Relatório de Gestão 2013

I – Introdução

Em cumprimento das diversas normas legais em vigor, que regulamentam as autarquias locais, nomeadamente o seu regime
jurídico e financeiro, o POCAL, a LCPA, a lei de organização e processo do Tribunal de Contas, e outras não menos

importantes, procede-se à apresentação deste relatório, de atividades desenvolvidas durante a gestão do ano económico de
2013, no qual se fizeram sentir os efeitos do sufrágio universal ocorrido em 29 de Setembro e de que resultou a eleição de
um novo Presidente da Câmara e de novos órgãos municipais.

Com o presente relatório, que faz parte integrante da Prestação de Contas do exercício económico do ano de 2013,
pretende-se:

a) Evidenciar resumidamente as atividades desenvolvidas;

b) facilitar a interpretação dos mapas e outros anexos da Prestação de Contas;

c) evidenciar e esclarecer as estratégias da gestão municipal, no essencial condicionadas pelas politicas, ou falta
delas, anteriormente desenvolvidas.

De salientar que em Setembro de 2013, foram publicadas duas leis essenciais, no contexto da reforma da administração

local:

1- Lei nº 73/2013, de 3/9, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais;

2- Lei nº 75/2013, de 12/9, que aprova, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais e o estatuto das entidades
intermunicipais;

Nesta última, as alterações fizeram-se sentir no âmbito das atribuições e competências dos órgãos das autarquias locais –

freguesia e município – bem como na transferência de competências. Continua, no entanto, em vigor, a parte do

funcionamento dos órgãos autárquicos, nos artigos não revogados da Lei nº 169/99, de 18/9, com a redacção que lhe foi
dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/2.

A Lei nº 73/2013, de 3/9, substitui a Lei das Finanças Locais – Lei nº 2/2007, de 15/01 – com alterações significativas ao nível
dos limites de endividamento e do equilíbrio corrente da execução orçamental.
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II – A situação económico-financeira do Município
Plano de ajustamento e de reequilíbrio financeiro

Após o saneamento financeiro do Município declarado em Abril de 2010, e considerando o excesso de endividamento
relativamente aos limites legais, foi declarada a situação de pré falência ou desequilíbrio estrutural do Município, por

deliberações da Câmara e Assembleia Municipais de 29/09/2012 e 03/10/2012, respectivamente, e foram aprovados, nas
mesmas datas, os Planos de Ajustamento e de Reequilíbrio Financeiro, nos termos da Lei nº 43/2012, de 28/08 e nos termos

do diploma que aprovou o Programa de Apoio à Economia Local – PAEL, da Lei das Finanças Locais - Lei nº 2/2007, de
15/01, e do Decreto-Lei nº 38/2008, de 07/03.

Para cumprimento dos referidos planos e da lei dos compromissos e pagamentos em atraso (Lei nº 8/2012, de 21/02), o
Município recorreu a receitas creditícias, contraindo dois novos empréstimos a médio e longo prazos e, renegociando, o
empréstimo contraído em 17/05/2010 para saneamento financeiro:
Instituição financeira/Estado

Estado Português

Banco Comercial Português
Caixa Geral de Depósitos

Valor contrato €

1.635.611,06
7.500.000,00
1.962.477,04

Valor utilizado

Outorga

Prazo

1.625.514,55 Celebração-Dez/2012

20 anos

7.500.000,00 Renegociação-Mar/2013

20 anos

1.962.477,04 Celebração-Mar/2013

Os empréstimos acima referidos foram objecto de execução durante o ano de 2013.

15 anos

Recebimento

30/04; 13/06 e
29/07/2013

15/07/2010
15/07/2013

O endividamento

Estando comprometido a cumprir as obrigações assumidas no âmbito do PAEL e do Plano de Ajustamento Financeiro, o
Município deve reduzir o endividamento líquido e o de médio e longo prazo. Com o financiamento do PAEL e do reequilíbrio
financeiro, uma vez mais houve transferência de dívida de curto prazo para dívida de médio e longo prazo.
Em 31/12/2012, o Município tinha um endividamento líquido no montante de 14.557.045 €.

Em 31/12/2013, foi apurado um valor de 14.239.891 € de endividamento líquido, tendo havido uma redução de 2,2% em
cumprimento, também já realizado pelo atual executivo, das obrigações assumidas no âmbito do Plano de Reestruturação.

Em ambos os anos, os valores foram calculados, nos termos da regra do artigo 36º da Lei das Finanças Locais em vigor – Lei
nº 2/2007, de 15/1, pelo SEC95, a diferença entre os passivos e activos financeiros.

Para 2014, com a entrada em vigor da nova lei do regime financeiro, é alterado o conceito e a forma de calcular o limite da
dívida total (em vez de: limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo), que, nos termos do nº 1 do artigo 52º da
Lei nº 73/2013, de 3/9: “ A dívida total de operações orçamentais … não pode ultrapassar, em 31/12 de cada ano, 1,5 vezes
a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.”
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A situação em 31/12/2013

Presente a situação funcional da Câmara no momento da tomada de posse do atual executivo e expresso em relatório que foi
aprovado em reunião de Câmara, com a utilização dos capitais acima descritos, o Município deixou de ter dívida de curto
prazo, mas excedeu os limites de endividamento de médio e longo prazo. Os pagamentos a fornecedores, na sua grande
maioria, eram no final do ano e já com a nova gestão da Câmara efetuados dentro dos 60 dias posteriores à data de emissão
das facturas, não existindo, assim, pagamentos em atraso, tal como está definido na Lei dos Compromissos e dos

Pagamentos em Atraso, nem já no final do ano fornecedores que não concediam crédito ao Município, situação que
infelizmente não se verificava no inicio do ano e durante a maior parte do mesmo.

De notar, que a aplicação da LCPA – Lei nº 8/2012, de 21/2, e do Decreto-Lei que a regulamenta, acautela o cumprimento da
obrigação decorrente da aquisição do bem e serviço – o pagamento – beneficiando a entidade fornecedora, sabendo assim

com o que conta e podendo até fazer outros preços e até descontos nas aquisições, e a tesouraria do Município, que sabe
com rigor e segurança como fazer face aos seus compromissos presentes e futuros. Ajudou muito, também, nas
disponibilidades de tesouraria, o facto do novo órgão executivo municipal ser constituído apenas pelo Presidente e dois
vereadores em permanência, não ter efetuado despesa, com exceção da de funcionamento, e a que efetuou refletir já as
poupanças nas compras, nos meses de Novembro e Dezembro de 2013. Assim, o saldo da gerência de 2013, a transitar
para a gerência de 2014, foi de 754.277,29 €, conforme mapa resumo abaixo:
1=

31-12-2013

2+3+4

Receita cobrada total:

3

De capital

2
4

Corrente

Saldo ano anterior

5= 6+7

Pagamentos totais efetuados:

7

De capital

6

8= 1 - 5

Corrente

Saldo orçamental/Resumo Diário

Valor €
13.264.858,79

8.461.033,68
4.594.634,39

209.190,72

12.510.581,50

9.330.672,47
3.179.909,03

Tesouraria

754.277,29

Saldo de Operações não orçamentais:

153.809,94

O saldo apurado não está disponível na sua totalidade, uma vez que há valores mínimos de depósitos à ordem, para que as
contas respectivas não sejam oneradas com comissões bancárias. Também há a salvaguardar a cobrança bancária das
prestações dos empréstimos, mensais, trimestrais e semestrais, e as outras despesas de carácter permanente ou regular,
cuja disponibilidade advém das receitas arrecadadas nos meses anteriores, sujeitas à sazonalidade respectiva.
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Mas sem os condicionalismos acima referidos, sob a aparência de um saldo elevado, se aplicarmos ao raciocínio, o princípio
da prudência estipulado no POCAL, o saldo da execução orçamental de 2013, acima referido, não existe, pois depende da
forma de resolução apresentada no relatório da sindicância, pedida à Inspecção Geral de Finanças, às despesas irregulares
existentes, não contabilizadas, conforme dispõe a LCPA.

Por hipótese: se for considerado, um valor mínimo de 886.000 €, de despesas irregulares, que poderão ser dívida a assumir

pelo Município, o saldo torna-se negativo e não haverá dinheiro em tesouraria para comprar sequer um selo postal, quanto
mais cumprir com outras obrigações municipais que se encontram em falta, como o tratamento de esgotos em ETARs,
orçadas em valor superior a seis milhões de euros.
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III – Atividades por funções
1. Funções Gerais:

111 – Administração Geral
Manifestações Culturais

No âmbito da promoção de manifestações culturais, sociais e desportivas, a autarquia realizou no decorrer do ano 2013, um
conjunto de atividades. Eventos como o Carnaval, a Festa do Município e a Feira do Vinho do Dão, são disso exemplo.
Atividades promovidas:

Encontro de Cantares das Janeiras| Organizado pela Associação Recreativa e Cultural Sto. António - Bairro da Igreja de
Nelas, contou com o apoio logístico da autarquia.

Carnaval de Nelas e de Canas de Senhorim | Cartaz de visita do Concelho, consagra uma tradição que reúne centenas de
figurantes e atrai milhares de visitantes. Os custos com a promoção desta atividade foram de 708,50 €.

Festa da Primavera | Realizada em Abril, apresenta habitualmente uma semana de atividades promovidas pelo
Agrupamento de Escolas e outras instituições, entre as quais, exposições, campanhas de sensibilização ambiental, música,
novas tecnologias, desporto e teatro. Os custos com a promoção desta atividade foram de 217,45 €.

Posto de Turismo de Nelas e das Caldas da Felgueira | O Posto de Turismo de Nelas, localizado em pleno centro da Vila,
esteve em funcionamento desde agosto 2012 até setembro 2013.

No âmbito da época termal 2013, a Câmara Municipal de Nelas assegurou o funcionamento do Posto de Turismo das Caldas
da Felgueira, instalado na antiga Escola Primária.

Comemorações do 25 de Abril em Nelas| As comemorações do 25 de Abril 2013, tiveram início com o tradicional Hastear

da Bandeira na Praça do Município, acompanhado pela Fanfarra e Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Nelas, ao qual
se seguiu a Sessão Comemorativa da Assembleia Municipal de Nelas, no Auditório do Edifício Multiusos.

O Selezione del Sindaco | De 30 de Maio a 2 de Junho 2013, decorreu em CASTELFRANCO VENETO e ASOLO (Itália), o

12.º Concurso “La Selezione del Sindaco”, o único concurso de vinhos internacional que prevê a participação conjunta de
produtores e municípios. Contou com a participação de 6 produtores do Concelho de Nelas, tendo sido atribuídas na
totalidade 4 medalhas de Prata. VINASSANTAR (Fidalgas de Santar – tinto), QUINTA DO SOBRAL (Vinha da Neta - tinto),
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CAMINHOS CRUZADOS (Titular – Colheita Selecionada - tinto), FONTES DA CUNHA (Quinta do Mondego - tinto), foram os
produtores premiados.

Festa do Município | No dia 21 de Junho de 2013, a Câmara Municipal promoveu a Festa do Município

As Comemorações do 93º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, com programa
próprio, ocorreram no dia 24 de junho, feriado Municipal, dia em que a autarquia prestou homenagem ao falecido Eng.º Luis

Almeida, Chefe de Divisão de Projetos e Planeamento Municipal, com a atribuição do seu nome à 2ª fase da Variante de
Nelas.

Ponto alto das Festas do Município foram as Marchas Populares do Bairro da Igreja e do Cimo do Povo que, na noite de 23,
noite de S. João, saíram às ruas.

A vertente desportiva foi preenchida com a abertura da época balnear/2013 das Piscinas Municipais descobertas, com o
Circuito Municipal de Escolas de Natação, com o jogo de futebol entre o Sport Clube de Nelas e Veteranos e o Vitória de
Setúbal, no Estádio Municipal de Nelas e com a actividade “Pedalar é que está a dar”, desenvolvida pela escola BTT Dão
Nelas. Os custos com a realização da Festa do Município rondaram os 26.000,00€.

Feira do Vinho do Dão| Realizada em Setembro, constitui o principal evento em termos da Região Demarcada do Vinho do

Dão. A 22ª edição da Feira do Vinho do Dão teve como parceiros a CVRDão, Confraria dos Enófilos do Dão, a Fundação
Lapa do Lobo, a Teka electrodomésticos, JC&Coimbra Automóveis, Global Wines - Quinta do Cabriz, Verallia, CP, AMPV,

TVI. Participaram nesta 22ª edição, 40 produtores de vinho, artesãos, máquinas agrícolas, associações e empresas

relacionadas ao vinho, que perfizeram uma feira com 110 expositores. Os custos com a 22ª edição da Feira do Vinho do Dão
foram de 54.120,77€.

Escola Municipal de Música | A Câmara Municipal disponibiliza um espaço de aprendizagem de música e de educação
para as sonoridades.

Feira Medieval | Teve lugar em Outubro, em Canas de Senhorim. A autarquia apoiou a organização do evento despendendo
para o efeito de 10.320,00 €.

TABELA RESUMO 2009 – 2013
EVENTO / ATIVIDADE

VALOR 2009

VALOR 2010

VALOR 2011

VALOR 2012

VALOR 2013

Carnavais de Nelas e Canas de

9.269,04 €

8.853,12 €

4.445.49 €

2.770,00€

708,50 €

Festa da Primavera

3.500,00 €

851,84 €

701.79 €

216,00€

217,45 €

Festas do Município

168.722,78 €

116.376,91 €

57.268.51 €

418,00€

26.000,00€

Feira do Vinho do Dão

183.853,44 €

112.077,10 €

70.541.62 €

47.149,77€

54.120,77€

387.977,64€

253.177,90 €

133.944,37€

50.882,72€

81.046,72€

Senhorim (Promoção)

TOTAL (COM IVA INCLUÍDO)
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A Câmara Municipal atribuiu, em 2013, os seguintes subsídios:
ENTIDADE

ANO

Associação Cimo do Povo

Atribuído por

de Nelas

Associação Bairro da
Igreja de Nelas

Associação do Rossio de
Canas de Senhorim

Associação do Paço de
Canas de Senhorim

deliberação

Atribuído por
deliberação

Atribuído por
deliberação

Atribuído por
deliberação

OBJETO DO PROTOCOLO

APOIO FINANCEIRO

longo do ano, nomeadamente Carnaval e

(7.500€ Carnaval + 5000€

Apoio às atividades desenvolvidas ao

12.500,00€

Apoio às atividades desenvolvidas ao
Marchas Populares.

12.500,00€

Marchas Populares)

longo do ano, nomeadamente Carnaval e

(7.500€ Carnaval + 5000€

Apoio às atividades desenvolvidas ao

12.500,00€

Marchas Populares.

Marchas Populares)

longo do ano, nomeadamente Carnaval e

(7.500€ Carnaval + 5000€

Apoio às atividades desenvolvidas ao

12.500,00€

Marchas Populares.

longo do ano, nomeadamente Carnaval e
Marchas Populares.

Marchas Populares)

(7.500€ Carnaval + 5000€
Marchas Populares)

Tecnologias de Informação e Comunicação

A página WEB da autarquia foi transferida para uma nova plataforma, sem custos associados, e é atualizada
permanentemente pelo gabinete, tendo sido ao longo do ano criadas páginas específicas para a divulgação de diversos
eventos, sendo de destacar a Feira do Vinho do Dão.
Espaço Internet de Nelas

Em Dezembro 2012, o Espaço Internet foi transferido para o piso superior do edifício do Cineteatro Municipal e dispõe de

uma sala para formações/sessões de apoio, uma zona de acesso wireless com cafeteria e no piso inferior de pontos de
acesso para deficientes motores, bem como de uma sala para exposições.
Despesas de Capital:

Diversos Serviços | Hardware – 9.902,90€ | Software – 41.737,19€
Despesas Correntes:

Software de Gestão (manutenção AIRC e X-BYTE) – 15.906,36€
Consumíveis (papel e tinteiros) – 7.896,32€.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Em termos de Gestão da Qualidade a Câmara Municipal certificou em 2008, os Serviços de Desporto (Pavilhão Desportivo e
Piscinas Municipais), Biblioteca Municipal, Espaço Internet e Organização de Eventos.e
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Neste sentido, em Maio 2013, por ocasião da Auditoria Externa de Acompanhamento, foi novamente validado o certificado
PT08/02453 com um custo total de 1.383,09€.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Formação 2013

Em 2013 participaram 56 trabalhadores em ações de formação, conforme o quadro que a seguir se apresenta:
Tipo de Ação

Dirigente

Técnico

Assistente
Técnico

Assistente

Intermédio

Superior

Operacional

Interna

0

0

0

0

Externa

0

16

25

13

Outros

(Carreiras
não

Total

revistas)

0

0

2

56

O quadro que a seguir se representa evidência a quantidade de horas despendidas em ações de formação

profissional, igualmente por categoria/carreira:
Tipo de Ação

Dirigente

Técnico

Assistente

Intermédio

Superior

Técnico

Interna

0

0

0

Externa

0

245

455

Assistente

Operacional
0

9

Outros

(Carreiras
não

revistas)

39

0

35

Total

0
1.134

Para além dos financiamentos do POPH, houve formação de transportes colectivos de crianças, para

motoristas do Município, com um custo de 1.731,65€, suportado pelo orçamento do Município.
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Este projeto de formação, dirigido aos profissionais da Administração Pública Local dos 14 municípios que constituem a
Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões resulta de uma candidatura efetuada ao POPH – Programa Operacional
do Potencial Humano e decorreu durante o ano 2013 e tem como objetivo principal contribuir, numa lógica intermunicipal,

para o aumento das competências técnico-profissionais dos colaboradores de cada município, através da formação em áreas
relacionadas com a Modernização Administrativa em curso nas várias Autarquias da Região Dão Lafões.
ORGANIGRAMA 2013
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Face ao novo regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, consagrado no Decreto - Lei nº 305/2009,

de 23 de outubro, foi aprovada uma nova estrutura organizacional, por deliberação da Câmara Municipal de 11 de dezembro
de 2012, da Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2012 e publicada em Diário da República, 2.ª Série, em 9 de

janeiro de 2013. A organização dos serviços municipais em 2013 obedeceu ao modelo de estrutura hierarquizada
constituída por 11 Unidades Orgânicas Flexíveis, diretamente dependentes do executivo:


Unidade Orgânica Administrativa e Financeira;



Unidade Orgânica de Serviços Educativos;











Unidade Orgânica Cultura, Relações Públicas e Novas Tecnologias;
Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde;
Unidade Orgânica de Desporto;

Unidade Orgânica de Estradas Municipais, Águas e Saneamento;
Unidade Orgânica de Obras Municipais e Oficinas;

Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal;

Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares;
Unidade Orgânica de Ambiente;

Unidade Orgânica de Ação Social, PAC/GAE e Arquivo Municipal.

HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E MEDICINA NO TRABALHO

A Câmara Municipal de Nelas contratualizou em 12 de Maio de 2010, um conjunto de serviços no âmbito da Medicina no
Trabalho e Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, à luz da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, tendo a prestação de

serviços na área de Medicina no Trabalho sido adjudicada pelo montante anual de 19.400,00 € e a de Higiene, Saúde e
Segurança no Trabalho pelo montante anual de 5.000,00 €.
OBJETIVOS

Medicina no Trabalho

- Exames e consultas médicas.
- Medicina Curativa.

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

- Visitas técnicas às instalações e elaboração dos respetivos relatórios de verificação;

- Relatório anual da atividade do serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
MEDICINA NO TRABALHO

Relativamente ao Ano de 2013 transcrevem-se as atividades de medicina no trabalho realizadas:
9
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Exames Médicos
Sexo
2013

H

Tipo exame

Ocasionais e

Admissão

Periódicos

Iniciais

complementares

1

61

-

-

0

M

Total

1

32
93

-

-

-

1.207

Contagem das atividades de medicina no trabalho e respetivos encargos
Atividades de Medicina

Total de exames médicos efetuados

Número

Total (Euros)

1

65,00 €

103

Exames de admissão
Exames periódicos

102

Exames ocasionais e complementares
Exames de cessação de função
TOTAL

6.630,00 €

1.305

12.694,59 €

24

-

0

Visitas aos postos de trabalho

19.389,59€

1535

0,00€

38.779,18 €

Gabinete de Apoio ao Emigrante – Em 2013, este gabinete prestou atendimento a 302 pessoas no âmbito dos seguintes
assuntos: reformas de velhice e invalidez, preenchimento do Income Tax (IRS Americano), abono de família, trabalhar no
estrangeiro e outros.
Quadro n.º 1
60
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Afluência

50

Meses
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De acordo com o quadro supra conseguimos apurar uma média de 25 atendimentos por mês. De referir que foi no mês de
março que se procedeu ao preenchimento do Income Tax Americano o que se traduz num aumento de afluência significativo

face aos restantes meses do ano. De salientar igualmente, que dos serviços prestados pelo GAE de Nelas os que continuam
a registar maior procura são assuntos de tratamento (quer o pedido em si ou acompanhamento de processos) de reformas
de velhice.

Balcão Multisserviços – De entre os serviços que são prestados pelo Balcão Multisserviços, em 2013 e à semelhança de
anos transatos, continua a destacar-se uma elevada prestação a nível da renovação e substituição de cartas de condução.
De salientar ainda que se sentiu uma maior procura dos serviços da ADSE pela entrega de documentos de despesa em
saúde para comparticipação e da DGAJ pela emissão de Registos Criminais.
121 – Proteção civil e luta contra incêndios

A Câmara contou com a colaboração dos escuteiros e dos bombeiros voluntários de Canas de Senhorim e Nelas na atividade
desenvolvida.

02 - Funções sociais

211 – Ensino não superior

Ação Social Escolar - Na área da Ação Social Escolar importa salientar a Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-

Infância. O Município de Nelas mantém o serviço de refeições e prolongamento de horário nos 12 jardins-de-infância do
concelho. Os dados relativos à Componente de Apoio à Família são os seguintes:
Quadro 8

Designação

Apoios no Pré-escolar em 2012

Jardins-de-infância
Salas apoiadas

Nº de Refeições

Custo das Refeições

Verbas atribuídas à Componente de Apoio à
Família

Total de crianças apoiadas

Nº

12
12

20.638

36.467,30 €
6.200 €
189

Transportes escolares
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Ao nível dos transportes escolares, o Município de Nelas teve uma despesa que rondou os € 169.538,10. Os alunos que
beneficiavam de Transportes Escolares em 31-01-2013 constam do mapa seguinte:
Quadro 9

Alunos que beneficiavam de Transportes Escolares em 31-01-2013

Estabelecimentos

1º Ciclo

Agrupamento de Escolas de Canas

0

Agrupamento de Escolas de Nelas
de Senhorim

51

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundária

Total

53

63

65

181

49

162

84

346

O número de alunos a frequentar escolas fora do concelho foram 24: 20 alunos no concelho de Viseu (Escola EB 2,3 Grão

Vasco, Escola Secundária Alves Martins, e Escola Secundária Viriato) e 4 alunos no concelho de Mangualde (Escola
Secundária Felismina de Alcântara).
Subsídio a alunos carenciados

Pelo Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro, todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública,
considerados carenciados, podem usufruir do subsídio de auxílio económico.

No prosseguimento dessa política foram concedidos auxílios económicos destinados à aquisição de material escolar e
manuais escolares no valor de € 6.518,90.

Os subsídios, divididos por dois escalões (A e B), tiveram por base o rendimento per capita e a análise das informações

prestadas em formulários próprios pelas famílias dos alunos candidatos, fornecidas pelos agrupamentos de escolas.

Subsídio para expediente de limpeza e material didático para os jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo do concelho

Dentro do âmbito da Lei nº 159/99, de 14 de setembro, procurando apoiar a manutenção dos edifícios escolares e materiais

didáticos existentes nos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo, o município transferiu no ano de 2013, € 2.580 para o

Agrupamento de Escolas de Nelas e € 3.600 para o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, perfazendo um total de
€ 6.180.

No Centro Escolar foi efetuado um investimento no valor de € 2.428,65 em expediente de limpeza.

Atividades de Enriquecimento Curricular (A.E.C.)

Os anos letivos 2012/2013 e 2013/2014 foram, à semelhança de anos anteriores, abrangidos pelo Programa de
Generalização do Ensino do Inglês e de Outras Atividades de Enriquecimento Curricular em parceria com os Agrupamentos
de escolas do concelho de Nelas.

Tendo como ponto de partida o Despacho nº 14460/2008 de 26 de maio de 2008, que teve alterações com a publicação do
Despacho nº 8683/2011, de 28 de junho de 2011, manteve-se o objetivo de continuar a adaptar os tempos de permanência
dos alunos na escola às necessidades das famílias.
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As atividades de enriquecimento curricular foram implementadas, à semelhança do que aconteceu nos anos letivos

anteriores, no Agrupamento de Escolas de Nelas e no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, em 10 escolas do 1º
Ciclo do ensino básico.

No que diz respeito às Atividades de Enriquecimento Curricular, A.E.C., foram três as atividades desenvolvidas no concelho:

Inglês; Expressões Artísticas/Atividades Lúdico-Expressivas (com o novo despacho alterou-se a denominação) e Atividade
Física e Desportiva.

De janeiro a junho de 2013 estiveram envolvidos 25 docentes, para um total de 567 alunos matriculados no 1º CEB, onde a
média de inscrições e frequência rondou os 556 alunos.

Ao nível dos transportes de crianças a despesa rondou os € 6.674,60 de janeiro a junho. A partir de setembro de 2013
iniciaram-se os transportes das atividades de enriquecimento curricular através da autarquia para o Complexo Desportivo de
Nelas.

Quanto ao material escolar despendeu-se a quantia de €1.134,78 de janeiro a dezembro, não se registando qualquer tipo de
requisição de material didático de setembro a dezembro.
Eventos e Outras Atividades

Nos restantes eventos estritamente ligados ao setor educativo, podemos salientar no inicio do Verão a viagem de finalistas

do 1º Ciclo do ensino básico ao Jardim Zoológico de Lisboa, que teve um encargo previsto de € 4.690, incluindo bilhetes e
comboio.

232 – Acção social/rede social

° Integrado no Plano de Ação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, em parceria com a GNR e Município

de Nelas, realizaram – se Ações de Sensibilização para as crianças e jovens do Concelho de Nelas com o intuito de
prevenir futuros acidentes rodoviários.

° Integrado no Plano de Ação do Núcleo Local de Inserção de Nelas, em parceria com o Município de Nelas, foi

implementado um Curso de Gestão Financeira para crianças e jovens.

° Sessão de Sensibilização designada “Prevenção e Combate à Violência de Género”, dinamizada pelo Conselho Local de
Ação Social de Nelas (CLASNelas), em articulação com o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, dirigido
a Técnicos das Instituições Locais.

° Ação de Formação acerca das Atividades Socialmente Úteis (ASU), dinamizada pelo Conselho Local de Ação Social de

Nelas (CLASNelas), promovida pelo Centro Distrital de Segurança Social de Viseu, dirigida aos parceiros do CLASN.

° Sessão de Disseminação do Projeto Centro de Empoderamento 2.0 Conhecimento, Igualdade, Cultura e Paz, dinamizada
pelo Conselho Local de Ação Social de Nelas (CLASNelas), em articulação com a Cedro Associação.

13

Relatório de Gestão 2013

242 – Ordenamento do território

Dentro da área do ordenamento do foram realizados alguns investimentos com maior significado, os quais merecem maior

destaque, como a requalificação do Largo da Câmara, com a criação de estacionamento e arranjo geral da zona envolvente,

requalificação do largo do arvoredo, que inclui os trabalhos de repavimentação do largo e recuperação de um banco antigo
que ali existia e iniciaram-se os trabalhos de requalificação do Largo no Pero Cabeço em Casal Sancho, criando um espaço
de lazer.

Promoveu-se também a construção de passeios um pouco por todo o concelho, nomeadamente, em Carvalhal Redondo, em
Nelas, em Canas de Senhorim, em Moreira e em Senhorim em colaboração com a Junta de Freguesia.
243 – Saneamento

Relativamente ao saneamento realizaram-se alguns trabalhos.
244 – Abastecimento de água

Foi instalado um caudalímetro eletromagnético na Estação Elevatória de Tabosa, para um controlo exato do volume de água
aduzido ao reservatório R2 localizado no Concelho de Mangualde. Foram também instalados, nos reservatórios R1 e R2,
sitos no Concelho de Mangualde, um sistema de telemetria.
245 – Resíduos sólidos

A recolha (indiferenciada e seletiva), tratamento e valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos é levada a cabo pela
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão.

Continuação da recolha gratuita de monos (frigoríficos, sofás, colchões, entre outros objetos), de quinze em quinze dias.
246 – Proteção meio ambiente e conservação da natureza

Execução da ampliação do Cemitério de Canas de Senhorim, onde a disponibilidade de espaço já era muito restrita.

Uma das preocupações do executivo municipal passa pela preservação dos espaços públicos e rotundas do Concelho, neste
sentido, procedeu a várias obras de beneficiação desses espaços.
Parque Ecológico da Quinta da Cerca

No Parque Ecológico da Quinta da Cerca têm-se feito investimentos ao longo dos anos, tendo sido inaugurado em 2007 e
desde aí nunca mais foi objeto de qualquer limpeza de relevo, estando até outubro de 2013 em estado de quase abandono.
250 – Serviços culturais, recreativos e religiosos
251 – Cultura

Biblioteca Municipal de Nelas

A Biblioteca Municipal António Lobo Antunes presta serviços ao nível do empréstimo domiciliário, cedência de espaços,
disponibilização de computadores com acesso à Internet e a documentos multimédia, audiovisuais e documentos periódicos
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para leitura de presença. Assegura o apoio às Bibliotecas escolares do Concelho, por intermédio do SABE (Serviço de Apoio
às Bibliotecas Escolares) e disponibiliza ao utente apoio específico na pesquisa de informação, através do Serviço de
referência. Com um total de 3067 inscritos, foram diversas as iniciativas que decorreram na Biblioteca Municipal António Lobo
Antunes, no âmbito da promoção da leitura e outras atividades de cariz cultural:

Clube de Leitura |Dirigido a adultos através do qual todos puderam partilhar as suas experiências leitoras.

Concurso Nacional de Leitura |A convite da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas ao qual se associaram a
Rede de Bibliotecas Escolares e a RTP, em colaboração com os Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas de Senhorim.
Livros viajantes |Dirigido ao 1.º CEB, ensino pré-escolar, creches das IPSS, Centros de Dia e Lares da 3.ª idade.

Formação de utilizadores “A informar para formar” | Apoio aos utilizadores das bibliotecas, para desenvolvimento de
competências no sentido de melhor explorarem os recursos disponíveis.
Leitura a par |Projeto de promoção da leitura em contexto familiar.
Este Sábado há Contos | realizaram-se 4 sessões de contos

Grande parte das iniciativas não tiveram custos associados, uma vez que foram dinamizadas pela Equipa Técnica de
animação do município, e pelos recursos humanos da Biblioteca Municipal, não tendo sido necessário recorrer a serviços
externos.

Foram efetuadas despesas ao nível da aquisição de documentos (livros, revistas e jornais) num valor total de 562,80€.

Contabilizaram-se outras despesas que incluem produtos de limpeza e desinfeção, cartões de leitor, hardware e software
para o servidor informático, num total de1.387,52 €.

Procedeu-se a beneficiação do edifício do Cine-teatro com a lavagem das fachadas e pintura.

252 - DESPORTO, RECREIO E LAZER
Em 2013, e considerando um custo global aproximado de 6.200,00€, incluindo as despesas de organização e logística/

Transportes, a Câmara Municipal de Nelas – Serviços de Desporto realizou, de acordo com o Plano de Eventos previsto, e
com a participação total de cerca de 1019 Munícipes, as seguintes atividades:



A Atividade Física em População com a Diabetes, é desenvolvida durante o ano sob a orientação Técnica dos

Serviços de Desporto da Câmara Municipal

O projeto “Crianças em Movimento…”, é direcionado à população com idade pré-escolar do Concelho, através da

frequência de aulas de natação, e decorreu durante todo o ano lectivo, onde participaram todos os Jardins-de-

infância do Agrupamento de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim, assim como os Jardins Particulares: Centro
Paroquial Vilar Seco, Jardim-de-infância “Girassol”, Escola João de Deus e Jardim-de-infância “Malmequer”, num
total de 375 crianças.
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Com intuito de divulgar a modalidade de Natação nas suas diversas vertentes, surge o evento “Água e Movimento”,

direcionado à população em geral a aos alunos da Escola Municipal de Natação, e que contou com várias atividades
e em diferentes datas, nomeadamente por ocasião da Festa da Primavera.

Com intuito de divulgar a modalidade de Natação, e especificamente a iniciação - adaptação ao meio aquático,

surge o evento “Aprender a Nadar é Giro”.

Integrada no Circuito Municipal das Escolas de Natação, a Escola Municipal de Natação de Nelas participou nas

concentrações definidas no calendário de provas para a época desportiva 12/13 e 13/14 (entre Janeiro e Dezembro),

possibilitando a presença dos atletas da equipa da pré-competição da escola municipal de natação na vertente
competitiva da modalidade em representação do Município de Nelas

No ano de 2013, cobraram-se um total de cerca de 85.976,54€, de acordo com as taxas previstas no Regulamento e Tabela

de Taxas Municipais, verificando-se um aumento de cerca de 2.000,00€ em relação ao ano anterior.

No âmbito do apoio à atividade desportiva federada no Concelho a ao Movimento Associativo no Concelho, e como forma de
incentivo ao desenvolvimento e continuidade da mesma, a Câmara Municipal contribuiu nas inúmeras actividades realizadas
em 2013, da responsabilidade e organização de Clubes Desportivos, através da deliberação/ atribuições de apoios
financeiros, no valor total aproximado de 140.500,00€.

O apoio da Câmara Municipal às referidas instituições não se limita ao apoio financeiro, não se podendo omitir também todo

o apoio logístico, quer ao nível da cedência das instalações desportivas municipais, para o desenrolar de toda a actividade de

treino e preparação das actividades competitivas, quer ao nível da cedência de transportes para as deslocações com vista ao

cumprimento dos quadros competitivos federados, onde podemos estimar um valor de cerca de 50.250,00€, quer ao nível
dos demais contributos solicitados.
331 – Transportes rodoviários

Na área dos transportes rodoviários a autarquia investiu em diversas áreas pontuais como na continuação dos trabalhos de
construção da rotunda da escola em Moreira.

Continuação dos trabalhos de construção de rotundas na EN 234 em Canas de Senhorim. A obra contempla a construção de
duas rotundas com separador central entre elas e passeios e inclui também a execução de infraestruturas. Trata-se de uma
obra executada de acordo com o protocolo estabelecido entre o Município de Nelas e o Instituto de Estradas de Portugal.
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As referências que resumidamente se fazem supra reportam-se à atividade desenvolvida pelo executivo que saiu derrotado
nas eleições autárquicas realizadas em final de Setembro de 2013.

O que a partir daí foi encetado está expresso nos relatórios e informações que foram sendo dadas em reunião de Câmara e
das Assembleias Municipais.

Para a análise da situação financeira do Município de Nelas ver o Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano
de Ajustamento Financeiro, que acompanha a Prestação de Contas de 2013 e o presente Relatório de Gestão.

Nelas, 4 de Abril de 2014,
O Presidente da Câmara,
________________________
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