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ATA N.º 27 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE  

 
---- Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 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 23 de dezembro de 2013, que 
apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 1.254.877,84 � (um milhão 
duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete euros e oitenta e quatro 
cêntimos); - De operações extra orçamentais: 156.164,33 � (cento e cinquenta e seis mil cento 
e sessenta e quatro euros e trinta e três cêntimos). -------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, declarou aberta a 
reunião, desejando que os Senhores Vereadores tenham tido um Bom Natal. ------------------- 
Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, desejando 
também, a todos os presentes, um Bom Natal e louvou o empenhamento dos Bombeiros e da 
GNR de Canas de Senhorim e de Nelas e de outros Agentes de Proteção Civil, relativamente à 
resolução de situações de inundações ocorridas nos dias 23 e 24 de dezembro de 2013 em 
várias zonas do Concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente interveio a Senhora Vereadora Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso 
das Neves, que começou por dar os parabéns à excelente iniciativa do Mercado de Natal, 
congratulou-se pelo facto da colocação de tapetes vermelhos nas portas das lojas, o que deu 
muita alegria à Vila de Nelas. Realçou como menos positivo o facto de, inicialmente, não ter 
havido a colocação de tapetes em todas as lojas da Rua Gago Coutinho e na Av.ª João XXIII, 
em Nelas, facto que levou a que alguns comerciantes se tenham sentido discriminados. --------
---- Interveio, de seguida, a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques, realçando que a 
vinda do Pai Natal, inserida no Mercado de Natal, foi uma excelente iniciativa para o 
comércio local, pese embora o mau tempo que se fez sentir no segundo fim-de-semana. 
Inicialmente, inscreveram-se cerca de 20 artesãos e depois apareceram mais de 50 artesãos, o 
que muito contribuiu para o sucesso deste evento, dando muita alegria tanto aos mais novos, 
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como aos mais velhos, contribuindo também para que muitos comerciantes tivessem um Natal 
melhor, graças às vendas realizadas. Terminou, afirmando, que o evento Mercado de Natal 
ficou mais barato à Autarquia do que se tivesse feito a iluminação de Natal, que este 
Executivo gostaria de ter feito, mas que não fez por optando por esta iniciativa. ------------ 
Interveio, de seguida, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, desejando a 
todos a continuação de uma boa época natalícia e de um próspero ano novo. Congratulou-se 
pela informação enviada pelo Senhor Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, o que o 
orgulhava enquanto membro do Executivo anterior. -------------------------------------------------- 
---- De seguida, apresentou a seguinte intervenção: �Na reunião da Câmara de 11 de 
dezembro, o Presidente da Câmara, à sua boa maneira provocatória, no Período Antes da 
Ordem do Dia, informou o Executivo Municipal: �Que tinha estado no dia anterior, numa 
reunião da CCDRC, onde todas as Câmaras Municipais têm obras candidatadas e a Câmara 
Municipal de Nelas não tem nenhuma e que o Executivo anterior fez uma gestão danosa. Que 
era vergonhoso o Executivo anterior não se ter candidatado a fundos comunitários para obras 
a fundo perdido�� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Continua com muitas dificuldades o atual Presidente da Câmara em lidar com a verdade.  
---- Para tanto vejamos: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em 19 de janeiro de 2007, através do ofício n.º 233, solicitamos uma reunião ao 
socialista, Secretário de Estado da Administração Local, Dr. Eduardo Cabrita, o que veio a 
acontecer e aí lhe foi solicitado apoio para as seguintes obras: --------------------------------------
---- a) Variante de Nelas � 2.ª fase; ---------------------------------------------------------------------- 
---- b) Ligação da ex- E.N. n.º 234 � Estrada de Folhadal; ------------------------------------------- 
---- c) Repavimentação da Estrada Marginal do Mondego; ------------------------------------------ 
---- d) Estrada de ligação Nelas/Moreira; --------------------------------------------------------------- 
---- e) Repavimentação da rede viária interna de Nelas. ---------------------------------------------- 
---- Pois, bem tudo caiu em �saco roto� vendeu-nos umas ilusões e umas mentiras. -------------
---- No início do ano de 2012, apresentámos junto da Secretaria de Estado da Administração 
Local e da CCDRC um pedido para as seguintes obras: ----------------------------------------------
---- f) Estrada Marginal do Mondego; ------------------------------------------------------------------- 
---- g) Rua Fonte da Cruz/Rua Tiago Marques (Canas de Senhorim); ------------------------------ 
---- h) Rua da Soma, em Santar. -------------------------------------------------------------------------- 
---- A candidatura foi formalizada com os orçamentos, respetivas memórias descritivas e 
plantas com o traçado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No início de 2013, no âmbito do overbooking, deslocámo-nos com a técnica Eng.ª Susana 
Mesquita, a CCDRC, onde efetuamos uma reunião com a Senhora Dr.ª Isabel Damasceno, 
responsável pelo QREN, para nos candidatarmos à requalificação das Zonas Industriais do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Repetindo-me a política é uma causa nobre e séria, os seus protagonistas não podem 
parecer vendilhões de ilusões e mentiras. --------------------------------------------------------------- 
---- Repetindo-me também, mais uma vez, que a minha atividade neste órgão, Câmara 
Municipal de Nelas, é meramente política e que as minhas intervenções vão no âmbito da 
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qualificação da atitude política do seu Presidente e seus Vereadores em regime de 
permanência.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, informou, o Senhor Presidente da Câmara, que irá distribuir pelo Concelho de 
Nelas, cerca de 3 mil fotocópias, onde demonstra a real situação económico-financeira da 
Autarquia em 29 de novembro de 2013. Afirmou, também, que o Senhor Presidente da 
Câmara não foi sério na entrevista que concedeu a um jornal local, relativamente à situação da 
água comprada à Câmara Municipal de Mangualde e não cobrada aos municípes. Informou 
que até 2012 o Município de Nelas pagava ao Município de Mangualde cerca de 60.000 euros 
de água por mês e que graças ao trabalho do anterior Executivo essa despesa reduziu em cerca 
de 124.000 euros por ano. Reforçou o pedido, feito anteriormente por escrito, ao Executivo 
Municipal no sentido de saber quais os montantes pagos pelo Executivo anterior à Empresa 
Nelcivil, nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. Por fim, distribuiu pelos restantes Senhores 
Vereadores o requerimento que enviou ao Senhor Presidente da Câmara, relativamente às 
obras feito no mandato anterior pelo anterior Executivo. --------------------------------------------- 
---- Seguidamente interveio o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, 
cumprimentando todos os presentes e afirmou que o Mercado de Natal foi um bom evento 
que contribuiu para a promoção da Vila e do Concelho de Nelas, que, assim, demonstrou que 
está vivo. Afirmou que não foi um evento novo visto que já existia o evento Aldeia do Pai 
Natal e que o evento Mercado de Natal só tem a ver com o comércio local. Deixou uma 
sugestão para o próximo ano que era promover um concurso para as pessoas comprarem no 
comércio local, através de senhas, visto estar na moda por cada compra ter uma senha para 
futuro sorteio de prémios. Frisou, ainda, que numa entrevista dada pelo Senhor Presidente, o 
mesmo só falou nas coisas más, o que é mau para quem queira investir no Concelho e não 
falou nas coisas boas, como por exemplo o evento Mercado de Natal. -----------------------------
-- Interveio, de seguida, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, 
informando que o investimento em passadeiras vermelhas não chegou a 1.000 euros. Houve 
reclamação de duas pessoas que não tinham a referida passadeira à porta das sulas lojas e tal 
lapso foi logo corrigido e muitas vezes, não é só com dinheiro que se fazem as coisas bem 
feitas. Por fim, pediu desculpa ao Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques por 
ainda não lhe ter sido enviada a documentação solicitada acerca da empresa Nelcivil. ----------
---- De seguida, interveio o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral desejando a todos a 
continuação de Boas Festas, deu os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara por ter feito 50 
anos no dia anterior, juntando-se, assim, aos melhores. Em relação aos documentos 
solicitados pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, defende e sempre 
defendeu toda a transparência e liberdade no acesso aos documentos. Afirmou que no 
mandato anterior foram-lhe facultados muitos documentos mas nunca foram cumpridos os 
prazos com desculpa de férias e outras, o que lamentava. Sobre a situação financeira da 
Autarquia era bom que estivéssemos todos enganados e que fosse verdade o que afirma o 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. Informou que participou e acompanhou 
o evento Mercado de Natal, recebeu queixas sobre a falta de tapetes à porta das lojas 
comerciais e disse às pessoas para irem à Câmara Municipal. Existem muitas lojas comerciais 
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espalhadas pela Vila de Nelas, desde as piscinas até às rotundas, mas que, para ele, a zona 
nobre deve ser a zona histórica que vai desde a Rua Luis de Camões até ao Cine-Teatro, que 
deve merecer uma atenção especial e que deve ser o ícone da Vila de Nelas. Entende que o 
evento Mercado de Natal teve muito impacto no comércio local enquanto que os eventos 
anteriores eram só foguetes para a vista. Afirmou ainda que as vilas e as cidades deixaram de 
ter enfeites de Natal por falta de dinheiro e que deve haver abertura e transparência na gestão 
municipal e envolvimento de todas as pessoas. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques agradeceu ao Senhor Presidente  
em nome da Câmara o espaço cedido no Mercado Municipal à ANCOSE e também agradeceu 
a presença do Senhor Vice-Presidente na inauguração do novo espaço da Av.ª João XXIII, em 
Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que 
relativamente às candidaturas queria referenciar que quando afirmou que não havia 
candidaturas estava-se a referir a candidaturas com concursos públicos e que, segundo 
informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, 
apenas existia uma única candidatura no POVT, referente à rede de distribuição de água. Que 
tinha tido uma reunião na CIM Viseu Dão Lafões onde soube que o Município de Nelas não 
aproveitou as candidaturas para Eficiência Energética. Neste momento o Município preparava 
uma candidatura para a gestão da faixa de combustível, projeto orçado em cerca de 
250.000,00 �. Falou, também, na intenção de fazer o aproveitamento urbano de Nelas, desde a 
Rua Luis de Camões até ao Cine-Teatro Municipal e em Canas de Senhorim, na zona do 
Rossio de Baixo, centros que estão a definhar onde mora um terço da população que é idosa, 
como é o caso da sua mãe, com dificuldade em ir ao Pingo Doce, ou ao Ecomarché. Falou, 
também, numa reunião havida com a Comissão Vitivinícola Regional do Dão no sentido de se 
arranjar uma solução para o edifício existente ao lado dos Paços do Concelho, recuperando o 
telhado e fazendo uma intervenção nas cubas e nos balões, dando, no futuro, alguma 
utilização àquele espaço. Frisou, novamente, a necessidade de reabilitar o comércio local, 
quer em Canas de Senhorim, quer em Nelas, desde a Rua Luis de Camões até ao Cine-Teatro 
Municipal, sendo intenção deste Executivo Municipal, no ano de 2014, cortar ao trânsito, a 
Rua Gago Coutinho, em Nelas, ficando só trânsito para cargas e descargas, e incrementar o 
comércio de frescos, visto ser um centro histórico que está abandonado; requalificar as 
fachadas dos prédios em ruína nas aldeias, visto haver muitas fachadas em perigo eminente de 
ruir, após mandar fazer um relatório, a Autarquia irá barrar os acessos às casas para evitar a 
entrada de ratos e de gatos e depois os proprietários que farão as obras. Estudar a 
possibilidade de ver se há apoios estatais para a recuperação de imóveis e assim os herdeiros 
recuperarem as casas dos seus avós em vez de comprarem apartamentos. Assim, um desafio 
para os próximos quatro anos é a revitalização comercial da Rua Gago Coutinho, em Nelas e 
entende que ao contrário da opinião de algumas pessoas a referida Rua não deve ter trânsito. - 
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---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que também pensaram na 
aquisição do edifício da Comissão Vitivinícola Regional do Dão tendo oferecido pelo mesmo 
cerca de 400.000,00 � e um terreno na Zona Industrial com a área dos balões. ------------------- 
---- Interveio o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, começando por afirmar que 
a Rua Gago Coutinho precisa de estacionamentos para as pessoas pararem e fazerem as suas 
compras. Em relação aos prédios em ruína era bom que o Executivo Municipal fizesse um 
levantamento para saber quem são os herdeiros dos prédios abandonados até por causa da 
receita de IMI que assim a Câmara não recebe e podia passar a receber se souber quem são os 
donos. Referiu ainda que existem benefícios fiscais em sede de IRS para os proprietários que 
quiserem reabilitar os seus imóveis. --------------------------------------------------------------------- 
       

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013 
---- O Senhor Presidente explicou as sugestões propostas à alteração da ata pelo Sr. Vereador 
Artur Jorge, e pô-las à consideração, podendo o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos 
Ferreira apresentar declaração de voto em relação às alterações que não foram introduzidas na 
ata em aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que se não fosse corrigida 
a ata na parte da intervenção da Senhora Dr.ª Sofia Relvas Marques, relativamente à abertura 
da porta do Cine-Teatro Municipal a pontapé e não lhe fosse pedido desculpa, que iria 
apresentar um processo-crime contra a referida Senhora Vereadora. -------------------------------
---- Posta à votação a ata da reunião extraordinária anterior, realizada em 04 de dezembro de 
2013, foi a mesma aprovada, por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos 
Ferreira, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques, Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves e Adelino José Borges Amaral e um voto contra, do Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a seguinte declaração 
de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Determina o artigo 57.º, n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que: �de cada 
sessão ou reunião é lavrada ata, a qual contem um resumo do que de essencial nela se tiver 
passado, indicando, designadamente, a data e o local da sessão ou reunião, os membros 
presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o 
resultado das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada.� ------
---- a) Na ata da reunião de 04 de dezembro de 2013, relata que a Vereadora Sofia Relvas 
interveio nesta reunião e: �afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
tinha afirmado na última reunião de Câmara que o atual Executivo Municipal não tinha uma 
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varinha de condão para resolver todos os problemas, mas o que era facto é que neste primeiro 
mês de mandato não houve atitudes nem comportamentos como no passado e que atualmente 
o Executivo Municipal tem de corrigir os erros do passado, pois essas atitudes e 
comportamentos do passado não são próprias de quem cá está. De seguida afirmou que o 
Senhor Dr. Carlos da Cunha Torres, da Fundação Lapa do Lobo, que nunca tinha sido 
convidado pelo Executivo Municipal anterior para estar sentado no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, e que se sentou, pela primeira vez, naquela mesa, com o atual Executivo 
Municipal, relatou um facto passado em tempos que foi o seguinte: ele patrocinou a 
realização de um espetáculo em Santa Comba Dão, com a condição do mesmo espetáculo 
também ser apresentado em Carregal do Sal e em Nelas. Assim, quando a equipa do Senhor 
Dr. Carlos da Cunha Torres terá vindo a Nelas ver o Cine-Teatro Municipal, foi recebido pelo 
então Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, o qual, como não tinha 
a chave do Cine-Teatro, providenciou para que fosse aberta a porta a pontapé e a seguir pela 
mesma forma fosse aberto o quadro elétrico para acender as luzes. Acrescentou a Senhora 
Vereadora o facto do atual Executivo Municipal não ter uma varinha de condão para resolver 
os problemas do Municípios mas também não tem este tipo de atitudes e de 
comportamentos.� ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A esta intervenção, reagi de imediato com alguma veemência por não erem verdadeiros os 
factos relatados, tendo os mesmos apenas a motivação de denegrir a minha imagem enquanto 
cidadão e ofender a minha honra e consideração, atendendo que, por convite do atual 
executivo havia muita assistência de público e, exigi a pronúncia por escrito do Dr. Cunha 
Torres, o que não está expresso na ata. ------------------------------------------------------------------ 
---- Posteriormente também reagi com e-mails enviados ao Dr. Cunha Torres e pedidos de 
esclarecimento sobre esta matéria ao atual executivo. ------------------------------------------------ 
---- Hoje, ao ler a ata da reunião verifiquei que de uma forma capciosa e de censura, ela não 
relata a veracidade dos factos ali decorridos. ----------------------------------------------------------- 
---- Porquanto, o que afirmou a vereadora Sofia Relvas, foi: �O Dr. Cunha Torres teria dito 
naquele salão e naquela mesma mesa, que quando se deslocou ao Cine-Teatro de Nelas para a 
comparticipação de um evento, que o Vice-Presidente da Câmara, Manuel Marques, abriu as 
portas de acesso e as do quadro elétrico para acender as luzes a pontapé.� ------------------------ 
---- Resulta da leitura da ata que o assunto foi intencionalmente burilado. Contudo, �gato 
escondido com rabo de fora�, para tanto vejamos: quando a equipa do Senhor Dr. Carlos da 
Cunha Torres terá vindo a Nelas ver o Cine-Teatro Municipal, foi recebido (sublinhado 
nosso) pelo então Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques,�� ---------
---- Ora, como se compreenderá a equipa não terá sido recebido, mas sim recebida. -------------
---- b) Fundos disponíveis no dia 28 de outubro de 2013, eram 163,50 �. -------------------------
---- Não corresponde à verdade dos factos. -------------------------------------------------------------
---- Pelas razões aduzidas votei contra a aprovação da ata e solicitando que esta declaração 
fique anexa à ata da mesma reunião, advertindo também, salvo melhor opinião, que este 
procedimento está separado por uma linha muito ténue da falsificação de documento.� ---------  
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1.2.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013 
---- O Senhor Presidente pôs à discussão a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 11 
de dezembro de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que não consta na ata que 
ele tinha solicitado, no ponto 3.3., da ata em análise, que constasse, se possível, a data e n.º 
das faturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Intervieram também os Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos Ferreira e Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, que entenderam haver discrepância entre o que a 
Vereadora Dra. Rita Neves disse e o que está escrito no início da página 12, discrepância que 
concretizarão na declaração de voto escrita que irão apresentar. ------------------------------------
---- Posta à votação a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 11 de dezembro de 2013, 
foi a mesma aprovada, por maioria, com quatro votos favoráveis, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e dos Senhores Vereadores, Dr. Alexandre João 
Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Adelino José Borges Amaral e três votos contra, 
dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira 
Cardoso das Neves e Dr. Manuel da Conceição Marques. -------------------------------------------- 

 
2 � OBRAS PÚBLICAS 

 
2.1.POSTO DE VIGIA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA POVOAÇÃO DAS 
CARVALHAS, NA FREGUESIA DE SENHORIM 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, deu a palavra ao 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, por ter sido ele que solicitou o 
agendamento deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que pediu o agendamento 
deste assunto pelo facto das Carvalhas ser a localidade mais alta do Concelho de Nelas, e ter 
sido fustigada com muitos fogos florestais ao longo dos anos. Não queria que esta obra seja 
executada já brevemente pois também não o foi no mandato anterior. -----------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara perguntou ao Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques se ele tinha algum estudo técnico que sustente esta matéria. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que todos nós somos 
bombeiros, que não tinha nenhum estudo, mas que o Executivo Municipal tinha a Eng.ª Inês 
para o fazer e que baseava este assunto no facto de Carvalhas ser o ponto mais alto do 
Concelho, bem como a Senhora do Viso, em Carvalhal Redondo. ---------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que, como o 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques tinha pedido o agendamento deste 
assunto, pensava que ele, Vereador Dr. Manuel Marques, tivesse algum estudo para acabar 
com os fogos florestais, visto que nos últimos 8 anos era o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques o responsável pela Proteção Civil Municipal e foi consumida toda a encosta do Rio 
Dão, na zona de Moreira e Santar. Afirmou, também, que quando no dia 23 de dezembro de 
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2013, teve de ocorrer às diversas inundações no Concelho, constatou a inexistência de uma 
estrutura de Proteção Civil Municipal e que tudo foi resolvido graças ao empenho de alguns, 
como por exemplo os Bombeiros Voluntários. Afirmou, também, que os caminhos florestais 
estão num estado miserável, embora, presentemente, já tenha as máquinas reparadas e 
operacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- Interveio, seguidamente, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João 
Simões Borges, afirmando que todos podem ser bombeiros mas que, na realidade apenas ele o 
era, não constituindo esse facto nada de especial. Disse ainda que também ele poderia dizer 
que entendia de julgamentos mas que efectivamente pouco percebia e que portanto não o 
faria. Em seu entender o posto de vigia das Carvalhas abrange uma área de visão muito 
diminuta, que a freguesia de Senhorim está bem servida de postos de vigia colocados nos 
concelhos vizinhos e que não é pela falta daquele posto de vigia que diminuem os fogos 
florestais no Concelho de Nelas. Que no mandato anterior a GNR cedeu um posto de vigia 
antigo e que a anterior Câmara Municipal nem sequer o recebeu. Mostrou vários documentos 
da Rede de Nacional de Postos de Vigia, mostrando as bacias de visão e quais alcançavam o 
concelho de Nelas. Informou que se surgir uma boa oportunidade o posto de vigia será 
instalado, mas é preciso ver quem é que lá vai estar a vigiar e calcular os custos dessa 
vigilância. Afirmou também que o Executivo Municipal anterior optou por não fazer 
nenhuma candidatura no âmbito do PRODER para limpeza da floresta, financiadas a 100%. 
Disse ainda que felizmente as Juntas de Freguesia de Nelas e de Senhorim ainda aproveitaram 
esses fundos. Afirmou que o Executivo anterior achou que não tinha o dinheiro 
correspondente aos 6% do IVA para fazer essas obras mas gastou, por exemplo, verbas 
superiores nas Casas do Benfica e no Forno Comunitário da Urgeiriça e que o Senhor ex-
Vice-Presidente da Câmara deveria ser consequente com as opções que tomou no Executivo 
Municipal anterior e agora vem arvorar-se em defensor de obras que não fez e quando não 
tem poder para as fazer, vem exigi-las. Disse ainda que o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques se dizia defensor de muita coisa mas que se estava, na prática a marimbar para a 
questão dos incêndios florestais no concelho de Nelas, caso contrário teria tomado outras 
opções, nomeadamente apresentar as candidaturas referidas. ---------------------------------------- 
---- De seguida, interveio o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmando 
que não ia entrar nas provocações do Senhor Vice-Presidente e que nunca se marimbou para 
as causas do Concelho de Nelas, que esperava que daqui a quatro anos não tenha de lhe voltar 
a dizer o que lhe disse. Recordou-lhe o excelente trabalho do Executivo Municipal anterior 
quando houve o incêndio à volta da Lusofinsa, que até mereceu um ofício da Administração 
da referida empresa a elogiar o trabalho do Executivo Municipal anterior e questionou o que 
fez nessa altura, pelo seu Concelho, o funcionário da Proteção Civil, Dr. Alexandre Borges, 
marimbou-se que o Concelho de Nelas ardesse e ardeu, como arderam, em 2004, duas casas 
em Póvoa de Luzianes, porque esse funcionário da Proteção Civil nunca gostou do Concelho 
de Nelas, e que provavelmente até queria que o concelho ardesse, enfim, hostilidades. 
Afirmou que o Executivo Municipal anterior não fez candidaturas para limpeza de rios, para 
não duplicar candidaturas. Afirmou, também, que era a segunda vez que o Senhor Vice-
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Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, se referia às verbas gastas pelo 
Executivo Municipal anterior na Casa do Benfica e do Forno Comunitário, e que assumia 
isso. Afirmou, ainda que o Senhor Presidente da Câmara tinha tido uma conversa com o 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim acerca da eventual instalação do posto 
de vigia e que ele, Vereador Dr. Manuel Marques, só quis ajudar, propondo o seu 
agendamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, interveio o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmando que em 
relação ao posto de vigia e a referência à Casa do Benfica, o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges estava a referir-se às prioridades feitas pelo 
Executivo anterior, ou seja, não tinha 100 ou 200 euros para reparar os telhados das escolas 
primárias, mas teve dinheiro para requalificar escolas para entregar a terceiros, mas como era 
período eleitoral era preciso fazer festa. Em relação ao assunto, simpatizava com a ideia e 
excluía o bairrismo saloio de que tudo o que é para a sua freguesia era bom e via duas razões 
para a instalação do posto de vigia, 1.ª � valorização de um sítio muito bonito, com uma vista 
panorâmica fabulosa, com perfeita visão da parte sul de Nelas; 2.ª razão � o contributo para 
haver menos calamidade de incêndios e qualquer iniciativa nesse sentido é de louvar e 
aprovar. Pensava que, devido ao facto do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
ter pedido o agendamento deste assunto, tivesse algo de concreto, ou algum estudo. 
Estranhava o facto de este posto de vigia não estar incluído no PPI e estranhava o facto da 
GNR ter oferecido o posto de vigia antigo e o Executivo Municipal anterior não o ter 
aproveitado, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ter estado 8 anos no poder 
e nada ter feito nesse sentido. Como o posto de vigia das Carvalhas faz parte do PPI da Junta 
de Freguesia de Senhorim há 8 anos, pensou que houvesse algum estudo, custos, 
fundamentação técnico-financeira integrado num programa global de prevenção de fogos 
florestais. Para ele a questão fundamental é a prevenção, visto haver caminhos florestais 
completamente abandonados e com zonas inacessíveis. Afirmou que são as instituições 
públicas que devem dar o exemplo e quando houver meios o Executivo Municipal deve 
começar pela limpeza e intervenção nos caminhos públicos. ----------------------------------------
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões 
Borges, referindo-se ao termo marimbar e aos ataques pessoais proferidos pelo Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques e afirmou que, enquanto técnico superior da 
Proteção Civil não era responsável pela estratégia de combate aos fogos florestais e que não 
aceitava a afirmação proferida pelo referido Senhor Vereador ao dizer que ele, Vice-
Presidente da Câmara, queria que o Concelho de Nelas ardesse e que as prioridades do Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, enquanto Vice-Presidente da Câmara do 
Executivo Municipal anterior revelam bem quem é que se marimbou para estas questões, 
como é o caso de candidaturas a fundo perdido de 100% e que o referido Senhor Vereador 
não aproveitou. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Falou, de seguida, o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, afirmando que o 
posto de vigia antigo trazia-lhe boas recordações de infância, porque ia lá com o seu avô, pois 



 
Fls.__________ 

Reunião de 26/12/2013 

10 

 

tinha uma visita panorâmica excelente tal como falou o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que pediu o agendamento 
deste assunto pois queria contribuir para a execução desse posto de vigia. Referindo-se, 
depois, ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, afirmou 
que, se calhar, havia algumas pessoas que queriam que o Concelho de Nelas ardesse, de facto, 
ardeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.ABERTURA DA ESTRADA DE LIGAÇÃO MOINHOS/PÓVOA DE LUZIANES, 
NA FREGUESIA DE SENHORIM 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que o assunto já tinha sido praticamente 
discutido, quer na reunião de Câmara anterior, quer no ponto anterior. Afirmou, também que 
havia outras prioridades, tais como a parte ambiental e social, projetar apoios a idosos e 
carenciados, fazer ETAR�s, que todas as obras são importantes mas que o Executivo 
Municipal atual tem de estabelecer prioridades, de acordo com os recursos financeiros que 
tem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmando que 
concordava com as prioridades do Senhor Presidente da Câmara. Referiu que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques tinha afirmado, no tempo em que era assessor do 
Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Lopes Correia, que se dessem uma máquina e uma 
equipa de homens fazia aquela obra em 15 dias, mas que afinal não era bem assim. Entendia 
como prioritário a limpeza de caminhos florestais e melhorar os acessos às zonas inacessíveis, 
valorizar a riqueza da zona Vale do Moinho � Castelo, um rio escavado na rocha e toda 
aquela zona envolvente, que tem sido fustigada pelos incêndios, proporcionar a fixação de 
novos residentes nas aldeias do Concelho de Nelas, que estão cada vez mais desertas. Entende 
que a abertura da estrada de ligação Moinhos/Póvoa de Luzianes deve ser enquadrada num 
projeto mais ambicioso, ecológico, ambiental, com linhas mestras, valorização dos moinhos, 
os quais têm interesse e aplicações diversas. Por fim, sugeriu ao Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques que estes dois assuntos, pedidos para agendar por ele, tivessem 
sustentação mais consistente e com propostas mais concretas. --------------------------------------  

 
3 � SUBSÍDIOS 

 
3.1.RATIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO, NO VALOR DE 2.500,00 
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 o assunto, 
realçando que o deliberado pela Câmara anterior é para cumprir. -----------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento do subsídio, no valor de 
2.500,00 euros ao Sport Lisboa e Nelas, no âmbito do Contrato-Programa de 
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Desenvolvimento Desportivo, aprovado em reunião de Câmara, realizada em 10 de setembro 
de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques agradeceu ao Senhor Presidente 
da Câmara, na sua qualidade de sócio e de nelense, pelo facto de ter ajudado a resolver um 
problema grave ao Sport Lisboa e Nelas. --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, respondeu que a 
atividade municipal não é exercida para merecer agradecimentos. ---------------------------------- 
3.2.RATIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO, NO VALOR DE 2.500,00 
EUROS AO GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM, NO 
ÂMBITO DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, 
APROVADO EM REUNIÃO DE 10/09/2013  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento do subsídio, no valor de 
2.500,00 euros ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, no âmbito do Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo, aprovado em reunião de Câmara, realizada em 10 
de setembro de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL � DANOS CAUSADOS NA 
VIATURA DO MUNÍCIPE PEDRO MIGUEL RODRIGUES FIGUEIREDO � 
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 13744, datada de 12 de dezembro de 2013, do Serviço 
Jurídico, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Responsabilidade Civil Extracontratual � Danos causados na viatura do munícipe Pedro 
Miguel Rodrigues Figueiredo ----------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em 24/09/2013, o munícipe Pedro Miguel Rodrigues Figueiredo, residente no Bairro das 
Toiças, Lote 13, R/C Dto., 3520-045 Nelas, Contribuinte n.º 225200287, apresentou 
reclamação escrita pelos danos causados na sua viatura da marca Seat, modelo Leon, 
matrícula 71-BI-20, danos estes alegadamente ocorridos na sequência da execução de serviços 
de jardinagem por trabalhadores do Município com a utilização de uma moto roçadora, no 
Bairro das Toiças, em 27/03/2013. ----------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a descrição do reclamante, --------------------------------------------------------- 
---- �A viatura do requerente encontrava-se estacionada nessa rua quando pedras, expelidas 
pela moto roçadora, embateram na viatura do requerente, causando-lhe danos consideráveis, 
porquanto ficou crivada em toda a parte frontal.� ------------------------------------------------------ 
---- Junto com a reclamação, o reclamante apresentou a fatura da reparação (pintura) no valor 
de 150,68�, c/IVA, datada de 30/04/2013, emitida em nome de �Câmara Municipal de Nelas�. 
---- De acordo com o despacho do Sr. Vereador, Dr. Manuel Marques, datado de 07/10/2013, 
�por conhecimento dos factos, à Contabilidade para pagar�, conclui-se que se assume a culpa 
e os Serviços tinham conhecimento da ocorrência, pelo que existem fundamentos para 
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prosseguir com a análise em sede de responsabilidade civil extracontratual do Município. -----
---- II - Do Direito: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil, aquele que, com dolo ou mera culpa, 
violar ilicitamente o direito de outrem fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos 
resultantes da violação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tendo em conta o artigo 493.º, do Código Civil, quem tiver em seu poder coisa móvel, 
com o dever de a vigiar, responde pelos danos que a coisa causar, salve se provar que 
nenhuma culpa houve da sua parte ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que 
não houvesse culpa sua. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, uma vez que o trabalhador se encontrava ao serviço da autarquia com uma 
máquina propriedade do Município, e os meios de proteção não terem sido suficientes para 
evitar os danos na viatura do reclamante, caberá ao Município responder pelos danos 
efetivamente causados. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Para imputação da responsabilidade a título de culpa presumida e omissão (artigos 493.º e 
486.º do Código Civil, respetivamente), achamos preenchidos os pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual, nomeadamente: ----------------------------------------------- 
---- - Pressuposto da culpa: o disposto no artigo 7.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro, estabelece que o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 
exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas no 
exercício da função administrativa. No caso concreto, o trabalhador da Autarquia, responsável 
pela moto roçadora, apesar dos materiais de proteção que tinha ao seu dispor, não conseguiu 
evitar a ocorrência, isto é, estes não foram suficientes para evitar o dano; -------------------------
---- - Pressuposto da ilicitude: o disposto no artigo 9.º, da mesma lei, estabelece que se 
consideram ilícitas as ações ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que 
violem deveres de cuidado, violação esta que cause ofensa de direitos ou interesses 
legalmente protegidos, isto é, no caso concreto, a omissão provocou danos materiais ao 
reclamante, houve uma ofensa a direitos e interesses legalmente protegidos, como é exemplo 
o direito de propriedade do reclamante sobre a sua viatura, e, não tendo sido suficientes os 
meios disponibilizados pelo Município ao trabalhador, será a autarquia a responsável pela 
reparação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Pressuposto do dano: O dano, ou prejuízo, pode ser definido como a diminuição ou 
extinção de uma vantagem que é objeto de tutela jurídica. Trata-se de um pressuposto da 
responsabilidade civil administrativa (artigo 7.º, n.º 1 e 8.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro) que decorre da própria função do instituto da responsabilidade civil administrativa 
em geral. No âmbito deste caso, o dano é patrimonial, uma vez que é suscetível de avaliação 
pecuniária. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para que haja responsabilidade civil é necessário que o dano possa ser objetivamente 
imputado ao facto voluntário, isto é, é necessário que haja nexo de causalidade. Esta exigência 
está implícita nos artigos 7.º, n.º 1 e 8.º, n.º 1, da lei supramencionada, quando se referem aos 
atos ilícitos e culposos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Esta noção de causa como �conditio sine qua non� é a base das teorias normativas da 
causalidade, mas por si só é imprestável, pois dela resulta um número de causas 
potencialmente infinito para cada resultado. Para a teoria da causalidade adequada, um dano é 
imputado a um facto voluntário quando, perante a prática deste, fosse previsível em condições 
de normalidade social, a produção do primeiro; em caso de omissão, existe nexo de 
causalidade quando tenha sido omitida a ação que, em condições de normalidade social, teria 
previsivelmente permitido impedir a produção do dano. --------------------------------------------- 
---- No caso concreto, o nexo de causalidade existe, atendendo a que o facto dos meios 
disponibilizados pelo Município para o trabalhador executar o trabalho não terem sido 
suficientes, foi a causa imediata dos danos na viatura do reclamante (artigo 563.º do Código 
Civil) e a autarquia era, em abstrato, apta para prevenir esse acontecimento. ---------------------
---- III - Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, somos de parecer que, o Município se deve responsabilizar pelo pagamento 
dos danos causados na viatura do reclamante, no valor de 150,68�, c/IVA, conforme fatura 
apresentada, reconstituindo a situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que 
obriga à reparação (artigo 562.º do Código Civil). ----------------------------------------------------- 
---- Não se propõe a participação à companhia de seguros, porquanto esta implicaria o 
pagamento de uma franquia no valor de 250,00�, valor este superior ao que é devido pela 
efetiva reparação dos danos. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ------ 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que este assunto já vinha do Executivo anterior. -
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou que o valor a pagar era 
inferior ao valor da franquia a pagar à Companhia de Seguros. -------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 150,68 � ao requerente 
Pedro Miguel Rodrigues Figueiredo, referente a danos causados na sua viatura, marca Seat, 
modelo Leon, matrícula 71-BI-20, na sequência de execução de serviços de jardinagem por 
trabalhadores do Município, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 13744, do 
Serviço Jurídico, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------- 
4.2.PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO E PUBLICIDADE � APROVAÇÃO  
---- Presente a proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e 
Publicidade, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, explicou que este 
ponto e o ponto seguinte tinham a ver com o ajustamentos destes regulamentos ao 
licenciamento zero e que lhe parecia que estas duas propostas, de Regulamento Municipal de 
Ocupação de Espaço Público e Publicidade e de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais, com fundamentação económica financeira, que estavam, genericamente, bem 
elaboradas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira pediu informações acerca do valor das 
contra-ordenações, no sentido de saber se estes também se aplicam nos outros Municípios. ---
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---- A Senhora Dr.ª Célia Tavares prestou vários esclarecimentos, realçando que as propostas 
de regulamento foram elaboradas pela firma Smart Vision, iguais para os 14 municípios que 
integram a CIM Viseu Dão Lafões, embora com ligeiras adaptações a cada Município. --------
---- Interveio o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmando que confiava nos 
Serviços da Autarquia e em quem elaborou as propostas de regulamentos e de tabela de taxas 
e renova a sugestão de haver regras na regulamentação dos espaços públicos, das placas 
toponímicas, das placas indicativas e da sinalética em geral. ---------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento Municipal de 
Ocupação de Espaço Público e Publicidade e remeter o assunto para aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, depois de decorrido o período de inquérito público. -------------------------------------- 
4.3.ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS, 
COM FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA � APROVAÇÃO  
---- Presente a proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, com 
fundamentação económica financeira, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, fez algumas 
considerações acerca da proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais, com fundamentação económica financeira e remeter o assunto 
para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, depois de decorrido o período de inquérito público. -------
---- Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, os 
trabalhos foram interrompidos às doze horas e trinta minutos. -------------------------------- 
---- Reiniciaram-se os trabalhos às catorze horas. ------------------------------------------------- 
4.4.TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE O EVENTUAL ENCERRAMENTO DO 
SERVIÇO DE FINANÇAS DO CONCELHO DE NELAS 
---- Presente uma moção, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �Moção apresentada pelos Presidentes das Câmaras Municipais de Carregal do Sal, 
Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Sátão, Penalva do Castelo, Nelas, Santa Comba Dão e 
Mortágua ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aprovada pelas Câmaras e Assembleias Municipais --------------------------------------------- 
---- Oposição ao encerramento dos Serviços de Finanças: Em nome da coesão territorial e do 
bem-estar dos Munícipes ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- São atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, em domínios multifacetados e a exigir, cada vez mais, a presença e 
envolvimento de todos sem exceção. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Interior do País foi, durante décadas e décadas, sujeito a assimetrias da mais varada 
ordem e conheceu, nesse lapso de tempo, uma incalculável e desmedida desertificação e 
êxodo rural. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O esforço abnegado dos autarcas, ao gizarem planos e opções políticas de implementação 
de infraestruturas e demais valências nos seus territórios, não permitiram no imediato o 
impacto benéfico desejado e a população, na generalidade dos municípios, continuou a baixar, 
como ilustram os Censos 2011. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Concelhos do Interior do País, nomeadamente os da nossa Região, não poderão 
continuar a carregar o fardo pesado da interioridade, situação que poderá ser agravada com o 
encerramento de serviços de capital importância para o bem-estar das populações, para a 
coesão territorial e para o tecido económico e social, com reflexos graves na qualidade de 
vida das respetivas populações. --------------------------------------------------------------------------- 
---- O veiculado encerramento dos Serviços de Finanças, a confirmar-se, traduz um revés e 
uma discriminação inapropriada na qualificação dos territórios, nomeadamente numa época 
de dificuldades, onde os serviços de proximidade são cada vez mais chamados a intervir. ------
---- A imposição de deslocalização e concentração dos Serviços de Finanças para municípios 
vizinhos, é fortemente penalizador para os munícipes que no dia-a-dia têm necessidade de 
tratar dos seus assuntos, para além de não haver uma rede de transportes interconcelhia capaz 
de responder às suas necessidades básicas. ------------------------------------------------------------- 
---- Os custos económicos e sociais são incomportáveis para as respetivas comunidades e 
estas não podem continuar a ser, sucessivamente, prejudicadas por decisões que afetem a sua 
coesão e competitividade. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste contexto, as Câmaras Municipais de Carregal do Sal, Castro Daire, Vila Nova de 
Paiva, Sátão, Penalva do Castelo, Nelas, Santa Comba Dão e Mortágua e suas Assembleias 
Municipais, deliberaram, por unanimidade, o seguinte: -----------------------------------------------  
---- a) Manifestar, em nome das populações que representam, junto do Governo, da 
Assembleia da República, do Presidente da República, dos Grupos Parlamentares com assento 
na Assembleia da República, as suas naturais e legítimas preocupações relativamente ao 
anunciado encerramento dos Serviços de Finanças; --------------------------------------------------- 
---- b) Manifestar, em consonância com a prossecução de políticas de proximidade e de 
coesão municipal e supramunicipal, a sua oposição ao encerramento destes Serviços por se 
manifestar muito lesivo dos interesses legítimos das populações; -----------------------------------
---- c) Corroborar e apoiar, incondicionalmente, as diligências de autarcas de outros 
municípios no que concerne a idênticas tomadas de posição.� ---------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, reiniciou a reunião e 
falou acerca da reunião havida na CIM Viseu Dão Lafões, na qual estiveram os Presidentes 
das Câmaras Municipais, ou seus representantes, de Carregal do Sal, Castro Daire, Vila Nova 
de Paiva, Sátão, Penalva do Castelo, Nelas, Santa Comba Dão e Mortágua, os quais 
elaboraram a moção atrás descrita. Que tinha informação que no distrito de Viseu ficariam 
apenas 7 Municípios com Serviço de Finanças e nos restantes apenas Lojas de Atendimento 
ao Cidadão. Frisou o facto da população idosa não ter acesso às novas tecnologias. Informou 
que a moção também será presente à sessão ordinária da Assembleia Municipal, marcada para 
o dia 27 de dezembro de 2013, onde também será tomada uma posição. Alertou para o risco 
de qualquer dia não haver serviços de proximidade no Concelho de Nelas, devido ao risco do 
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encerramento do Tribunal, de encerrarem os CTT de Canas de Senhorim e outros serviços de 
proximidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Interveio o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmando que, sem 
prejuízo da proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, a Coligação PPD/PSD-
CDS/PP também apresentava uma moção, que foi lida pela Senhora Vereadora Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �Moção contra a possível extinção do Serviço de Finanças de Nelas --------------------------
----- As notícias recentes vinculadas quer por diversos órgãos de comunicação, quer pelo 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer pelo Presidente do Sindicado dos 
Trabalhadores dos Impostos, sobre o possível encerramento do Serviço de Finanças de Nelas, 
levam-nos, na defesa do interesse e melhoria das condições dos Munícipes, a apresentar esta 
moção, justificada pelos pontos a seguir enunciados: -------------------------------------------------
---- - O Serviço de Finanças de Nelas tem existência consolidada no Concelho constituindo 
um serviço público de proximidade às empresas e, sobretudo, aos cidadãos da nossa terra. ----
---- - Esta medida terá consequências muito nefastas para as nossas populações, na sua 
maioria pessoas idosas, e não se encontra assegurada a possibilidade do contacto presencial 
dos contribuintes com a administração fiscal. ----------------------------------------------------------
---- - A situação é agravada pela ausência de transportes públicos satisfatórios nos diversos 
lugares e freguesias, bem como desde a sede do concelho para os municípios vizinhos. --------
---- - O possível encerramento destes serviços no nosso concelho mais não é do que a 
continuação do desmantelamento dos serviços prestados pelo Estado, pondo termo ao carater 
de proximidade que deveria nortear o serviço público, agravando o fosso que separa o litoral 
do interior, contribuindo decisivamente para a sua desertificação e comprometendo os 
princípios da coesão nacional e territorial. --------------------------------------------------------------
---- - A perda de autonomia local a nível de Serviços de Finanças, cuja actual existência 
permite maior celeridade em todos os processos dela dependente devido a um maior 
conhecimento da realidade Nelense. --------------------------------------------------------------------- 
---- - Altíssima probabilidade de uma progressiva degradação das condições de 
funcionamento do serviço atualmente existente, resultante de uma sobrecarga dos Serviços de 
Finanças dos concelhos limítrofes. -----------------------------------------------------------------------
---- - O actual sistema permite um acesso mais próximo e consequentemente mais facilitado à 
população idosa e com carências especiais, que de outra forma verá a sua vida muito mais 
dificultada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O efeito negativo que terá junto do parque empresarial de Nelas, bem como dos 
comerciantes locais, onde a perda de proximidade e o consequente mais célere acesso à 
resposta/resolução das suas questões/problemas, será comprometido, podendo inclusivamente 
constituir um fator dissuasor para a instalação de novas empresas no tecido empresarial e 
comercial no Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Embora se compreenda que deve ser feito um esforço na redução de custos para resolver 
o desequilíbrio financeiro nacional, acreditamos que esta medida terá um efeito contrário ao 
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pretendido, pois dificultará também a celeridade da tesouraria pública em receber os valores 
que lhe são devidos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesta conformidade, propomos que seja submetida à Assembleia Municipal, para 
deliberação, esta moção, nos termos das disposições conjugadas dos Artigos 25º, n.º 2, alínea 
J e 33º, nº 1, alínea ccc, todos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro de 2013, para que da mesma seja dado conhecimento aos 
órgãos de soberania competentes, isto é, o Sr. Presidente da República, a Sr.ª Presidente da 
Assembleia da Republica, o Sr. Primeiro-ministro, o Sr. Ministro de Estado e dos Assuntos 
Parlamentares, à Srª Ministra das Finanças, bem como os órgãos de comunicação local, para a 
difusão do conteúdo da mesma. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Nelas, 26 de dezembro de 2013 ----------------------------------------------------------------------
---- Os vereados da Coligação PPD/PSD.CDS-PP ´´TODOS JUNTOS PELO CONCELHO 
DE NELAS´´ Artur Jorge Santos Ferreira; Manuel da Conceição Marques; Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves�. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou no sentido da oportunidade 
da tomada da posição da Câmara Municipal de Nelas, sem uma decisão concreta do Governo. 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, informou que a moção 
inicial dos Senhores Presidentes de Câmara tinha ataques mais contundentes, que foram 
retirados para não ferir a suscetibilidade dos Municípios do Partido Social Democrata e que 
pela sua parte, aprovada as duas moções em análise. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, quando os Senhores 
Vereadores da Coligação PPD/PSD-CDS/PP elaboraram a sua moção também tiveram o 
cuidado de não ferir a susceptibilidade do Partido Socialista. ----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Membros da Câmara 
deviam continuar a lutar pela manutenção dos serviços de proximidade, defender a autonomia 
do poder local, com os serviços do Estado a funcionar nas Autarquias e que não fazia sentido 
uma Autarquia não ter Serviço de Finanças, não ter Tribunal, não ter Segurança Social, pois 
sem esses Serviços teríamos um Município sem autonomia. Afirmou ainda que os Senhores 
Deputados do Partido Socialista da Assembleia da República, do Círculo Eleitoral de Viseu 
têm tomado posições para a defesa dos Serviços do Estado junto do Poder Local. ---------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que houve um erro do 
PSD e do CDS em terem assaltado o governo do Partido Socialista e não o terem deixado cair 
de maduro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que os Senhores Deputados 
da Assembleia da República do PSD e do CDS, do Círculo Eleitoral de Viseu, também têm 
contribuído para a defesa da manutenção dos Serviços do Estado no Concelho de Nelas, que o 
Serviço de Finanças de Nelas também está a fazer o seu serviço, que este problema já vem do 
tempo do Governo do Partido Socialista e que era muito complicado integrar o Serviço de 
Finanças dentro das Câmaras dada a especificidade dos serviços tratados e que a eventual 
extinção do Serviço de Nelas do Concelho de Nelas trará muito prejuízo para a vida dos 
munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que tinha informações de que 
sempre lhe foi negada a eventual extinção do Serviço de Finanças de Nelas e que também 
haverá sempre Tribunal Judicial, embora sem juiz residente. ---------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que era 
preciso ter expectativas num futuro melhor e que, como as duas moções apresentadas não são 
contraditórias, poderia pôr as duas à votação e remetê-las para a Assembleia Municipal. -------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara pediu para se alterar ligeiramente a moção 
apresentada pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP, a qual, depois de alterada ficou com a redação 
final já acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a moção apresentada pelos Senhores Presidentes das Câmaras Municipais 
de Carregal do Sal, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Sátão, Penalva do Castelo, Nelas, Santa 
Comba Dão e Mortágua, foi a mesma aprovada, por unanimidade. ----------------------------- 
---- Posta à votação a moção apresentada pelos Senhores Vereadores da Coligação PPD/PSD-
CDS-PP, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, foi a mesma aprovada, por unanimidade. -------- 
 

5 � RECURSOS HUMANOS 
 

5.1.APROVAR O MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2014 
---- Presente a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2014, a qual fica anexa a esta ata 
(Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra à Vereadora Senhora Dr.ª Sofia Relvas 
Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Vereadora Senhora Dr.ª Sofia Relvas Marques afirmou que o presente Mapa do Pessoal 
para o ano de 2014 apresenta uma distribuição funcional, uma estrutura hierarquizada 
flexível, com três unidades intermédias, em que há o máximo de colaboração por parte dos 
trabalhadores. Informou que haverá formação dos trabalhadores para estarem atualizados e 
desenvolverem as suas competências. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que se 
pretende com este Mapa de Pessoal que haja níveis de responsabilidade mais concentrada, 
quer seja com este Executivo Municipal, quer seja com outro, tem de haver uma estrutura 
profissional independente dos ciclos políticos, transparência, igualdade, mecanismo de 
participação digital na vida dos munícipes, e todos os serviços serem capazes de dar uma 
resposta autónoma, dentro da legalidade, zelosos e diligentes, sem ter de recorrer, muitas 
vezes, ao poder político. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que compreendia que haja 
formação dos trabalhadores da Câmara Municipal, tal como havia no Executivo anterior. 
Afirmou, também, que ia votar contra esta proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2014, 
em virtude de recear que haja menor transparência nas decisões, pois estando as decisões 
concentradas em apenas três pessoas é mais difícil controlar as pessoas e pode prejudicar a 
transparência. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, explicou ao Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques que qualquer decisão de aquisição de bens e 
serviços, qualquer concurso de empreitadas e outras despesas, passará sempre primeiro pela 
Unidade Administrativa e Financeira para analisar se há verba para essa aquisição, e havendo 
muitas �capelinhas� como existiam no Executivo anterior, é que dificulta a transparência das 
decisões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques afirmou que haverá um chefe 
coordenador que terá uma visão integradora e atualizada da real situação financeira da 
Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, quando o Executivo 
quer que um funcionário erre é dar-lhe trabalho, muito trabalho, que andava �nesta vida� há 
cerca de 30 anos e sabia do que estava a falar e por isso é que ia votar contra. --------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, pediu ao Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques para deixar trabalhar o Executivo Municipal, 
que irá reunir semanalmente com as chefias para saber como as coisas estão a decorrer e que a 
Câmara Municipal de Nelas tem excelentes colaboradores, verdadeiramente apaixonados pelo 
seu posto de trabalho, que trabalham quer fora de horas, quer aos fins de semana e que haverá 
uma central de compras da responsabilidade de apenas três pessoas, que o Executivo 
Municipal não quer estragar a vida a ninguém e se houver erros o Executivo Municipal 
assume os erros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que se ia abster na votação do 
Mapa de Pessoal, pois pensa que fica muito restritivo, ou seja, achava que onze unidades 
orgânicas eram muitas, mas a proposta de apenas três unidades orgânicas, achava muito 
pouco e também porque considerada que os Serviços Administrativos e Financeiros e os de 
Comunicação Social deveriam estar na dependência direta da Presidência. ----------------------- 
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmando que no 
ponto em análise e no ponto seguinte, tem sido opositor nos últimos oito anos e nestes 
documentos essenciais sempre manteve a posição de não aprovação, pois sempre entendeu 
que no Executivo Municipal anterior havia unidades orgânicas a mais, com uma grande 
despesa para a Autarquia, admissões para cumprir promessas eleitorais, com uma gestão de 
recursos humanos pouco clara e que, na presente data, ia votar favoravelmente porque há uma 
inversão de políticas em termos de gestão de recursos humanos, ou seja, os funcionários têm 
de manter a estrutura da Câmara, serem responsabilizados para isso, mesmo na ausência de 
pessoal político. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que queria 
acabar com a prática de aldrabice das admissões e alterar os júris dos concursos de admissão. 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que já se viu essa 
transparência no caso da nomeação do novo advogado da Autarquia. ------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, informou que o 
advogado anterior renunciou no dia anterior à tomada de posse e que ele tinha 20 dias para 
nomear um novo advogado e que quando houver admissões será com total transparência e que 
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a advertência feita pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ficava-lhe muito 
mal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que as unidades 
orgânicas dos mapas do pessoal do anterior Executivo foram feitas pelo anterior executivo do 
Partido Socialista e que houve situações, em admissões, em que, por denúncias do Senhor Dr. 
José Manuel Borges da Silva, ele, Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, teve de ir 
prestar declarações à Polícia Judiciária e nunca foi condenado. -------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que uma coisa 
é ele ter feito uma denúncia e por lá o nome e outra coisa era o Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques ter sido condenado por ter publicado um artigo no jornal Planalto e 
que ele, Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, nunca fui condenado em 
nenhum processo-crime. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral tinha afirmado que no anterior mapa de pessoal as despesas com 
pessoal eram maiores, mas que ele não concordava com essa afirmação, pois há apenas um 
retirar de competências e um lugar a preencher, já que os Técnicos Superiores se mantêm. 
Perguntou se estava previsto criar um lugar de Técnico Superior em Ciências Sociais, pois no 
Mapa de Pessoal aparecia com um lugar a preencher. ------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques informou o Senhor Vereador Artur Jorge 
dos Santos Ferreira que no mapa de pessoal para 2014 não há nenhum lugar a criar. ------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, referindo-se às 
suspeitas apontadas pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
bom julgador a si se julga, que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques dê oportunidade a 
este Executivo para trabalhar e daqui a um ano cá estarão para analisar o trabalho executado. -
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral referiu, novamente, que ia votar 
favoravelmente o mapa de pessoa para 2014 em virtude de ser uma estrutura mais aligeirada, 
mais barata, que durante muitos anos a admissão de pessoal tinha a intenção de criar um 
exército de propaganda política, e havia muitas injustiças nas admissões em que um tinha 
vinte e os restantes tinham onze, ou menos, achava que a Câmara tem que ter uma estrutura 
profissional competente, e louvava a coragem do atual Executivo na transparência que teve 
em apresentar este mapa de pessoal. ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu ao Executivo Municipal 
para não pôr nele só as coisas más, pois recordou que no último semestre de 2005, o 
Executivo dessa altura meteu vinte pessoas na Câmara, que sempre se tinha abstido na 
admissão do pessoal político e que o funcionário António Cândido deixou de falar para ele 
por ele não o ter admitido como Chefe de Gabinete. -------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2014, foi a mesma aprovada 
por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Borges da Silva, e dos Senhores Vereadores, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia 
Relvas Marques e Adelino José Borges Amaral, duas abstenções, dos Senhores Vereadores 
Artur Jorge dos Santos Ferreira e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e um 
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voto contra, do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. O voto contra, do 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, foi justificado, essencialmente, pelo 
receio de haver menor transparência na decisão que a estrutura agora apresentada possa vir a 
proporcionar. As duas abstenções dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira e 
Dra. Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, porque sendo um elemento essencial à 
gestão, creem os mesmos, que o documento é da responsabilidade de quem o propõe. O 
Vereador Artur Ferreira declarou ainda que esta não seria a sua proposta de Mapa de Pessoal.   
---- A proposta votada vai ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------- 

 
6 � CONTABILIDADE 

 
6.1.PROPOSTAS DE ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO PARA 2014 � APROVAÇÃO 
---- Presentes duas propostas de Orçamento Municipal e das Grandes Opções do Plano para o 
ano de 2014, as quais ficam anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, começou por explicar 
as propostas de Orçamento Municipal e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2014, 
realçando a necessidade do Executivo Municipal ter autonomia administrativa e financeira, na 
presente data estar condicionado, ter de pedir parecer da Direção Geral das Autarquias Locais, 
em virtude estar num processo de reequilíbrio financeiro. Assim, as prioridades são: 1.º - 
Reorientar; 2.º- Criar emprego; 3.º - Apoio Social; que eram, até à presente data, questões 
residuais, e a vertente financeira tem que se avançar através do QREN para tratar os esgotos. 
Se durante o ano houver necessidade, far-se-á uma revisão orçamental e não inventará 
alterações orçamentais. Será um orçamento rigoroso, pagando as obras executadas e não 
pagas, as quais estão enumeradas num requerimento enviado aos serviços pelo Senhor Dr. 
Manuel da Conceição Marques. Informou que o Executivo Municipal tem um encargo com a 
dívida de cerca de 130 mil euros, quer reduzir esses valores e restaurar o município com gente 
que sabe governar, pois há 8 anos atrás o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
herdou uma dívida de 2,3 milhões de euros e deixou a Câmara Municipal com uma dívida de 
14,5 milhões. É um orçamento de rigor e entende que os políticos não podem fazer obra sem 
ver se há dinheiro para as fazer. Primeiro é preciso perguntar ao Serviços a realidade das 
contas da Câmara e só depois se avançam as obras e enumerou várias obras urgentes, entre 
elas alguns cemitério que se encontram com a capacidade esgotada. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral começou a sua intervenção fazendo uma 
análise ao mapa de endividamento, que demonstra uma divida bancária de 14,403 milhões de 
euros, com um total de encargos, para 2014, de 1.427.000 euros, sendo a taxa de juro do 
empréstimo herdado, há 8 anos atrás, de 0,96%, e a taxa do último empréstimo contraído pelo 
anterior Executivo, de 6,61%. Pensa que foi uma brutalidade contrair um empréstimo de 7,5 
milhões à taxa de 4,93%, sendo que os Senhores do Executivo Municipal anterior foram 
criminosos para o concelho, pois só este empréstimo custa 677 mil euros de encargos, o que 
condiciona a ação do executivo nos próximos quatro ou oito anos. Afirmou, também que o 
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Executivo atual tem de fazer alguma em relação às questões ambientais. Em relação à Ação 
Social não a quer ver transformada em propaganda politica, a distribuir quilos de arroz. De 
seguida, pediu várias informações à Senhora Dr.ª Célia Tavares sobre as rúbricas Diversos. 
Continuou, afirmando que, no passado tem tido uma postura de oposição mas que, na presente 
data ia votar favoravelmente estes documentos, pois há uma mudança de paradigma, é um 
orçamento realista, com todas as rubricas exequíveis, não tem receitas virtuais como por 
exemplo em 2012 em que apareciam valores projetados de vendas de terrenos que não foram 
exequíveis, Vê este Executivo com vontade de fazer contenção de despesas, rigor nas 
despesas correntes, pois no passado a execução orçamental era metade do orçamentado. 
Afirmou que devido aos constrangimentos financeiros que a Autarquia atravessa só pode 
gastar cerca de 10% do seu orçamento em investimento. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira questionou o Executivo no sentido de 
saber se era possível um munícipe ter pago 10 euros por uma folha A3 e de, seguida, fez 
várias considerações acerca da repartição do FEF, ponto seguinte da Ordem de Trabalhos da 
presente reunião, em virtude de, em sua opinião, só até junho de 2013 é que era possível fazer 
a repartição do FEF � 70% para receita corrente e 30% para despesa de capital, tendo a 
Senhora Dr.ª Célia Tavares informado o referido Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira 
que tinha telefonado para a DGAL e ter sido informada que era possível fazer-se essa 
repartição, apesar do prazo já ter passado. De seguida, pediu vários esclarecimentos acerca de 
várias rubricas, os quais lhe foram prestados pela Senhora Dr.ª Célia Tavares e solicitou que 
em orçamentos futuros venham os valores dos subsídios a atribuir a cada instituição. Por fim, 
afirmou que era um documento realista, que esperava que se continuasse assim nos próximos 
anos e que se ia abster na votação destas propostas de Orçamento Municipal e Grandes 
Opções do Plano para 2014, porque tinha outra ideia para o Concelho de Nelas e que se ele 
estivesse no Executivo Municipal não gastaria dinheiro em obras sem pagar primeiro as 
dívidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, em seu entender, os juros 
de mora devem ser contabilizados com um custo financeiro. ----------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que não pode 
haver mais juros de mora a pagar aos fornecedores, que a Câmara tem que ser um bom 
pagador para poder negociar com os fornecedores e ter os melhores preços de mercado, que o 
Executivo Municipal vai fazer uma grande contenção nas despesas e, de seguida, enumerou 
vários projetos, como as ETAR�s e entre os vários projetos que tem em vista, um deles é ver o 
que se pode fazer no espaço da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, contíguo à Praça do 
Município, requalificar aquele espaço das cubas e dos balões para aí realizar a Feira do Vinho 
do Dão e acabar com o monta barracas, desmonta barracas. Por fim, pediu desculpa aos 
Senhores Vereadores da Oposição por lhes ter enviado este documento sem ter reunido, 
previamente, com eles. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que ia votar favoravelmente os 
documentos em análise, pois em seu entender, trata-se de um orçamento realista nas receitas, 
uma vez que são receitas previsíveis e exequíveis. O Orçamento não tem receitas virtuais, 
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como por exemplo a Venda de Terrenos � 2 milhões de euros, em 2012, ou empréstimos � 4 
milhões de euros, em 2013. É um orçamento rigoroso e de coragem nas despesas, tendo uma 
contenção de despesas correntes de estrutura, condicionado pelos encargos da dívida (645 mil 
euros de juros mais 785 mil euros de amortizações. Em relação ao Plano de Atividades, 
apesar dos constrangimentos derivados da situação financeira e dos encargos com a dívida 
anterior, é um plano inovador e ajustado à situação e às prioridades da Autarquia que são: - 
Programas de apoio à economia e criação de emprego; - Resolução dos problemas ambientais; 
- Não esquece a área social; - Tem projetos inovadores; - Enquadrado nas capacidades 
financeiras e na prossecução do primeiro objetivo que é o saneamento financeiro. ---------------
---- A existência de duas propostas do Orçamento Municipal, deve-se à repartição do FEF, 
90% para as receitas correntes e 10% para as receitas de capital, constante do mapa XIX, 
anexo à proposta de Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2014. Considerando que, a 
DGAL tem que emitir parecer técnico, sobre a conformidade do orçamento com o plano de 
ajustamento financeiro - PAEL, e que se verifica um desequilíbrio receitas/despesas correntes 
e receitas de capital/despesas de capital, a Câmara Municipal apresenta a 1ª proposta de 
Orçamento Municipal respeitando a distribuição do FEF do referido mapa XIX, e a 2ª 
proposta de Orçamento Municipal, opção pretendida pelo órgão executivo, onde o FEF, de 
transferência corrente, diminui para 70% e o FEF, de capital, aumenta para os 30%, o que 
propicia um equilíbrio parcial do documento, respeitando a capacidade de investimento que a 
receita de capital pode proporcionar e a necessária contenção da despesa corrente. --------------
----- Postas à votação as duas propostas de Orçamento Municipal e das Grandes Opções do 
Plano para o ano de 2014, foram as mesmas aprovadas, por maioria, com quatro votos a favor, 
do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Adelino José 
Borges Amaral  e três abstenções, dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, 
Dr. Manuel da Conceição Marques e Dra. Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, 
que fundamentaram essa abstenção com, sendo o Orçamento Municipal e as Grandes Opções 
do Plano documentos essenciais de gestão do Município, aceitam que seja da exclusiva 
responsabilidade do Presidente da Câmara e dos vereadores eleitos da lista do Partido 
Socialista. O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira completou ainda dizendo, pelo 
atrás referido, que esta proposta de Orçamento e GOP não seriam as suas. ------------------------ 
---- Depois de emitido o parecer da DGAL, a proposta de Orçamento Municipal e das 
Grandes Opções do Plano para o ano de 2014, será submetida à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a), do nº. 1, do artigo 25º., da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.PROPOSTA PARA DESAGREGAÇÃO DO FEF, DE 70% PARA RECEITA 
CORRENTE E DE 30% PARA RECEITA DE CAPITAL � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 13959, datada de 20 de dezembro de 2013, da Técnica 
Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Repartição do FEF -----------------------------------------------------------------------------------
---- No mapa XIX anexo à proposta de lei do orçamento de Estado para o ano de 2014, a 
repartição do FEF foi de 90% para receitas correntes e de 10% para receitas de capital, nos 
termos da nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais, não se ajusta à 
previsão deste Município para o ano de 2014. ----------------------------------------------------------
---- Apesar do nº 4, do artigo 25.º, da Lei n.º 2/2007, de 15/01 � Lei das Finanças Locais, 
estipular que: �Os municípios devem informar anualmente, até 30 de Junho do ano anterior ao 
ano a que respeita o orçamento, qual a percentagem do FEF que deve ser considerada como 
transferência corrente, na ausência da qual é considerada a percentagem de 80%�, perante a 
situação excecional de desequilíbrio orçamental das receitas correntes/despesas correntes, e 
considerando o cumprimento das medidas impostas pelo PAEL, julgo necessário fazer o 
pedido à DGAL, para que a repartição do FEF, em 2014, seja de 70% para receitas correntes e 
de 30% para receitas de capital. --------------------------------------------------------------------------
---- É o que me cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, datada de 20 de 
dezembro de 2013, do Senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �A construção do Orçamento para 2014 teve em consideração esta proposta de repartição 
do FEF, considerada como ponto de partida para uma estratégia de reequilíbrio financeiro, 
contenção e despesa corrente e garante de algum investimento mesmo em condições 
adversas.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, informou que esta 
proposta decorre do ponto anterior -----------------------------------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, fazer um pedido à DGAL, para que a repartição 
do FEF, em 2014, seja de 70% para receitas correntes e de 30% para receitas de capital, nos 
termos e de acordo com a informação interna n.º 13959, da Técnica Superior, responsável 
pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------ 
---- Os Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Manuel da Conceição 
Marques e Dra. Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, afirmaram que votaram 
favoravelmente esta proposta, concretizando que o reforço de verbas beneficia o investimento.  
6.3.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 27, E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, N.º 24, DE 2013 � COMPETÊNCIA DELEGADA � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2013, n.º 27, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2013, n.º 24, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------- 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
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7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO 
7.1.1.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 06 e 17 de dezembro 
de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ----------------
---7.1.2.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 06 e 17 de dezembro de 2013, a qual fica 
anexa a esta ata (Anexo VIII), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
7.1.3.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 06 e 16 de dezembro de 2013, a qual fica anexa a esta ata 
(Anexo IX), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------- 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, 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 dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares � Serviço Administrativo de Obras, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 
71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período 
compreendido entre 07 e 17 de dezembro de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo X), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------- 

8 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
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8.1.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 XI), fazendo dela 
parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

9 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezassete horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta 
por mim, _________________________________________________, conforme deliberação 
tomada em reunião ordinária pública, realizada em 27 de dezembro de 2011, 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, 
__________________________________________ 


