduziu os destinos do concelho deveria inspirar os seus 
seguidores, para, no mínimo, tentarem fazer igual. 

Como disse no princípio e também por isto, a actual maioria pratica a política do 
absurdo... 

Pergunta-se agora, não será ela própria – a maioria – um equívoco de um acto 
eleitoral? 
                
O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado 
Borges dos Santos, faz favor. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Senhor Presidente: 
Aquando da minha intervenção, além dos dois votos de pesar que apresentei, 

também tinha uma moção e um voto de louvor.  
A moção prende-se com as preocupações que têm vindo nos jornais sobre a 

forma como está a ser feita a recuperação ambiental da Área Mineira da Urgeiriça. É mais 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 16

uma preocupação, uma série de interrogações para se colocarem a quem de direito. Passo 
a ler:    

 MOÇÃO 
 Recuperação Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça 

“Considerando as notícias vindas a público sobre alegadas falhas, ou 
inexistência de medidas de minimização, determinadas pela Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA), consubstanciadas, na fase de construção, em planos de monitorização 
da qualidade do ar, qualidade da água, ambiente acústico e radiológico, sobretudo no 
passado mês de Agosto e no corrente mês de Dezembro, com graves inconvenientes para 
o bem-estar das populações e de potenciais riscos para a saúde pública, a Assembleia 
Municipal entende dever solicitar à Secretaria de Estado do Ambiente (autoridade da 
AIA) e à EDM (concessionária do projecto) os seguintes esclarecimentos:  

a) Foi instalado no ponto de descarga das águas pluviais da escombreira da 
Barragem Velha uma bacia de decantação, por forma a diminuir o arrastamento de sólidos 
para as linhas de água a jusante?  

b) Foi implementada a rede de drenagem provisórias, para intercepção e 
encaminhamento das águas pluviais para a bacia de decantação? 

c) As linhas de água foram mantidas limpas e desobstruídas? 
d) Procedeu-se à protecção das linhas de água de modo a evitar o arraste ou a 

deposição inadequada de partículas contaminantes das escombreiras? 
e) Os camiões e rodados são lavados antes da saída dos locais da obra? 
f) Foi implementado o sistema de aspersão de água nos materiais a transportar e 

nos solos a movimentar de modo a mantê-los húmidos quando movimentados e, assim, 
menos expostos à erosão eólica e ao transporte de poeiras com o vento? 

g) Tem-se procedido à lavagem e aspiração das poeiras nas estradas de ligação 
entre o depósito de minério pobre da escombreira de Santa Bárbara e a Barragem Velha, 
de modo a manter limpas essas vias e a evitar as dispersões de poeiras na atmosfera ou 
sólidos em suspensão nas águas pluviais? 

h) Foi implementada sinalização de alerta e proibição do uso da água para a rega 
de consumo humano? 

i) Tem-se procedido à amostragem da qualidade do ar, nos locais e com a 
frequência e periodicidade definidos? 

j) Assim como das águas subterrâneas e superficiais? 
l) A monitorização radiológica e específica, cuja avaliação deverá ser semanal 

na área de intervenção directa durante a fase de movimentação de rejeitados e modelação 
da escombreira, tem sido realizada? 

Assume especial preocupação o deslizamento de terras para as linhas de água, 
com perigo de contaminação da Ribeira da Pantanha e do Rio Mondego, verificado 
aquando das últimas chuvas e os perigos que poderão advir para a saúde pública e para as 
populações das zonas ribeirinha”. 

Nelas, 29 de Dezembro de 2006. 
Esta moção surge, precisamente, para saber se estas medidas que são as que 

estão previstas no Plano, estão a ser cumpridas ou não, porque se diz, que houve 
contaminação e é bom que não aconteça.  
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O Voto de Louvor, prende-se com uma notícia que tive ontem e, espero que seja 
verdade, que a Borgstena já está a laborar e achamos que era oportuno enaltecer essa 
rapidez com que todo o trabalho foi feito.  

Passo a ler um Voto de Louvor: 
                                            VOTO DE LOUVOR 
“O nosso concelho teve um ano de 2006 bastante conturbado a nível laboral. 
Começou com o trágico incêndio que destruiu por completo a empresa 

Borgstena e, continuou com o encerramento anunciado da empresa Johnson Controls, 
logo nos meses seguintes.  

Ainda não estávamos refeitos destas duas tragédias e logo começaram a soprar 
ventos perigosos do concelho vizinho. Desta vez através de um diferendo que opunha o 
Presidente da Câmara de Mangualde e a administração da Citroen. Felizmente parece que 
este problema, que ainda ontem foi notícia, já está em fase de resolução, ainda com 
necessidade de intervenção do governo, afastando-se a hipótese de mais uma 
deslocalização anunciada e o consequente desemprego de vários milhares de 
trabalhadores, quer directos quer indirectos. Seria o caos na nossa região e também no 
nosso concelho.  

Mas, felizmente nem tudo foi mau, pois a empresa Borgstena ressurgiu das 
cinzas e, em pouco mais de meio ano, apresenta-se já em fase de laboração com modernas 
instalações construídas e equipadas em tempo recorde. 

À administração desta empresa, assim como a todos quantos participaram na sua 
importante recuperação, a Assembleia Municipal de Nelas agradece publicamente todo o 
empenho e aprova um voto de louvor e reconhecimento pela competência demonstrada”. 

Assembleia Municipal de Nelas, 29 de Dezembro de 2006. 
Muito obrigado. 
 

               O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Sobre a moção propriamente dita, bem-vindo Senhor Deputado Borges dos 

Santos à causa do ambiente da Urgeiriça. Bem-vindo. No entanto, vem para aí quinze 
anos atrasado; aliás o Senhor Deputado tinha responsabilidades nesta Mesa - era 
Presidente da Assembleia. Recordo-me que, quando, na altura, o líder da bancada do 
Partido Social Democrata levantou o problema da água dos Valinhos, o Senhor 
Deputados Borges dos Santos e seus pares negligenciaram-no cometendo um acto de uma 
gravidade e de uma inconsciência extrema. Admito que, como a ignorância das pessoas 
não dava para mais, meteram água no cano, dando a beber às pessoas de Canas de 
Senhorim e de Carvalhal Redondo, para gáudio e prazer das pessoas de Nelas que até 
diziam, na praça pública: é para os de Canas, que a bebam. O Senhor Deputado, na altura 
com responsabilidades nesta Assembleia, muitas vezes me mandou calar e também soube 
trazer cá o Dr. Matos Dias, agora recuperado, não sei com que interesses, no Partido 
Socialista. Estará reformado, a querer dar uma perninha e é bem-vindo à terra onde viveu 
durante muitos anos, pois é uma pessoa de méritos e de valor reconhecido. Está escrito 
em actas, como o Senhor Deputado muito bem sabe, porque as avalizou, bem como os 
Senhores Secretários; o Senhor Dr. Matos Dias dizia que a água dos Valinhos, bebida da 
maneira que foi, até fazia bem. Segundo o Dr. Américo Borges, foi buscar um conjunto 
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de lengalengas, e dizia que até dava para engravidar três e quatro filhos bebendo aquela 
água radioactiva dos Valinhos; tanto disparate foi dito nessa época! 

Uma preocupação que era de saúde pública, que era um crime público. Tenho 
liberdade para o dizer: a ENU à última hora quando deu conta da grave falha que 
cometeu, arranjou umas análises bacteriológicas duvidosas à água do poço, água esta que 
foi enviada sem tratamento para os munícipes. Na altura toda a gente achou que estava 
muito bem e, hoje bem-vindo à causa, eu aplaudo e vou votar a sua moção por tanto rol 
de preocupações que o Senhor Deputado aqui nos trás. 

O Senhor Deputado tem aí um orçamento, que nem o Ministério da Indústria ou 
do Ambiente tem dinheiro para corrigir as escombreiras da ENU, mas quer exigir a esta 
Câmara, que de um dia para o outro, faça tudo isso. É bem vinda essa preocupação 
ambientalista do Partido Socialista; bom é que as pessoas tenham memória daquilo que 
vêm aqui dizer e tenham a humildade de reconhecer que erraram na época. Estamos aqui, 
hoje, para admitir que na gestão do tão famoso Dr. José Lopes Correia, do Partido 
Socialista, errou porque meteram água no cano do poço dos Valinhos de forma arbitrária. 
O nosso concelho merece outro respeito. Quanto ao tratamento das escombreiras das 
Minas da Urgeiriça, que não sejam utilizadas como arma de arremesso a este Executivo, 
porque não tem responsabilidades absolutamente nenhumas. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Dr. Borges dos Santos, faz favor, 

mas só referente à moção. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- É só para esclarecer que eu não imputei quaisquer culpas ou responsabilidades 

a esta Câmara ou a qualquer outra Câmara por aquilo que se possa estar a passar. Apenas 
tentei alertar para aquilo que se lê na imprensa; a quem eu peço esclarecimentos é ao 
Ministério do Ambiente, pedindo, a seguir, para dar conhecimento à Câmara Municipal. 
Apenas pedi que verificassem se as medidas que foram propostas, aquando do projecto, 
estão a ser ou não cumpridas, porque se diz e escreve-se que a água da Ribeira da 
Pantanha e do Rio Mondego está a ser poluída. Não pedi nada à Câmara e nem a Câmara 
tem nada a ver com esta obra, a não ser a fiscalização possível. 

Quanto à fase anterior, eu nunca fui a favor da água dos Valinhos ser metida na 
rede pública e não era na altura eu Presidente desta Assembleia, era o Sr. Dr. António 
Pêga. É só para esclarecer que a moção é totalmente ao contrário daquilo que o trouxe 
aqui, Senhor Deputado.  
                
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra sobre a 
moção? Então vou pôr a Moção sobre a Recuperação Ambiental da Área Mineira da 
Urgeiriça à votação. Pergunto; quem vota contra a moção? Quem se abstém? A moção foi 
aprovada por unanimidade.  

Dando continuidade aos trabalhos, Voto de Louvor, sobre a Borgstena, também 
apresentado pelo Senhor Deputado Borges dos Santos, que também vou pôr à votação de 
imediato e pergunto se alguém quer usar da palavra sobre este ponto? Não, então: Quem 
vota contra o Voto de Louvor? Quem se abstém? Também está aprovado por 
unanimidade.  
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Aproveito para informar que nos restam vinte minutos para uso neste ponto. 
Neste momento estão inscritos o Senhor Deputado Rui Costa, o Senhor Deputado 
Marcelino Paiva e o Senhor Deputado Francisco Cardoso. Mais algum dos Senhores 
Deputados quer usar da palavra neste ponto? Agradecia que quando ultrapassassem o 
tempo e eu avisasse para pararem, fossem breves a ultimar, é o mínimo que vos posso 
exigir. Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 

O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Em época natalícia, queria serenar um pouco os ânimos nesta sala e deixar aqui 

uma mensagem de Natal. 
Caros companheiros,  
Executivo Camarário, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Munícipes. 
O Grupo Parlamentar do PPD/PSD partilha da verdade. Aproxima-se o ano de 

2007. Sabemos que os tempos são difíceis, mas nós sempre nos pautámos por cumprir as 
funções para as quais somos eleitos, respondemos sempre de uma forma democrática e 
respeitadora, aquilo que são as nossas competências, numa postura de autenticidade, 
tolerância e de proximidade. 

Não poderíamos, então, deixar passar esta data sem ter para com todos vós uma 
mensagem muito especial, de esperança e de solidariedade, em particular aos 
trabalhadores da Johnson Controls e a todos que enfrentam situações adversas. 

Reafirmamos, porém, que esta Assembleia continuará a desenvolver todos, mas 
mesmo todos os esforços, junto das entidades públicas e privadas de forma responsável e 
empenhada, sempre com um objectivo único de criar sinergias que possibilitem a 
concretização de novos investimentos geradores de um desenvolvimento sólido e 
sustentado para todo o nosso concelho.  

Que o próximo ano seja o início de novos tempos, de novas etapas, para a 
concretização dos vossos mais profundos anseios.  

Em nome de todos Membros deste Grupo Parlamentar, apresento Votos de Boas 
Festas e Próspero Ano Novo.  

Após isto não poderia deixar passar duas das intervenções que se fizeram aqui.  
Começaria por responder e corrigir a Senhora Deputada Margarida, quando 

acusa esta Câmara de uma política anti-democrática, com insultos profundos, sem razão, 
sem nexo. A Senhora Deputada devia aqui apresentar quais foram os subsídios que o 
Partido Socialista obteve para a obra do Parque de São Miguel. Não os tem porque eles 
não existiram, teve que ser este Executivo a envidar esforços para conseguir esses 
mesmos subsídios de que hoje veio aqui falar; convido-a a vir aqui apresentar os 
subsídios que o Partido Socialista tinha em mão. Se a Senhora os tem, apresente-os 
porque nós vamos buscar o dinheiro que é necessário a esta casa; era isso que devia aqui 
mostrar (e não lançar atoardas), para nós agradecermos. 

Depois tentou inverter as coisas, falou aqui muito das pessoas, esqueceu-se da 
Drª. Leonor, do Leonildo, do Paulo Fiscal, da Ana Menino, do Manuel Marques, do 
Fernando Couto, do Nuno Sá; essas foram as pessoas que tiveram que abandonar esta 
Câmara e são muitas. A Senhora Deputada inverteu e enganou-se; tiveram que fugir e, 
actualmente, nos catorze meses decorridos ninguém fugiu. Isto é que é repor a verdade. 
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Passo agora a responder ao Senhor Deputado Francisco Cardoso, que nos 
malogrados catorze meses deste Executivo comenta a destruição do património 
autárquico. Fala da auditoria, que é um instrumento de trabalho, que esta Câmara está a 
usar para desenvolver a política concelhia, tendo em vista, por exemplo, pagar seis 
milhões de euros, que os Senhores deixaram de dívida nesta casa. Isto é que é a destruição 
do património desta Câmara?  

Comentou a pacificação de Canas de Senhorim. Custa muito, ver a estabilidade, 
a igualdade, a cooperação e o respeito, algo que os Senhores fomentaram ao revés, que 
nunca conseguiram porque, também, nunca quiseram. Os Senhores estão a inverter as 
coisas. 

Depois comenta o desrespeito na gestão anterior, fala nos antepassados e 
esquece-se do seu passado em 1994; numa entrevista a um jornal, o Senhor Francisco 
Cardoso comenta:”É pena que o concelho de Canas não tenha sido criado pois se tem sido 
o nosso Presidente tinha ido para Espanha e não fazia cá falta nenhuma”. Isso foi o que o 
Senhor Deputado defendeu no seu discurso? 
              Comento-lhe outras coisas. O Senhor Eng.º João dos Santos fez um mandato 
completamente apagado, isso é o que o Senhor tentou aqui defender, mas não era o que 
tinha em mente na altura.  

O seu passado é enorme, mas ás vezes é preciso pôr a mão na consciência e, 
respeitar aqueles que trabalham, ainda, nesta terra. Muito obrigado. 
                
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Marcelino Paiva, faz 
favor, 

O Senhor Deputado Marcelino Paiva: 
- Vou saltar por cima das referências protocolares, seguindo o exemplo, bom 

exemplo, do Senhor Deputado Francisco Cardoso na última Assembleia Municipal. 
Queria dizer-vos aqui o seguinte: nasci no meio da selva africana onde a minha 

mãe viveu onze anos seguidos sem ver uma Senhora europeia; quando eu via um branco, 
eu e os meus sete irmãos, pois éramos oito, fugia; dizia eu, na altura, de vergonha; hoje 
diria de medo. 

Vim aqui intervir para dizer-vos o seguinte: sabem o que é que eu persigo? A 
vontade de voltar à insignificância que vivi numa povoação do interior de Angola 
chamada Quilombo dos Demos, queria ser assim tão insignificante como fui quando 
criança e venho aqui, gritando da minha insignificância a todos, que ao contrário do nosso 
Deputado Francisco Cardoso, que pôs em dúvida a personalidade forte da nossa 
Presidente da Câmara e também a sua capacidade liderante. Venho aqui gritar da minha 
insignificância, que eu penso absolutamente ao contrário, a Senhora Presidente da Câmara 
é, para mim, embora eu seja insignificante, uma pessoa de personalidade forte e liderante. 

Muito obrigado Dr.ª Isaura Pedro por ter aceitado ser Presidente da Câmara, 
para eu poder viver, na minha insignificância, essa grande honra de poder estar aqui a 
dizer que a admiro muito pelas suas qualidades. Muito obrigado. 
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 O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Francisco Cardoso, faz 

favor. Agradecia que fosse breve. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Senhor Deputado Marcelino Paiva, assim é que é, o Senhor merece-me todo o 

meu respeito. 
Também já cá ando há uns anitos e, percebo muito bem, quando uma pessoa 

quer que se lhe dê atenção, normalmente manifesta a sua insignificância. Mas tem toda a 
minha atenção, porque quando o ouço o Senhor Deputado, ouço Coimbra e, eu gosto 
muito de Coimbra.   

Mas o que eu tenho a dizer aqui não é nada com o Senhor; é com o Senhor 
Deputado Paulo Santos. Também quero dizer que nunca estive de acordo com o Senhor 
Deputado Rui Costa, porque não vale a pena, continuarmos a falar que ele tem que comer 
um bocado de milho mais, para chegar cá acima. Vou falar é com o Senhor Deputado 
Paulo Santos, para lhe dizer que quem foi o indivíduo que esteve na génese da água dos 
Valinhos ser fornecida a Carvalhal e a Canas de Senhorim fui eu e, o Senhor Deputado 
acha-me com cara de criminoso? Ou acha-me com cara de indivíduo que não tem cabeça? 
Ou acha-me com cara de indivíduo que passa a vida aí sem olhar para as coisas?  

Eu quero informá-lo, a si e à Senhora Presidente, pois estão desinformados sobre 
vários acontecimentos. A água dos Valinhos que foi enviada para a conduta geral, para 
abastecimento de Canas de Senhorim e Carvalhal, não era do poço de extracção dos 
Valinhos, Senhor Deputado Paulo Santos, era de um poço que distava à volta de duzentos 
metros de lá, com uma profundidade de cinco a seis metros, era a água que os ingleses 
desde 1945 até 1962 beberam. Até 1962, com a Companhia Portuguesa de Rádio ela foi 
bebida, até a Câmara pôr lá as águas ao domicílio em 1991 ou 1992. O Senhor Deputado 
esquece-se, é que a Urgeiriça foi a primeira povoação no distrito de Viseu a ter uma 
estação de tratamento de águas e a água era bombada dos Valinhos para essa estação de 
tratamento de águas, sendo observada todos os dias por pessoal especializado no 
laboratório da Urgeiriça e depois é que era enviada para as condutas. Tenho dito. 
                
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Santos, agradecia 
que fosse muito rápido, faz favor.  

O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Eu vou ser breve. Só quero colocar e, mais uma vez, serenamente, as coisas no 

local próprio e no sítio certo. Pode quem quiser, o técnico mais reputado, vir aqui arengar 
sobre as qualidades da água da Urgeiriça; os ingleses, que tanto a beberam, ficaram, pois 
nota-se que a comunidade inglesa, no nosso concelho, é prolífera, teve muitos filhos, 
multiplicou-se, é uma comunidade muito grande. 

Senhor Deputado Francisco Cardoso, quero-lhe dizer que eu sei como é que foi 
a escola do atamancamento governativo desta Câmara durante décadas. Há regras básicas 
de abastecimento público de água, em Portugal, desde há muitos anos. Há regras que têm 
que ser cumpridas, há entidades e protocolos a respeitar. Para a Delegação de Saúde de 
Nelas, há um protocolo de análises às captações, aos depósitos; não me alongo mais, 
porque não sou nenhum técnico e porque isto é uma discussão que já tem muitos anos. 
Mas o Senhor veio-me avivar a memória, porque a questão central é que os Senhores 
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sempre acharam que não tinham que dar satisfações a nenhuma instituição. Essa foi a 
prática comum de anos da Câmara Municipal de Nelas em que o Senhor também 
participou, ou seja, primeiro mete-se a água e depois o Delegado de Saúde; se ele não 
concordar, ele não presta, a gente diz mal do Delegado de Saúde ou, então, faz – se uma 
perseguição; era essa a prática. 

A verdade objectiva é esta, Senhor Deputado Francisco Cardoso e, por muito 
que lhe doa, tenho que lha dizer. Na época, está catalogada e documentada nos arquivos 
da Assembleia Municipal toda a discussão pública que foi feita; não se fizeram as análises 
que deveriam ter sido feitas pela entidade competente. Mais tarde e depois de ser um 
problema público, nacional até, recorreu-se à tal estação de tratamento de que o Senhor 
Deputado fala. Espero que essas práticas estejam acabadas. O Senhor Deputado continua 
a insistir e a lavrar em erros, que pertencem ao passado, mas vamos olhar o futuro de 
forma diferente para que isso não se repita.  

É essa, apenas, a única ideia que eu venho defender, para dizer que não disse 
mentiras; estou aqui a tentar transmitir algo que aconteceu no passado, por muito que lhe 
doa, Senhor Deputado.  
    
            O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Esgotou-se o tempo do Período de Antes da 
Ordem do Dia e, como não tenho mais nenhum dos Senhores Deputados inscritos, vamos 
dar por findo este período e passar ao Período da Ordem do Dia. 
               Período da Ordem do Dia, ponto 2.1, com a informação da Senhora Presidente 
da Câmara sobre a actividade municipal, a qual foi escrita e endossada a todos os 
Senhores Deputados.  
 

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

Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Deputados Municipais 
De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Artº. 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 29 de Setembro último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Aguas Pluviais das Ruas Fonte do Castanheiro/Shell, em Nelas; 
- Passeios da Avª. da Liberdade, em Nelas; 
- Electrificação subterrânea na Rua de Ligação da Rua Abílio Monteiro à Rua do 

Freixieiro, em Canas de Senhorim;  
- Águas Pluviais na Avª. dos Bombeiros Voluntários, em Canas de Senhorim;  
- Muro no acesso ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim; 
- Requalificação do Parque Infantil Padre Manuel, em Canas de Senhorim; 
- Construção da cozinha no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas; 
- Construção de Passeio/Estacionamento na Zona Industrial de Nelas;  
- Limpeza de colectores de saneamento em várias povoações do Concelho;  
- Construção da rede de esgotos e águas na nova estrada de Senhorim; 
- Colector de esgoto na Rua do Talegre, em Carvalhas;  
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- Recuperação do Parque Infantil do Areal, em Nelas;  
- Construção de Habitação Social/”2 Fogos” na Póvoa de Luzianes;  
- Requalificação dos passeios na entrada do Loteamento de Santo António, em 

Nelas.  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Ampliação da Escola de Póvoa de Santo António; 
- Capela Mortuária de Carvalhal Redondo; 
- Beneficiação do acesso à Escola Secundária, em Nelas; 

- Requalificação do Largo Loureiro Assunção, em Vilar Seco; 
- Arranjos exteriores da Escola Pré-Primária, de Lapa do Lobo; 
- Construção da Capela Mortuária de Moreira; 
- Instalação de energia eléctrica em Baixa Tensão na Quinta da Cerca; 
- Calcetamento da Rua António Joaquim Henriques, em 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; 
- 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;  
- Pavimentação da área envolvente à rotunda das Caldas da Felgueira; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Ampliação do Jardim-de-infância de Aguieira; 
- Construção de passeios em Algerás; 
- Beneficiação da Rua Nª. Srª. de Fátima, em Nelas;  
- Iluminação do cemitério de Vilar Seco; 
- Requalificação do espaço envolvente à Escola Primária da Serra da Estrela, em 

Nelas;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 30 de Novembro de 2006: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

777.450,56 euros, 
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 385.885,89 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Julho de 2006; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 375.987,96 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Neste ponto eu iria dar a palavra à Senhora Presidente para nos prestar alguns 

esclarecimentos. Adiantava já que a Senhora Presidente vai aproveitar este ponto para 
falar, também, sobre as Grandes Opções do Plano, embora estejamos no ponto 2.1. 
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A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite,  
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Deputados,  
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhores Vereadores, 
Caríssimo Público. 
Ao longo deste ano a nossa actividade pautou-se por uma política de 

proximidade com as pessoas, sempre em articulação com os Senhores Presidentes de 
Junta, eles profundamente conhecedores dos reais anseios das populações. 

As capelas mortuárias de Moreira e Carvalhal Redondo, os passeios, a 
requalificação de escolas, jardins-de-infância e parques infantis, são alguns de tantos 
outros exemplos. 

Em termos de Protecção Civil o trabalho desenvolvido foi meritório. Foi 
actualizado e melhorado o Plano Municipal de Emergência, criado o Gabinete de 
Protecção Civil, um gabinete eficaz e eficiente, um gabinete operacional, todos o 
reconhecem.  

No âmbito da prevenção e combate aos fogos florestais os protocolos que 
celebrámos com as Corporações de Bombeiros de Nelas e Canas, as acessibilidades 
criadas e/ou melhoradas deram resultados muito positivos e de que nos orgulhamos.  

Durante este ano foram também resolvidos alguns dos imbróglios herdados do 
passado. Assim, dotámos de água e luz a Quinta da Cerca, a Piscina Municipal já não 
verte, eram cerca de quinze mil litros diários de água que era desperdiçada, o Parque 
Infantil do Areal foi reaberto com todas as condições de segurança e a bomba de captação 
de água perdida há anos nas nossas oficinas foi instalada no Rio Mondego para resolver 
situações de emergência dos bombeiros.  

Nos Paços do Concelho já ninguém trabalha de kispo, luvas e cachecol e a 
energia eléctrica adequou-se às necessidades de hoje.  

Longe vão os tempos em que o diligente funcionário de cinco em cinco minutos 
teria que interromper o trabalho para accionar o quadro eléctrico que, entretanto, tinha ido 
abaixo. 

Estamos a trabalhar a bom ritmo no PDM, instrumento indispensável, uma 
verdadeira bíblia para qualquer gestão autárquica. Esperamos aprová-lo no primeiro 
semestre do ano que vem. 

Durante este ano apoiámos as associações, a cultura e o desporto, cientes do seu 
valoroso trabalho, quer na promoção e divulgação do concelho, quer no contributo que 
prestam na valorização individual e colectiva principalmente dos mais jovens. 

E porque apostámos nas pessoas, acreditamos na igualdade de oportunidades. A 
Autarquia em colaboração com o Centro de Emprego tem vindo a desenvolver uma 
política continuada de apoio à integração e à inclusão no mercado de trabalho de pessoas 
desempregadas, ou que se encontram em situação de comprovada carência económica, 
através de programas ocupacionais subsidiados e carenciados. 

Também ao abrigo do Programa Constelação, Medida 5.2.2. de Integração no 
Mercado Normal de Trabalho e Apoio à Colocação, integrámos três pessoas com 
deficiência na área de telefonista, serviços administrativos e informática. 
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E porque este mês é, tradicionalmente, o mês que apela à fraternidade e à 
solidariedade entre todos, decidimos lançar a Campanha Nelas Solidária com o objectivo 
de ajudar e apoiar as famílias mais carenciadas e porque pretendemos que o espírito de 
Natal perdure e se reflicta no dia a dia de cada um de nós, é uma iniciativa que irá 
continuar todos os dias do ano. 

Em Setembro último, fomos confrontados com o encerramento da Johnson. 
Apoiámos a Comissão de Trabalhadores com apoio jurídico no sentido de salvaguardar os 
interesses dos trabalhadores e assim minimizar o impacto negativo nas famílias. De forma 
responsável e empenhada, continuamos a desenvolver todos os esforços em conjunto com 
o Governo e empresários, no sentido de garantir um conjunto de soluções que 
possibilitem a concretização de novos investimentos. 

Queremos garantir um desenvolvimento sólido e sustentado do concelho e, este 
apoio é objectivo, quando falamos, por exemplo, na Borgstena que iniciou, em tempo 
recorde, a sua laboração.  

Sabemos que em Janeiro vão ser despedidos os primeiros trabalhadores da 
Johnson. Estamos a trabalhar, neste momento, em cooperação com a Segurança Social e o 
Centro de Emprego e neste momento já temos a garantia de que se irá deslocar uma 
equipa multidisciplinar do Centro de Emprego e da Segurança Social de forma a agilizar e 
a facilitar a condução deste processo.  

Neste âmbito, está também a ser preparado um protocolo que irá ser celebrado 
entre a Autarquia e a Fundação Bissaya Barreto de Coimbra, para a área da formação 
profissional e validação de competências, que será ainda assinado em Janeiro, em dia a 
definir. Sabemos que não há soluções fáceis para problemas difíceis, mas passo a passo 
vamos construindo um futuro que queremos melhor para todos.  

Antes de terminar esta minha primeira intervenção, queria associar-me também 
ao Voto de Pesar pela morte do Professor Anselmo e do Dr. Marques Lopes e, quero dizer 
aqui, que em Setembro, na altura em que o Professor Marques Lopes se retirou, falei com 
o Rui Neves e comuniquei-lhe que era minha intenção propor à Câmara a atribuição de 
Medalha de Mérito Municipal ao ilustre Professor e ilustre Membro desta Assembleia, 
que foi Presidente da mesma durante muitos anos e cujo carácter de frontalidade, 
autenticidade e seriedade muito dignificou este órgão. 

Quis o destino que a não recebesse em vida; vamos, no entanto, em próxima 
reunião de Câmara propor a sua atribuição a título póstumo.  

De qualquer modo, hoje estamos aqui essencialmente para votar o Orçamento e 
as Grandes Opções do Plano para 2007. Os documentos que foram entregues a todos vós 
reflectem as Grandes Opções Políticas do Executivo para o ano que se avizinha.  

Desde logo assumimos, como objectivo essencial, a construção do novo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Nelas. 

Esta é uma obra há muito prometida, mas que, infelizmente, nunca passou do 
papel. A construção do quartel novo não é só uma vontade dos bombeiros mas, acima de 
tudo, é uma imperiosa necessidade e exigência das populações que vai afectar 
positivamente a segurança e bem-estar de todo o concelho.  

A promoção da obra caberá naturalmente à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas e terá de contar com o apoio e colaboração de todos, 
Governo, Serviço Nacional de Bombeiros, empresas e empresários e, no fundo, de todos 
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os cidadãos. Mas a Câmara pretende deixar um sinal claro de que, custe a quem custar, 
esta obra será uma realidade.  

Todos nós, autarcas do concelho, devemos dar todos os sinais, de que, naquilo que 
depender da Câmara, será uma realidade até 2009. 

Na elaboração do Orçamento foram ouvidos todos os Presidentes das nove Juntas 
de Freguesia do Concelho e foram eles que indicaram o caminho dos investimentos em 
cada uma delas. Este é, também, o seu Orçamento.  

Falando de pormenores mais técnicos, prevemos um aumento das receitas próprias 
na ordem dos 16%. Esta é, obviamente, uma previsão e, como tal, falível, mas tem como 
base o aumento verificado nos novos impostos municipais, desde a sua criação.  

De certa forma, reflecte também algo daquilo que é anunciado pelo Governo 
Socialista no preâmbulo da Nova Lei das Finanças Locais, ou seja, a criação destes novos 
impostos abriu caminho ao surgimento de novas receitas próprias para os Municípios, o 
que permite ao Governo diminuir a transferência dos Fundos do Orçamento do Estado. 

Em 2009 o Município de Nelas sofrerá uma redução na ordem dos 20%, sendo 
previsível, um aumento de receitas próprias condizentes com esta redução.  

Gostaria de realçar a verba de cerca de trezentos e quarenta mil euros de 
financiamento, por via da cooperação técnica e financeira com organismos do Estado, 
para a recuperação do Parque de São Miguel.  

Quando, em Dezembro do ano passado, depois de várias reuniões com Membros e 
Órgãos do Governo, nomeadamente com o Senhor Presidente da CCDRC e com a 
Directora Geral das Autarquias Locais, percebemos que os então cem mil contos que o 
então Vereador Rui Neves havia anunciado em Assembleia Municipal, não passavam de 
uma miragem, fruto da não aprovação de qualquer candidatura a contratos-programa para 
aquele espaço. Pusemo-nos em campo e tentámos a todo o custo sensibilizar aqueles dois 
órgãos para a necessidade de um apoio efectivo. 

O apoio àquela obra não era, então, uma realidade, nem se previa que algum dia o 
pudesse ser. Mas fruto da boa vontade, da sensibilidade e do sentido de estado 
demonstrado pelos dirigentes destas instituições, hoje sabemos que a recuperação do 
Parque de São Miguel terá algum apoio, fruto do esforço também deste Executivo, 
essencialmente. Não chegaremos aos cem mil contos, pomposamente anunciados em 
2004, mas, seja como for, teremos algum apoio. 

Sabemos que o concelho tem ainda carências muito grandes, nomeadamente a 
nível do saneamento, sem uma rede de tratamento de esgotos capaz. Este ano que se 
aproxima é o ano do lançamento do QREN, o Quarto Quadro Comunitário de Apoio. 
Sabemos já que o ambiente e a economia serão dois vectores essenciais de apoio. 
Sabemos, também, que a fase de candidatura ocorrerá somente na última metade de 2007. 
Mas neste momento, estamos já a elaborar projectos necessários para que, na devida 
altura, possamos beneficiar desses apoios que permitirão a construção de uma rede 
integrada de tratamento de águas residuais no concelho. Hoje, pelos vistos, há 
unanimidade: o concelho tem fortes carências na área do saneamento, não há cobertura a 
cem por cento; finalmente, hoje todos nós estamos cientes disso. 

Temos de ter a consciência de que isto é um empreendimento de alta envergadura, 
envolve verbas muito avultadas e, só com a colaboração de financiamento através do 
Quarto Quadro, é que será um tipo de projecto exequível. 
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Gostaria de desejar a todos um Bom Ano de 2007, para as famílias, pessoalmente; 
aquilo que melhor desejarem, que se concretize. 

Muito obrigada. 
             
 O Senhor Presidente da Assembleia.      

 - Muito obrigado Senhora Presidente. Antes de passar a palavra aos Senhores 
Deputados gostava de referir que no início da sessão foi distribuído um documento a 
todos os Senhores Deputados. Esse documento era para ser incluído no Período da Ordem 
do Dia e, perguntava aos Grupos Parlamentares, se o posso agendar como o ponto 2.4, O 
documento em questão, é apenas a aprovação dos estatutos da AMD. Alguém se opõe? 
Não, então fica agendado o ponto 2.4 a aprovação dos estatutos da AMD Associação de 
Municípios do Dão. Muito obrigado. 

Como nos encontramos no ponto 2.1 perguntava se algum dos Senhores 
Deputados deseja usar da palavra neste ponto?  

Uma vez que ninguém deseja usar da palavra passamos de imediato, ao ponto 2.2 
– Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal para o ano 
de 2007, nos termos da alínea b), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

A Senhora Presidente já fez a exposição das Grandes Opções do Plano do 
Executivo, questionava agora os Senhores Deputados se desejam usar da palavra neste 
ponto? Senhor Deputado Borges dos Santos, faz favor. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- O Orçamento Municipal é dos mais importantes na gestão de qualquer Autarquia 

e afiguram-se-me oportunas considerações e alguns pedidos de esclarecimento. 
Começava pelas Grandes Opções do Plano e focava, um pouco em análise, o 

Relatório das Grandes Opções. Lê-se logo ao princípio – importa agora projectar o futuro, 
pensando num prazo alargado de, no mínimo, 20 anos. Parece subjacente a convicção 
desta maioria de permanecer no poder, durante longos anos, começando já uma 
planificação a longo prazo. No entanto, quando chegamos aos documentos, puro engano, 
as obras com dotação superior a um ano, ou próximo, contam-se pelos dedos das mãos. 

Não há nenhuma planificação a longo prazo, nem num mandato, quanto mais de 
20 anos.  

A seguir também se pode ler – o executivo assume como prioritário o arranque 
definitivo da construção do novo Quartel do Bombeiros Voluntários de Nelas e mais a 
seguir – a dimensão deste projecto obriga ao sacrifício de outros projectos. 

Sem querer pôr em causa a oportunidade e o interesse desta obra, uma vez que é 
uma das poucas obras que tem uma dotação definida nos próximos anos, há uma dotação 
no valor de oitocentos mil euros, Queria questionar a Câmara sobre algumas questões. A 
Senhora Presidente já respondeu a algumas e, a primeira que eu punha, era se a Câmara 
estava a assumir-se como dona da obra. Já disse que não, que será sempre a Direcção dos 
Bombeiros e que estão a contar com a Liga dos Bombeiros e com o próprio Estado. Fico 
satisfeito por isso, porque é uma obra que a Câmara não poderá, de forma alguma, 
suportar no seu todo ou na sua grande parte, mas apoiar dentro das suas possibilidades. 

Também gostava de saber, uma vez que tem um orçamento a longo prazo, se o 
projecto já existe, porque, segundo se leu na comunicação social, acho que o projecto já 
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não era o inicial, nem o local era o mesmo, se já há localização para esse projecto e 
quanto é que é o custo dessa obra? 

Mais à frente lê-se – instalar um clima de saúde financeira e económica, reduzindo 
as responsabilidades dos mais de 6 000 000 €, no final de 2005, para aproximadamente 
4.500 000 €, apenas um ano depois.  

Não será muito cedo para fazer esta afirmação? Esperemos que o Relatório de 
Contas venha a confirmar estes dados. 

Depois também se lê – em ano de aprovação da nova Lei das Finanças Locais é 
também importante repensar a despesa corrente. E eu pergunto, foi repensada? Se foi 
repensada como é que se justifica o brutal aumento da mesma. Estamos a falar de um 
aumento de oitocentos mil euros aproximadamente.  

Depois diz-se também que – com a ajuda de todos, será possível dignificar o 
exercício de gestão da coisa pública e fazer crescer, de forma equilibrada, o Concelho de 
Nelas. É sabido por todos, que o próximo ano será um ano de grande instabilidade laboral 
com o encerramento de uma das maiores empresas do concelho, ainda agora aqui 
lembrada pela Senhora Presidente. E eu pergunto, quais são as medidas propostas pela 
Autarquia para fazer frente a este problema. Pareceu-me que são propostas medidas de 
circunstância, medidas de gabinete; como prevêem o crescimento do concelho e que 
medidas propõem para resolver essa situação? Não conseguimos encontrar, nas Grandes 
Opções do Plano, nenhuma medida que aponte nesse sentido, nenhuma medida concreta 
de resolução da deslocalização desta importante empresa e substituição por outra, ou por 
outras. São as primeiras questões que nós encontrámos no Plano. 

Quanto ao Orçamento, basta fazer uma breve análise para verificar que as receitas 
correntes são fruto de uma inflação a toda a prova. Claro que, a seguir, vimos que elas 
têm um objectivo que é suportar um encargo das despesas correntes em doze por cento e 
no valor que já há bocado se referiu, de oitocentos mil euros; vejamos alguns exemplos, 
entre outros. No Imposto Municipal sobre Imóveis, prevê-se um aumento de cento e vinte 
e cinco mil euros, ou seja, 26,3%, na derrama prevê-se um aumento de cento e trinta e 
cinco mil euros, 20,3%, no aluguer de contadores prevê-se um aumento de cento e oitenta 
e três mil euros, 116% e eu pergunto, com um concelho numa crise laboral, são prováveis 
todos estes aumentos de receitas? Admito que poderá haver aumento no primeiro imposto 
referido, uma vez que poderá haver vários imóveis que acabam o seu prazo de isenção e, 
começarão agora a pagar-se os impostos e o estudo que fizeram, no sentido do aumento 
gradual dos impostos, poderá vir a acontecer. Agora como pode aumentar a derrama, 
quando a principal empresa vai encerrar? Estão a pensar aumentar a taxa da derrama? A 
taxa das empresas? Como vai aumentar a taxa de utilização de contadores para mais do 
dobro? Não se prevêem muitas mais ligações; só há uma hipótese: será que vamos pagar a 
taxa a dobrar nos contadores que temos nas nossas casas?  

Nas receitas de capital, vem, logo no início, a Venda de Terrenos e prevêem-se 
mais setenta mil euros, o que representam 28%. No presente ano, estava prevista uma 
receita de duzentos e cinquenta mil euros; eu pergunto, qual foi a receita realizada? E 
atrevia-me a dizer que deve ter andado muito perto de zero euros. Não tenho dados 
absolutos, mas corrijam-me, se for possível.  

Depois aparece o Arranjo do Parque de São Miguel com quatrocentos e quarenta e 
cinco mil euros e as obras em Moreira no valor de cento e dez mil euros 
aproximadamente. Estas receitas estão confirmadas, como me pareceu pela intervenção 
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da Senhora Presidente, o que é óptimo; assim, também acabamos de vez de confrontar as 
obras do anterior Executivo para este pagar. Fica o Parque de São Miguel em paz. Se 
estas receitas não estão confirmadas, estamos perante outra grande inflação de receitas. 
Estas são só perguntas, porque não tenho aqui os dados suficientes. 

Quanto às despesas, verifica-se o que se previa com a inflação das receitas. A 
Câmara não foi capaz de reduzir as despesas correntes como era pertinente e, em vez 
disso, aumentou-as para próximo de 70% do seu orçamento, restando para despesas de 
capital pouco mais de 30%. Prevê-se que as receitas não estão inflacionadas, mas nós 
pensamos que estão. Se estão inflacionadas e se as despesas correntes não diminuem, vão 
ultrapassar, em muito, os tais 70% e, para obras, resta pouco ou nada. 

Talvez por isso a Câmara, sabendo do problemático ano que se avizinha a nível 
laboral, não apresente qualquer medida estruturante, capaz de reduzir este impacto 
negativo. Será que estão a contar com o milagre da nossa localização geográfica 
predominante? É capaz de ser pouco.  

Tenho, nas despesas correntes e nas despesas de capital, dois pontos que não 
entendi muito bem e que são dois aumentos. Nas despesas correntes, aparece uma 
Assistência Técnica e Trabalhos Especializados com um aumento de 60%; passou de 
cento e cinquenta e seis mil euros este ano, para duzentos e quarenta e oito mil euros no 
próximo ano. Não sei, exactamente, o que é que se vai fazer nesta área. É uma das minhas 
dúvidas; a outra duvida diz respeito aos Juros com Empréstimos, em que há um aumento 
de 95%, isto é, passa de sessenta e um mil e quinhentos euros para cento e vinte mil 
euros. Quando se diz que a dívida vai diminuir cerca de seis milhões para quatro milhões 
e meio, se há uma redução da dívida como é que se justifica este aumento de juros? Não 
percebemos este aumento. Há-de haver algum motivo técnico. 

Voltando ao Parque de São Miguel, gostava de fazer uma pergunta e será a última. 
No Relatório de Contas de 2005, aparece um pagamento de cento e trinta e três mil euros. 
No Orçamento de 2006 aparece uma orçamentação de quatrocentos e oitenta mil euros. 
No Orçamento para 2007 aparece, outra vez uma orçamentação de trezentos e vinte e seis 
mil e quinhentos euros; isto perfaz mais de novecentos mil euros e eu pergunto: qual é, 
efectivamente, o valor real daquela obra? São quinhentos mil euros, como disseram no 
princípio? São seiscentos mil euros? É um milhão de euros? Porque não conseguimos 
juntar os pontos todos. Muito obrigado. 
            
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Pergunto se mais algum dos Senhores 
Deputados deseja usar da palavra neste ponto? 

Se não, então começaria por dar a palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques 
que irá dar uma explicação sobre a indústria e sobre os Bombeiros. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Muito boa noite,  
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Demais Público presente. 
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O Partido Socialista está verdadeiramente incomodado com a construção do 
Quartel dos Bombeiros de Nelas. Toda a gente conhece este jornal que saiu com o titulo 
“Autarcas 2005”. O grande protagonista deste jornal dizia então: “De facto, também 
entendi que o lançamento do novo Quartel dos Bombeiros de Nelas se impunha, já que, 
ano após ano, Direcção após Direcção, todo este esforço tem sido inglório”.  

Por isso, ou vai ser agora ou nunca. Estão a desenvolver-se todas as diligências, 
juntamente com a Direcção da Associação, no sentido de se avançar com a obra tão 
rapidamente, quanto possível. As expectativas são grandes, porque o empenhamento dos 
responsáveis também o é.  

Parece que este Executivo da Coligação PSD/PP não está a fazer nada mais, nada 
menos, que é uma vontade expressa da Direcção dos Bombeiros. Só que este Senhor 
esteve no poder 16 anos e, só o disse no fim de um mandato em véspera de eleições.  

O Executivo da Coligação PSD/PP di-lo agora no início do seu mandato. É a 
grande diferença. É que, para nós, o Quartel dos Bombeiros não é mera especulação. A 
relação de amizade que existe entre a corporação e a Câmara é uma realidade. Isso sim, é 
uma realidade. E como dizia a Senhora Presidente da Câmara, e bem, custe a quem custar, 
este Quartel tem que ser feito. Obviamente, tem que ser feito com dinheiro da Autarquia, 
com dinheiro de privados, com dinheiro do poder estatal, disso é que todos têm que se 
convencer.  

O valor da obra será da responsabilidade do promotor. Os Serviços Técnicos da 
Câmara, a pedido da Direcção dos Bombeiros, estão a fazer um novo projecto; o anterior, 
que foi da minha responsabilidade, enquanto Presidente da Direcção dos Bombeiros não é 
aplicável ao actual terreno que foi doado aos nossos Bombeiros. 

Dos sete mil e duzentos metros quadrados doados, apenas lá estão cinco mil. O 
que é que fazemos? Destruímos o Parque Infantil e construímos o Quartel dos 
Bombeiros? Mais, entendeu, por unanimidade, o Executivo da Coligação PSD/PP que a 
construção do Quartel dos Bombeiros pode vir a dar uma nova centralidade a Nelas. Há 
um terreno já apresentado à direcção dos Bombeiros que mereceu a sua concordância, 
mas não está ainda nada decidido. Com o devido respeito pelo Senhor Comandante, 
talvez houvesse uma precipitação da parte dele, mas, no devido tempo, os Bombeiros 
esclarecerão qual é o valor da obra e como será a obra.  

Vamos à indústria que é um dos vectores da minha responsabilidade. O que é que 
a Câmara pode fazer que não seja dar e criar condições aos industriais e desenvolver o seu 
pólo industrial? O que é que pode fazer mais? A Câmara não pode montar uma indústria, 
o que sai fora das suas atribuições. A Câmara tem é que dar condições a quem se queira 
instalar. Para o efeito, quer o anterior executivo quer o actual compraram terrenos. Mas 
alerto para o seguinte: se a Câmara quiser instalar os quarenta ou cinquenta pequenos 
industriais interessados, com que nos deparámos, quando tomámos posse, com 
requerimentos apresentados nos Serviços, não o pode fazer porque o PDM não o permite. 
O anterior Executivo, há seis anos, se a memória aqui não me atraiçoa, devia ter 
começado a trabalhar fortemente num plano de gestão territorial que era o PDM e não o 
fez, ou se o fez, fê-lo a passo de caracol; em vez de andar para a frente, andava para trás.  

É essa a função do Executivo, é criar condições aos industriais, criarem-lhes, 
inclusive, infra-estruturas de saneamento básico e água, algo que o anterior Executivo não 
fez. A Zona Industrial do meu concelho, que me adoptou desde pequenino, desenvolveu-
se à custa dos proprietários de Senhorim, à custa dos proprietários de Vilar Seco e alguns 
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de Nelas, porque apenas se compraram os terrenos e se venderam e, ainda hoje, se pode 
constatar que não há infra-estrutura nenhuma. 

Posso-vos dizer que a Senhora Presidente da Câmara determinou que eu fosse à 
CCDRC com o Senhor Eng.º Luis de Almeida, para ser feita uma parceria. Está-se a fazer 
um estudo prévio para depois ser sujeito à devida aprovação, do transporte de água bruta 
desde o Rio Mondego até à Vila de Nelas, em parceria com a própria Madibéria. Por isso, 
nós não estamos a ignorar, nem a esquecer os industriais; foi o anterior Executivo que se 
esqueceu, efectivamente, da industrialização. Muito obrigado.     
            
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vereador. Passo agora a palavra ao Senhor Vereador 
Osvaldo Seixas, que também nos irá prestar alguns esclarecimentos às perguntas do 
Senhor Deputado Borges dos Santos. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Colegas Vereadores, 
Deputados, 
Caríssimo Público. 
Não vou entrar muito em pormenores porque, em primeiro lugar porque não sou 

técnico de Contabilidade da Câmara, sou Vereador, e, em segundo lugar, porque longe 
vão os tempos em que vinha para aqui o Chefe de Secção da Contabilidade da Câmara 
explicar como é que se faziam orçamentos. 

Falarei naquilo que me pareceram ser as três questões essenciais postas pelo 
Senhor Deputado Borges dos Santos. Sobre as despesas correntes, é evidente que, 
comparando orçamentos com orçamentos, há um aumento. Os orçamentos são feitos com 
base em regras previsionais, descritas no POCAL. Por essas regras previsionais as 
despesas correntes têm que ser inscritas no Orçamento, no mínimo, em 95% da média dos 
últimos 24 meses e nessa base foram inscritas as despesas correntes neste Orçamento.  

Comete-se um erro compreensível que é comparar orçamentos com orçamentos, 
previsão com previsão, porque também não conseguimos ter aqui a Conta de Gerência, 
antes do Orçamento.  

Ninguém tenha dúvidas e acho que o Senhor Deputado Borges dos Santos, pelo 
menos, também não tem essa dúvida - algumas despesas correntes são, efectivamente, de 
investimento. Quando se investe numa Feira do Vinho do Dão, na promoção do vinho, na 
promoção do Concelho, quando se investe na formação desportiva, quando se investe nos 
clubes de futebol e se forçam os clubes de futebol a terem formação, que até agora muitos 
deles não tinham e agora têm todos muita formação, estamos a investir no concelho, 
estamos a investir no futuro do concelho de Nelas. 

Também temos de contar que o concelho de Nelas e as Câmaras de todo o país, 
praticamente todas, receberam uma série de competências novas em algumas áreas, 
nomeadamente em termos sociais e em termos de educação, ao longo dos últimos anos e, 
este ano particularmente na educação, que sobrecarregam muito as despesas correntes do 
Município. 
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Quanto às receitas correntes, afirma que considera serem irreais. Quanto à venda 
de Terrenos, falou num aumento de cerca de trezentos mil euros. Sabe quanto é que tinha 
o Orçamento de 2005? Eram quinhentos e poucos mil euros.  

Diz que este Orçamento é empolado. O Orçamento para 2007 é de onze milhões 
cento e cinquenta mil euros, o Orçamento para 2004 era de onze milhões setecentos e 
cinquenta e oito mil euros, para 2005 onze milhões e novecentos e, se formos mais para 
trás, vamos ver orçamentos de quinze milhões e dezasseis milhões, com execuções 
orçamentais de quarenta e cinco por cento e de cinquenta por cento. Quer dizer que nada 
disto é novo e este Orçamento está controlado.  

Quanto às receitas correntes, para lhe citar alguns casos dos dados que nós temos 
até este momento, o Imposto Municipal sobre Imóveis aumentou, de 2005 até Outubro de 
2006, 15%, o Imposto Municipal sobre Veículos aumentou 11%, a derrama aumentou 
17% e ainda lhe digo mais, a derrama que é cobrada em 2007 é, com efeito, relativa ao 
exercício de 2006, mas a empresa, de que falou, em 31 de Dezembro 2006, ainda cá está. 
            Os juros com empréstimos, que é um ponto com um valor importante, devem-se 
essencialmente ao facto de o período de carência do empréstimo para habitação social ter 
acabado. 

Quanto ao Parque de São Miguel, o que se passa também é simples. Todos os 
orçamentos prevêem aquilo que não está pago, ou seja, previram-se cento e tal mil euros 
da primeira vez, depois quatrocentos e pouco, agora trezentos e qualquer coisa mil euros. 
Neste momento, o que está por pagar do Parque de São Miguel é aquela verba que está 
inscrita no Orçamento. 

Por outro lado, na receita, entra aquilo que foi conseguido por este Executivo, que 
a Senhora Presidente já aqui mencionou e, que foi a recuperação técnica e financeira. 
Espero que tenha ficado esclarecido.  
            
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Vereador. Pergunto se mais algum dos Senhores 
Deputados deseja usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Borges dos Santos, faz 
favor. 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- O Senhor Vereador Manuel Marques tentou aqui passar a ideia que nós estamos 

contra o Quartel dos Bombeiros; longe de nós tal ideia. Sempre o apoiámos e sempre 
apoiaremos a construção do Quartel dos Bombeiros, seja onde for. Só queríamos saber em 
que condições, ou se havia já condições definidas, uma vez que é um processo que se tem 
vindo a arrastar ao longo dos anos e ao longo dos mandatos, sem qualquer solução.  

Disse o Senhor Vereador e muito bem, que foi no tempo dele que foi lançado o 
projecto. Um projecto que me parecia ser desadequado ás capacidades deste concelho, 
mas nada justifica que as coisas continuem a andar sempre a passo de caracol. O que eu 
tentei dizer é que a Câmara não se podia substituir, de forma alguma, à Direcção dos 
Bombeiros, à Liga dos Bombeiros ou ao próprio Estado. Quando o Senhor Vereador 
Manuel Marques diz que vai ser feito, nem que seja à custa da Câmara, julgo eu que a 
Câmara não tem poder financeiro para arcar com uma obra destas. Só tentei perguntar se 
já tinham uma ideia do valor real da obra, pois estamos a falar em valores muito elevados. 
Não sabemos em quantos milhões de euros é que estamos a falar e não sabemos da 
comparticipação que a Câmara prevê dar a este obra. 
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Quanto às indústrias, pois é evidente que as Câmaras têm que disponibilizar 
terreno, têm que fazer infra-estruturas, as Câmaras têm feito todos esses trabalhos, mas 
também é necessário fazer algo mais para cativar os empresários. É preciso que os 
empresários tenham condições e apareçam agora, numa fase que temos um problema 
laboral muito grande em mãos; talvez fosse oportuno fazermos mais alguma diligência 
nesse sentido. Mas isso é questão que só a Câmara pode resolver.  

Quanto aos juros, o Senhor Vereador respondeu, pois eu não sabia que tinha 
acabado o período de carência.  

Para terminar só queria dizer que facilmente verificamos que estamos perante um 
Orçamento e um Plano de Actividades de pura gestão corrente, sem qualquer ambição 
política e sem medidas estruturantes capazes de manter o concelho nos lugares de topo a 
que nos habituámos.  

As obras importantes, sobretudo as prometidas, que dizem ter planeado em todas 
as freguesias, não passaram de mera intenção política, para além de Nelas e Canas de 
Senhorim. Só Senhorim apresenta uma dotação superior a cem mil euros e temos que 
incluir aqui uma casa que vai ser feita na Póvoa de Luzianes, ficando todas as outras perto 
de metade deste valor, quando estamos a falar de uma dotação, aproximadamente, de três 
milhões e meio de euros.  

A distribuição pelas freguesias fica um pouco aquém daquilo que nós 
esperávamos, porque a dotação para a maioria delas oscila entre os cinquenta e os setenta 
mil euros. Nelas tem mais devido ao Parque de São Miguel, onde aparecem sempre as tais 
obras. Canas também tem mais devido à Raposeira e, a uma outra obra que eu não tenho 
aqui presente. As outras ficam-se por uns valores simbólicos.  

Estamos certos de que este Plano e Orçamento estão muito longe do instrumento 
de gestão que este concelho esperava e merecia. Porém, somos e queremos continuar a ser 
uma oposição construtiva, não podemos de forma alguma impedir o Executivo de 
trabalhar pacificamente com um Orçamento já aprovado em reunião de Câmara, pelo que 
vamos abster-nos na sua votação. Muito obrigado.  
             
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Vereador Manuel Marques pretende 
prestar mais um esclarecimento sobre o assunto? 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Senhor Deputado Borges dos Santos, eu não disse que vocês que eram contra, 

tenho é a convicção plena de que vocês estão incomodados pelo Quartel ser iniciado no 
nosso mandato. Pedia-lhe um especial favor, até porque já fiz esse repto aos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista na reunião de Câmara. Dizia o tal Senhor, na entrevista 
dele, que estavam a desenvolverem-se grandes diligências no sentido de resolver a 
questão financeira do Quartel. O Senhor Deputado que até era Presidente da Assembleia e 
com grande poder de representação, certamente também tinha conhecimento dessas 
diligências. Pedia-lhe que, em nome da Câmara e em nome de sócio dos Bombeiros, o 
Senhor Deputado e os demais socialistas que intervieram nessas diligências nos dissessem 
quais foram, em que portas bateram, em que situação é que estão, para nós renovarmos o 
nosso pedido. 
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 O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Senhor Deputado Borges dos Santos, 

agradecia que fosse rápido, faz favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- É só para dizer que nós não estamos nada preocupados que a obra se inicie neste 

mandato, até nos orgulhamos que isso aconteça. Esperemos até que acabe também neste 
mandato, que se conclua neste mandato, isso é que nós gostávamos que acontecesse. 
             
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Tinha-me inscrito para falar antes da intervenção do Senhor Deputado Borges 

dos Santos, porque me assustei.  
Assustei-me porque pensei que o Orçamento desta Câmara, que contempla onze 

milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois euros, fosse zero. Do 
que aqui se disse, quem não tiver a documentação apropriada, fica com a impressão de 
que não se vai fazer nada no próximo ano. Parece que a grande obra que não incomoda o 
Partido Socialista (e é óbvio que não o vai incomodar porque é um anseio de todo o 
concelho de Nelas), confirmou-se aqui que será uma realidade. Donde vem o dinheiro? 
Não sabemos! Mas temos que a fazer, Senhor Deputado, porque é necessária. Os 
Bombeiros, a população e o concelho necessitam dela. Logo este Orçamento contempla 
obras de fundo, como o famoso Quartel. 

Quanto à indústria, disse-se que não é só comprar terrenos. Este Executivo o que 
tem feito é deslocar-se à indústria implantada para tentar saber quais os problemas com 
que os industriais, actualmente, se debatem. Porque não têm saneamento básico no Parque 
Industrial. Actualmente, não têm passeios por onde os trabalhadores desta terra se possam 
deslocar. O Parque Industrial, como foi aqui dito e bem, foi feito à custa dos munícipes e 
dos industriais desta terra.  
 Quanto às Juntas de Freguesia., se estas não foram ouvidas venham aqui acima 
dizê-lo. Ainda não vi nenhum Presidente de Junta queixar-se deste Orçamento. Será que o 
Partido Socialista auscultou os seus Presidentes de Junta? Será que lhes perguntou o que é 
que eles precisavam para incluir nas propostas que fez a este Executivo? Não o fez. Mas 
aqui vêm dizer que este Orçamento não vale nada. Parabéns Executivo Camarário.    

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
-Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. Os orçamentos, que são um instrumento 

fundamental de trabalho de uma Câmara Municipal, na minha opinião devem ser objecto, 
sempre o defendi, de uma discussão o mais abrangente possível em que todos participem 
e que a ninguém seja retirada a opinião, pelo menos àqueles que têm a legitimidade e a 
obrigação de participar na sua elaboração.  

Sempre defendi isso, durante os anos em que ando aqui na política. Até porque um 
orçamento com as achegas de todos, Vereadores do Poder, Vereadores da Oposição, será 
certamente, desde que essas achegas sejam sérias e de boa fé, um orçamento reforçado e 
melhorado, tal qual quando apresentado na Assembleia Municipal. Deve, na minha 
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opinião, também ele ser objecto da discussão e das achegas, apesar de não poder ser 
alterado, porque é para ser ratificado, discutido, votado ou não, com as consequências que 
poderá ter uma rejeição ou não de um orçamento. Há um tempo de decisão para o 
orçamento e quem tem o poder e a maioria legitimamente decide pelo programa que 
apresentou a sufrágio. É legítimo que o faça; aliás deve-o fazer. 

Infelizmente, não posso participar nessa discussão porque não recebi os 
documentos, Senhor Presidente da Assembleia; tão pouco posso opinar sobre ele. Mais 
uma vez, gostaria de dar a minha contribuição, mas tal não vai ser possível.  

Queria apenas dizer, não podendo opinar de forma sustentada porque não tive 
acesso aos documentos, que foi aqui chamada várias vezes e, penso que foi algo de 
debate, na minha opinião demasiado debate, a questão dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas. Acho que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas nos 
merece a todos, Poder e Assembleia, respeito e não devíamos fazer discussão política da 
forma como o fizemos. Foi só por isso que vim aqui intervir, até porque em dada fase 
desta Assembleia e das missões políticas que exerci no concelho, também ajudei, na 
minha pouca possibilidade na altura, a tentar desencalhar um processo que leva dezenas 
de anos e, pelo que vejo, continua. Tem sido objecto de jogo político de Governos, de 
Ministros, de Secretários de Estado, de Deputados, de Câmaras e o resultado é que a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas não tem um quartel novo. 
Tem-lhe sido prometido ao longo de vários anos. Mudaram os Governos, mudaram os 
Secretários de Estado, mudaram as Câmaras, enfim, esta obra tem ficado sempre, por um 
motivo ou outro, sem se realizar. 

Pretendo só chamar a atenção, para o caso do Quartel dos Bombeiros de Nelas 
que, se for feito só pela Autarquia, será caso inédito no país e de grande coragem, 
Senhora Presidente. Todos os quartéis foram sempre comparticipados pelo Ministério da 
Administração Interna, pois são obras que envolvem valores muito elevados e uma 
Autarquia como a de Nelas terá dificuldades em suportar. E pior do que uma promessa 
incumprida ao longo de muitos anos, será uma expectativa gorada e, morrermos à beira da 
praia. Se este Executivo não conseguir executar a obra, mais uma vez, seriam defraudados 
os anseios das populações e da Associação que, legitimamente, anseia há muitos anos por 
um espaço novo. 

O bom senso deve prevalecer e deveríamos sensibilizar todas as forças políticas no 
terreno, nomeadamente Deputados, Governo Civil, Governo, Ministério da 
Administração Interna; já chega de jogo político. É uma questão de decoro e de bom 
senso que o Quartel de Nelas seja financiado e seja construído. A Câmara Municipal de 
Nelas está disponível para financiá-lo e julgo que aqui devemos fazer o acordo de regime 
local, evitando o jogo político. É esta a achega que quero dar à Assembleia e, dentro do 
que for possível, podem também contar com a minha colaboração. Muito obrigado. 
            
  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Como não tenho mais ninguém inscrito, vou 
por o ponto à votação; pergunto, quem vota contra as Grandes Opções do Plano? Quem se 
abstém? Temos seis abstenções e vinte e um votos a favor.  
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O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2.2 - Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 
Municipal para o ano de 2007, nos termos da alínea b), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 21 votos a favor e 6 abstenções. 
                
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos agora ao ponto 2.3 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para 

a composição da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas. 
E, relativamente a este ponto e a pedido dos quatro cidadãos eleitos por esta 

Assembleia, como efectivos, passo a ler um curto texto que me foi entregue pelos 
mesmos: 

“MARIA FERNANDA RAMOS VIANA, MARIA DE JESUS GONÇALVES 
DA COSTA, LUIS ADELINO GUERRA ALMEIDA FERREIRA E MARIA JOSÉ 
LARCHER NUNES ABRANCHES MONTEIRO, vimos enquanto cidadãos nomeados 
pela Assembleia Municipal de Nelas para exercer funções na Comissão de Protecção de 
crianças e jovens do concelho de Nelas, transmitir o que sentimos na hora da nomeação 
de novos elementos, solicitando a Vossa Excelência seja lida esta carta na Reunião do dia 
29 de Dezembro de 2006: 

1. Todos nós fomos nomeados pela Assembleia Municipal de Nelas por 3 vezes 
consecutivas, e desempenhamos funções em 3 mandatos da Comissão e, neste momento 
completamos 6 anos de exercício de funções; 

2. Dispõe a Lei que não podemos continuar neste momento de modo algum 
como membros da Comissão, pois atingimos os 6 anos consecutivos de actividade; 

3. Queremos manifestar que foi com agrado que prestámos este trabalho como 
voluntários ao serviço das crianças e jovens deste concelho, e consideramos que esta foi 
uma experiência enriquecedora e motivadora;  

4. Como membros da Comissão alargada desenvolvemos as actividades de 
prevenção e divulgação que foram consideradas oportunas e possíveis no concelho, junto 
das escolas e da população em geral; 

5. Apenas um de nós – Maria José Larcher – foi escolhido pela Comissão 
alargada para fazer parte da Comissão estrita, atenta a sua formação em direito e 
experiência como advogada, e este membro trabalhou com os demais membros daquela 
Comissão as sempre delicadas situações que envolvem menores em risco e respectivas 
famílias;  

6. Sentimo-nos sempre todos unidos na mesma missão e quer a Comissão 
Alargada quer a Comissão Restrita souberam aproveitar as vantagens da proximidade 
com a população, da inter-disciplinariedade e do diálogo na resolução dos problemas, e 
felizmente para todo o concelho não surgiram situações como aquelas que se tornou 
vulgar ver nos telejornais com crianças mal-tratadas;  

7. Sempre a Comissão restrita tratou as situações com a máxima urgência e de 
acordo com a sua gravidade, e nunca houve qualquer decisão colocada em causa pelos 
Tribunais ou pela Comissão Nacional, órgãos que fiscalizam a actividade das Comissões;  
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8. Esta nobre e importante missão que a Assembleia Municipal de Nelas nos 
confiou foi mais fácil de desenvolver porque as pessoas que compõem a Comissão 
alargada e restrita trabalharam como verdadeiras equipas de técnicos usando a 
cooperação, a entre-ajuda e o cruzamento de saberes, e até mesmo os laços de amizade 
que se foram criando, como formas de colher bons frutos; 

9. Tratou-se de um serviço prestado de forma gratuita e cuja única e importante 
remuneração foi sentir que conseguimos trabalhar para prevenir e afastar o perigo da vida 
de uma criança ou de um jovem, para que no nosso concelho os menores vivessem com 
bem-estar físico e psicológico.  

10. Agradecemos assim à Assembleia Municipal esta oportunidade e ficamos ao 
dispor deste concelho para outras situações em que julguem possamos ser úteis.  

UMA PALAVRA – PARA QUEM VAI SER NOMEADO 
Desejamos que o trabalho prossiga – senão melhor – pelo menos tal como foi 

desenvolvido ao longo destes 6 anos. Por vezes o desânimo é grande mas basta um sorriso 
ou um pequeno contributo para momentos de felicidade e bem estar de uma criança para 
que possamos sentir que vale a pena este esforço e trabalho. 

Os nossos jovens e as nossas crianças merecem tudo e este concelho também. 
Bom Trabalho e se precisarem contem connosco.” 

 
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

Eu pedia uma salva de palmas para a Dr.ª Maria José Larcher, que se encontra 
junto de nós, por estas palavras e pelo trabalho desenvolvido ao longo destes 6 anos. 

Ainda sobre este ponto, vamos fazer um pequeno intervalo de cinco minutos 
para que os Grupos Parlamentares se reúnam e que haja uma só lista a ser votada, 
atendendo à importância e à responsabilidade desta tarefa. 

Temos cinco minutos. Agradecia que se reunissem para falar sobre o assunto. 
Passados os cinco minutos vamos reiniciar a sessão, agradecia a todos os 

Senhores Deputados que ocupassem os vossos lugares. 
Se me permitem, antes de dizer os nomes que vão fazer parte da nova Comissão 

de Protecção de Crianças e Menores, vou dar a palavra à Senhora Presidente da Câmara e, 
de seguida, ao Senhor Deputado Paulo Santos e só posteriormente ponho à votação. 

A Senhora Presidente da Câmara: 
-Em nome da Autarquia, não poderia deixar de apresentar aqui um 

agradecimento sentido a todos os membros cessantes da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens, pelos serviços prestados a todas as crianças e jovens do concelho. 

Lamentamos que não possam continuar, por imperativos legais, mas é claro que 
continuamos a contar com a vossa experiência, com o vosso trabalho; continuamos a 
contar com todos vós. 

Mais uma vez muito obrigado pela vossa colaboração. 
               
  O Senhor Presidente da Assembleia: 
 Muito obrigada Senhora presidente 

- Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Senhor Presidente, fazendo minhas as palavras agora proferidas pela Senhora 

Presidente, eu penso que a Assembleia Municipal também deve estar grata aos cidadãos e, 
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deve dizê-lo, votando um Voto de Louvor. Quando os cidadãos de forma altruísta se 
dedicam a causa tão nobre como a Protecção de Crianças e Jovens, devem ter o nosso 
voto de gratidão. Passo a ler o seguinte Voto de Louvor: 

 
Voto de Louvor 

“A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em sessão ordinária de 29 de 
Dezembro de 2006, vem, por este meio, agradecer aos cidadãos que agora cessam funções 
na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas os estimados 
serviços prestados no desempenho de tão nobre missão”. 

  
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vou pôr à votação o Voto de Louvor apresentado pelo Senhor Deputado Paulo 

Santos, mesmo antes de apresentar os nomes dos novos cidadãos a propor para as mesmas 
funções. Pergunto: alguém vota contra contra? Alguém se abstém?  

Está aprovado por unanimidade.  
Passo agora a ler o nome das pessoas constituintes da nova Comissão de 

Protecção de Crianças; os cidadãos designados, como efectivos, para o efeito são Rosa 
Branca de Jesus Marques Borges, Aposentada, Área de Formação – Magistério Primário; 
Maria Infância Alves Pamplona Francisco, Nelas, Professora também Aposentada; Dra. 
Álea Maria Almeida Fernandes Fonseca, Área de Formação – Direito; Dr. José 
Albuquerque Vaz, Área de Formação – Direito.  

Os cidadãos designados como suplentes são António Manuel Rodrigues de 
Sousa, Bancário Aposentado; Arnaldo António Pereira Lopes; Maria Suzete Marques da 
Costa Lopes e Maria Clara Coelho Figueiredo Moreira. 

Estes oito nomes vão ser postos à votação. Essa votação vai ser feita por 
escrutínio secreto. Vão ser distribuídos papelinhos a todos os Senhores Deputados que 
nesse papelinho apenas escrevem Sim ou Não, ou um S ou um N, ou, então, votarão em 
branco. Posteriormente, dobram os papelinhos em quatro, colocando-os na urna por 
ordem de chamada, como normalmente acontece.  

Então, vai ser feita a chamada.   
 
(O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos fez a chamada dos Senhores 

Deputados). 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Atendendo a que um dos Senhores Deputados teve que se ausentar da sala, 

porque se estava a sentir mal disposto, a composição da Assembleia, neste momento, é de 
vinte e seis elementos. 

 Temos vinte e dois votos a favor, dois votos em branco e dois votos contra, num 
total de vinte e seis votos.  

Está assim aprovada a Comissão de Protecção de Menores.        
O Senhor Primeiro Secretário:  

MINUTA DA ACTA 
- O Ponto 2.3 – Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição 

da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas, foi posto à 
discussão, tendo sido designados, para efectivos, os Senhores Prof. Rosa Branca de 
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Jesus Marques Borges, Dra. Álea Maria Almeida Fernandes Fonseca, Maria 
Infância Alves Pamplona Francisco e Dr. José Albuquerque Vaz e para suplentes, os 
Senhores Arnaldo António Pereira Lopes, Maria Suzete Marques da Costa Lopes, 
Maria Clara Coelho Figueiredo Moreira e António Manuel Rodrigues de Sousa, 
tendo sido aprovado com 22 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções. 
              Colocar atrás na mesma ordem 
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos assim ao Ponto 2.4 que é a Aprovação dos Estatutos da AMD – 

Associação de Municípios do Dão, nos termos da alínea m), do n.º 2, do artigo 53º., da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

Acrescento que esta aprovação nos foi solicitada há relativamente pouco tempo. 
Tinha que passar pela reunião de Câmara e só depois podia vir aqui. Também nos foi 
pedido que a aprovação ainda fosse votada este ano. Daí a minha solicitação para este 
ponto. Pergunto quem é que pretende usar da palavra neste ponto? Aprovação dos 
Estatutos da Associação de Municípios. Senhor Deputado Borges dos Santos, faz favor.  
              O Senhor Deputado Borges dos Santos: 

- Desculpe a minha ignorância mas eu recebi isto agora, ainda não tive tempo de 
me debruçar sobre isto. Quais são os objectivos desta Associação? Funciona em paralelo 
com a ADD? Porquê estes Municípios e não outros? O que é que os uniu? È que eu não 
sei exactamente que Associação é esta? Não sei se alguém nos pode esclarecer, quais são 
os objectivos desta Associação? 
              
  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. O Senhor Vereador Osvaldo Seixas vai 
tentar dar uma explicação sobre a Associação. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Mais uma vez, muito boa noite. 
De uma forma muito sucinta, a Associação de Municípios do Dão surge 

paralelamente à ADD – Associação de Desenvolvimento do Dão. A Associação de 
Desenvolvimento do Dão não é uma Associação de Municípios, não é uma Associação 
Municipal e, como tal estava impedida de se candidatar a uma série de fundos 
comunitários. Já estava no Terceiro Quadro e estará impedida de se candidatar a qualquer 
fundo comunitário no QREN.  

Por isso, é urgente aprovarmos os estatutos ainda este ano, para que a Associação 
de Municípios do Dão possa ser criada com alguma rapidez. Assim, quando começar o 
prazo de candidaturas, a Associação estará criada e todos os Municípios que pertencem ao 
círculo da ADD poderão candidatar-se, em conjunto a fundos que serão supra municipais. 
               
  O Senhor Presidente da Assembleia: 

Não sei se mais alguém tem dúvidas? Podia acrescentar que, esta é uma 
Associação semelhante à ADRL, que é a Associação Regional Dão Lafões, que já 
funciona há uns anos e tem tido resultados profícuos. 

Se ninguém quer usar da palavra neste ponto, vamos pô-lo à votação. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Estão, assim, aprovados os estatutos da AMD por unanimidade. 
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O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
- O Ponto 2.4 – Aprovar, nos termos da alínea m), do n.º 2, do artigo 53º., da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
Estatutos da AMD – Associação de Municípios do Dão, foi posto à discussão, tendo 
recolhido 26 votos a favor, isto é, foi aprovado por unanimidade. 
                
 O Senhor Presidente da Assembleia: 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Chegámos assim ao fim da Ordem de Trabalhos. Mas como temos ainda Público 

na sala, perguntava se alguém deseja usar da palavra? 
Agradecia que se inscrevessem todos de preferência.  
O Senhor Segundo Secretário: 
- Está inscrito o Senhor Dílio Francisco. 

               
  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais alguém do Público deseja usar da palavra? Não; dou a palavra ao Senhor 
Dílio; faz favor. 

O Senhor Dílio Francisco: 
- O motivo que me traz aqui prende-se basicamente com o facto de, na última 

reunião de Câmara, ter sido citado o meu nome; assim, venho aqui para fazer um reparo. 
Passo a ler o que trago escrito:  

“Na última reunião de Câmara foi citado o meu nome pelo vereador Manuel 
Marques, não obstante eu não estar presente e tendo o Sr. Vereador faltado à verdade 
acerca do facto de ter sido eu a alertar qualquer meio de comunicação social para a 
questão dos chocolates.  

Tal facto não corresponde minimamente à verdade em virtude de ter sido eu 
contactado pelo Jornal Correio da Manhã. Mais esclareço em abono da verdade 
respeitante aos órgãos de comunicação social que no dia 20/12 já estava no blog Canas de 
Senhorim a mesma questão. No mesmo dia 20/12 é publicada no Jornal de Notícias as 
declarações da Sra. Presidente da Câmara, sendo que a entrevista que por mim é dada (na 
qualidade de encarregado de educação e membro da Associação de Pais) é do dia 21/12. 
Posto isto, penso que não quererá o Sr. Vereador dizer que fui eu quem colocou a questão 
no blog referido e que fui eu que entrevistei a Sra. Presidente da Câmara. Mais 
acrescento, que no dia da minha entrevista o mesmo aconteceu com o Sr. Vereador 
Osvaldo Seixas ao mesmo Jornal bem como uma nova publicação no Jornal Folha do 
Centro. 

Assim e em relação à questão dos chocolates, como sou e me considero um pai 
preocupado fiquei apreensivo quando me foi transmitido que nas festas em questão as 
crianças se queixaram do chocolate. É legítimo direito dos pais questionarem-se acerca 
das condições dos produtos que os seus filhos consomem. Se as pessoas ficam ofendidas 
por tal situação mais alerto que não abdico do dever e obrigação de defender os meus, 
sejam filhos, parentes, amigos ou outros. Acrescento ainda que foi reconhecido por todos 
inclusivé pelo Sr. Vereador da Educação que a data de validade oferecia dúvidas, sendo 
que no caso em questão essa seria acessória em face do problema que era o facto dos 
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chocolates não serem do agrado das crianças, tendo-se as mesmas queixado que sabiam 
mal (essas queixas foram tornadas públicas como se pode constatar nos jornais) e 
testemunhadas por pais e professores no próprio dia. 

Visto que me acusam não sei bem de quê, o mesmo não impediu a Sra. 
Presidente da Câmara de dizer que “havia pessoas mais preocupadas com outras coisas do 
que com as crianças”. Assim, na qualidade de pai preocupado com a minha filha e não 
com outras coisas, solicito à Câmara Municipal o completo e cabal esclarecimento sobre a 
qualidade dos chocolates, através de uma entidade independente. Também, para bem de 
todos nós, o esclarecimento se alguma ou as duas empresas em questão possuem Sistema 
de Controlo de Qualidade Certificado por entidade competente, bem como o apuramento 
de responsabilidades sobre o sucedido. 

Reforço estas questões pois estamos perante um produto perecível em que 
também entra em linha de conta os factores de conservação do produto e não só os de 
fabrico e que a questão fundamental será a qualidade do produto no momento do seu 
consumo”. 
               
  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Dílio. Senhor Vereador Manuel Marques faz favor. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Não vou responder ao Senhor Dílio. Peço desculpa Senhor Presidente, não vou 

fazer nenhum reparo sobre esta questão. 
Pretendo só dizer aos Senhores Deputados Municipais e ao Digníssimo Público 

que farei, na próxima Assembleia, uma intervenção, por escrito, em minha defesa e em 
que ratifico e reafirmo as afirmações que fiz na reunião de Câmara.  
               
  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Dílio, poderá ir a uma reunião de Câmara e expor essas questões 
porque também é aberta ao Público.   

Pergunto se mais alguém do Digníssimo Público deseja usar da palavra? 
Uma vez que mais ninguém se inscreve, damos assim por encerrada esta sessão, 

desejando a todos continuação de Boas Festas, um Bom Fim de Ano e Obrigado a todos 
por terem comparecido.   
               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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