
 
 

1 

 

Reunião de 08/01/2014 

Fls.__________ 

ATA N.º 1 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

NELAS, REALIZADA EM OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

CATORZE  

 

---- Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de Nelas e 

edifício dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 

presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, estando 

presentes os Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Alexandre João 

Simões Borges, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Sofia Relvas Marques, Dr.ª Rita 

Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e Adelino José Borges Amaral. --------------------- 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 

seguintes saldos: - De operações orçamentais: 782.098,39 € (setecentos e oitenta e dois mil 

noventa e oito euros e trinta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 154.239,15 

€ (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e trinta e nove euros e quinze cêntimos). --------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, declarou aberta a 

reunião e como era a primeira deste ano de 2014, desejou votos de um Bom Ano a todos os 

Senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Interveio o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, começando por desejar  

bom ano a todo o órgão executivo e a todos os concidadãos do Concelho de Nelas. De 

seguida, afirmou que ainda não estava esclarecido acerca da declaração da Vereadora a 

Tempo Inteiro, Dr.ª Sofia Relvas Marques, relativamente à abertura, a pontapé, da porta e do 

quadro elétrico do Cine-Teatro Municipal de Nelas. Afirmou, ainda, que se até à próxima 

reunião de Câmara a questão não estiver esclarecida vai apresentar queixa crime no Tribunal 

para defesa da honra, que os paizinhos, embora pastores, lhe transmitiram, pois esta maneira 

de tratar as pessoas não são métodos próprios para quem está neste lugar e ainda por cima em 

liberdade. Acrescentou, ainda, que o Senhor Presidente da Fundação Lapa do Lobo já o 

esclareceu, por escrito, mas, por respeito, que o Senhor lhe merece, não diz o que consta da 

sua declaração. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 

(01/20140108)1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

ANTERIOR, REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2013 

---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, leu as propostas de 

alteração apresentadas pelo Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, que foram 

analisadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Perante as propostas apresentadas à ata da reunião ordinária pública de 26 de dezembro de 

2013, foram as mesmas incluídas no lugar próprio e ainda com as declarações que constam 

dos documentos 1 e 2, que foram apresentados pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da 

Conceição Marques, tendo o mesmo declarado que foi a segunda vez que apresentou os 

mesmos, já que os tinha entregue na reunião anterior. -----------------------------------------------  

---- Posta à votação a ata da reunião ordinária pública anterior, realizada em 26 de dezembro 

de 2013, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com estas precisões. ---------------------------  

 

2 – SUBSÍDIOS 

 

(02/20140108)2.1.RATIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO, NO VALOR DE 

4.020,30 EUROS AO SPORT LISBOA E NELAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO-

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, APROVADO EM 

REUNIÃO DE 10/09/2013  

---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, explicou que, perante 

o pedido do Sport Lisboa e Nelas de pagamento de parte da comparticipação de apoio 

financeiro, deliberado na reunião ordinária de 10 de setembro de 2013, para liquidar, com 

urgência, uma dívida à Segurança Social, aproveitando o perdão fiscal atribuído pelo 

Governo, autorizou o pagamento no valor de 4.020,30 euros, ficando a referida associação 

desportiva com a sua situação contributiva regularizada. ---------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento do subsídio, no valor de 

4.020,30 euros ao Sport Lisboa e Nelas, no âmbito do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, aprovado em reunião de Câmara, realizada em 10 de setembro 

de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marque ditou para a ata a sua declaração de 

voto, justificando que votou favoravelmente, com agradecimento ao Senhor Presidente da 

Câmara, pelo que fez pela instituição, na área do futebol, e à direção do Sport Lisboa e Nelas, 

que em três anos de gestão pagaram cerca de 200 mil euros de dívidas e é sempre favorável 

nestas decisões, podendo contar sempre com ele, pela necessidade imperiosa de resolver a 

situação das associações desportivas do Concelho. ----------------------------------------------------  

 

3 – CONTABILIDADE 

 

3.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO DE 2013 – CONHECIMENTO 

 ---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 

2013, n.º 28, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2013, n.º 25, as quais ficam 

anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 

3.2.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA – CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente, Dr. 

José Manuel Borges da Silva, durante o mês de dezembro de 2013, no total de 1.224.434,68 € 

(um milhão duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro euros e sessenta e oito 

cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 72.944,92 € (setenta e dois mil 

novecentos e quarenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos), referente a Operações de 

Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------------------------ 

----A pedido do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, a Senhora 

Dr.ª Célia Tavares informou a Câmara que dos pagamentos efectuados, constantes da relação 

acima referida, estão incluídos faturas de fornecimentos de bens e serviços, relativas ao mês 



 
 

3 

 

de outubro de 2013, faturas de despesas de funcionamento e ainda uma amortização 

extraordinária, no valor de 250 mil euros, em cumprimento da Lei do Orçamento de Estado 

para o ano de 2013, do empréstimo a médio e longo prazos de financiamento do reequilíbrio 

financeiro do Município e uma restituição, no valor de 10.096,51 euros, de capital não 

utilizado do empréstimo contraído no âmbito do PAEL. ---------------------------------------------  

(03/20140108)3.3.FUNDOS PERMANENTES – CONSTITUIÇÃO – AUTORIZAÇÃO  

---- Nos termos do nº. 2.9.10.11, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 

aprovado pelo Dec.Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Dec.Lei n.º 315/2000, de 2 de 

dezembro e pelo Dec.Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a constituição de dois fundos de maneio, um, no valor de 1.500,00 € (mil e 

quinhentos euros), visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo 

titular é o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e outro, no valor de 

500,00 € (quinhentos euros), visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis 

relacionadas com os atos necessários à legalização de bens imóveis (escrituras de compra e 

venda e registos nas Finanças e Conservatória), cujo titular é o Técnico Superior, Senhor Dr. 

Luis Miguel Alves Costa. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - OBRAS PARTICULARES 
 

4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 

FINANCEIRO 

4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 

PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 

DEFERIDOS E INDEFERIDOS – CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 

Licenciamentos Particulares – Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 

licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 

prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período compreendido entre 16 e 30 de dezembro 

de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. - 

4.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS – CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 

Licenciamentos Particulares – Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 

construção emitidas no período compreendido entre 18 de dezembro de 2013 e 02 de janeiro 

de 2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -----

4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 

LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 

Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 

loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 

Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - Serviço Administrativo de Obras, 

no período compreendido entre 17 de dezembro de 2013 e 02 de janeiro de 2014, a qual fica 

anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------- 

(04/20140108)4.2.RELAÇÃO DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS 
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DO ART.º 71.º, DO DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 

POSTERIORES ALTERAÇÕES – APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade das licenças e admissão de 

comunicação prévia, caducadas, precedidas de audiência prévia, constantes na relação 

elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares – Serviço 

Administrativo de Obras, nos termos do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

com posteriores alterações, no período compreendido entre 18 de dezembro de 2013 e 02 de 

janeiro de 2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. --------- 

 

5 – LICENCIAMENTOS DIVERSOS 

 

5.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 – 

CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo Senhor Presidente, ao abrigo 

da delegação de competências, por deliberação de 04 de novembro de 2013, designadamente 

isenções atribuídas conforme artigo 5.º, do Regulamento de Taxas Municipais e outros 

Regulamentos, bem como licenças especiais de ruído, no âmbito do disposto no artigo 15.º, 

do Regulamento Geral do Ruído, cujo documento fica anexo à ata (Anexo VI), fazendo dela 

parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ENCERRAMENTO 

 

---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 

às dez horas e quarenta e um minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta 

por mim, __________________________________________, conforme deliberação tomada 

na 1.ª reunião desta Câmara Municipal, realizada em 04 de novembro de 2013, que a redigi, 

subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada.  

 

O Presidente, 

 

__________________________________________ 

 

A Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 

 

__________________________________________ 

 


