Relatório de Gestão 2010

I – Introdução
Em cumprimento das normas legais em vigor, nomeadamente o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias

Locais ( POCAL ) elabora-se o presente relatório que faz parte integrante da Prestação de Contas referente ao
exercício do ano de 2010, para:

· evidenciar as actividades desenvolvidas durante o exercício económico de 2010, que sendo menos

visíveis na informação contabilística, não deixam de ter relevância na prossecução das funções do Município;
· facilitar a interpretação dos mapas e outros anexos da Prestação de Contas;
. evidenciar e esclarecer acerca das estratégias de gestão aplicadas.

Plano de Saneamento Financeiro

Encontrando-se este Município em processo de Saneamento Financeiro desde Julho de 2010, nos termos do nº

7º do artigo 40º da Lei nº 2/2007, de 15/01, Lei das Finanças Locais, “Durante o período de vigência do
contrato, a apresentação anual de contas à Assembleia Municipal inclui, em anexo ao Balanço, a demonstração
do cumprimento do Plano de Saneamento Financeiro.”

Considerando que o 1º Semestre de Saneamento Financeiro coincide com o 2º Semestre do ano económico de

Prestação de Contas, período a demonstrar em anexo ao Balanço de 2010, nos termos do parágrafo anterior,
serve o Relatório de Acompanhamento e Execução do Plano de Saneamento elaborado e reportado na integra
ao ano de 2010 para demonstração do cumprimento do Plano de Saneamento Financeiro em aplicação.
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II – Actividades por funções
1. Funções Gerais:
111 – Administração Geral
Manifestações Culturais

Enquanto promotora de manifestações culturais, sociais e desportivas, a autarquia procura dinamizar um

alargado conjunto de actividades, dirigidas a diferentes públicos, contribuindo assim para o enriquecimento
cultural de todos. Concretizou em 2010, uma multiplicidade de dinamizações, tentando sempre manter o

equilíbrio entre a aquisição de novos conceitos culturais pelos munícipes e o respeito pela sua “cultura”
própria.

A face mais visível da promoção cultural da autarquia está nos espaços de acesso público, como seja a
Biblioteca Municipal António Lobo Antunes, e nos grandes eventos recreativos e culturais, como sejam o

Carnaval, a Feira do Vinho do Dão ou as Festas do Município. No entanto, existe sempre uma face menos visível

à generalidade da população e que se prende com a política cultural da autarquia. Esta está claramente
presente, no apoio às Associações do Concelho (financeiro e logístico), nos programas de incentivo à leitura

(parcerias com escolas e bibliotecas privadas), na forma como funcionam os vários serviços da Câmara
(desporto, educação, comunicação social, etc.), interagindo sempre para que o serviço prestado contribua para
que se atinjam os fins comuns.

Como Coração da Região Demarcada dos Vinhos do Dão, a Câmara Municipal promove, em Setembro, a Feira do
Vinho do Dão.

Actividades promovidas:

Concerto de Ano Novo | Realizado na Igreja Matriz de Nelas contou com a participação da Associação dos

Arautos do Evangelho do Sameiro, Grupo Coral Polifónico “Simila” de Boa Aldeia e Grupo Coral Canto e Encanto
de Canas de Senhorim. Os gastos com a promoção desta iniciativa foram de 1.000 €.

Carnaval de Nelas e de Canas de Senhorim | Cartaz de visita do Concelho, consagra uma tradição com cerca

de 40 anos em Nelas e secular em Canas de Senhorim, reúne centenas de figurantes e atrai sempre milhares de
visitantes. Os custos com a promoção desta actividade foram de 8.800€.

Festa da Primavera | Realizada em Março, apresenta uma semana vasta de actividades, entre as quais,
exposições, campanhas de sensibilização ambiental, música, novas tecnologias, desporto e teatro, que

proporcionam a diferentes públicos, nomeadamente crianças das escolas e utentes dos Lares e Centros de Dia
do Concelho, agradáveis momentos de convívio e lazer. Os custos com esta iniciativa que decorreu durante
uma semana nos espaços públicos do Concelho foram de 800€.
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25 de Abril | Dia marcado pelo tradicional hastear da Bandeira, na Praça do Município, acompanhado pela
Fanfarra e Corpo activo dos Bombeiros Voluntários de Nelas, seguido de Sessão Comemorativa da Assembleia

Municipal. Para além da promoção de um conjunto de actividades sociais, culturais e desportivas, foi
inaugurado o Edifício Social das Oficinas Municipais. Os custos rondaram os 3.000,00€.

Posto de Turismo das Caldas da Felgueira | Aberto durante a época balnear apresentou exposições de pintura
e mostras de artesanato de artistas e artesãos do Concelho.

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios “O Património Rural e Gastronómico” | Aliança entre património,
vinho e queijo, produtos endógenos da região, a iniciativa orientada pelo Eng.º João Madanelo da Ancose
(Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela), foi dirigida aos alunos do curso profissional

de Hotelaria e Turismo das Escolas: Secundária de Nelas e E.B. 2,3/S de Canas de Senhorim, e permitiu, para

além da formação, dar a conhecer e sensibilizar os futuros profissionais para a riqueza e diversidade
patrimonial do Concelho de Nelas e sua salvaguarda. Os custos associados a esta iniciativa foram de 47,00€.

Uma selecção de Ouro e Prata: O Selezione del Sindaco “A Selecção do Presidente” | Concurso Enológico
Internacional, organizado pela Citta del Vino, congénere Italiana da Associação de Municípios Portugueses do
Vinho realizou-se em Brindisi-Itália, nos dias 21, 22 e 23 de Maio. Esta edição contou pela primeira vez com a

participação de 80 produtores de 22 Municípios de Portugal filiados na Associação de Municípios Portugueses do
Vinho (AMPV) e com um provador Português, Sérgio Oliveira, enólogo da AMPV.

A sessão de provas realizou-se no Salão Nobre do Castelo Svevo de Brindisi, com um júri composto por
enólogos, provadores, somelliers e jornalistas do sector enogastronómico. A participação dos vinhos
portugueses neste tipo de iniciativas internacionais, permitiu elevar a notoriedade e valorização dos vinhos

portugueses neste mercado. Dos 1400 vinhos à prova, 80 eram portugueses, oriundos de 22 municípios que se
apresentaram a concurso. Não houve custos associados a esta actividade.

Festas do Município | Realizada em Junho, apresentou um conjunto diversificado de actividades e contou com

um alargado número de expositores, que mostraram a actividade Social, Cultural, Desportiva, Gastronómica,

Associativa e Autárquica do Concelho. Estiveram patentes exposições de actividades locais, gastronomia, Feira
de Artesanato pelos artesãos do Concelho, Feira do Livro pela FNAC, a zona bares e a zona saúde, onde foram
promovidos rastreios visuais, demonstrações de prática de massagens e programas de estética, consultas
gratuitas e apresentação de produtos naturais de beleza, estética e massagens. De destacar ainda a Colectiva
de Pintura, que reuniu pintores das diferentes Freguesias do Concelho.

O cartaz das Festas foi composto pela actuação de artistas nacionais, arruadas por grupos e bandas filarmónicas

de Associações locais, Ranchos Folclóricos, animação de rua e desporto. Ponto alto das comemorações foi a
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saída das Marchas Populares do Bairro da Igreja e do Cimo do Povo, que culminaram num arraial popular, com

sardinhada e muita animação. O dia 24, Dia do Município, foi preenchido com as Comemorações do Aniversário

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas. Os custos com esta iniciativa rondaram os
117.000,00€.

Dia Nacional do Vinho | A Câmara Municipal de Nelas promoveu em colaboração com a Associação para a
Promoção da Região do Dão (APRDÃO), a conferência “A Região do DÃO e a Diplomacia Económica. Apoios,

Promoção e Produção”, proferida pelo Prof. Doutor José Albuquerque Martins. Não houve custos associados a
esta actividade.

Entrega de Prémios do IXº Concurso Internacional de Vinhos Selezione del Sindaco e Apresentação da
Imagem da 19ª feira do Vinho do Dão | Decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nelas, a entrega de
Prémios aos Produtores de Vinho do Dão vencedores do IXº Concurso Internacional de Vinhos Selezione del

Sindaco, que premiou Vinhos do Concelho de Nelas, a saber: com a Medalha de Ouro, o produtor Fontes da
Cunha - Munda 2007 Touriga Nacional. Premiados com Medalha de Prata foram os vinhos: Munda 2008

Encruzado; Quinta da Fata Tinto 2007; Adega Cooperativa de Nelas – Fernão Gonçalves Tinto Reserva 2006; e
Dão Sul – Cabriz Reserva Tinto 2006.

Na mesma sessão fez-se a apresentação pública da imagem e programa da 19ª Feira do Vinho do Dão.

Feira do Vinho do Dão | Uma aposta forte na dinamização da região | Realizada em Setembro, constitui o
principal evento em termos da Região Demarcada do Vinho do Dão. Participaram 42 produtores de vinho, aos

quais se associaram exposições de outros produtos regionais, 20 artesãos, máquinas agrícolas, associações e

empresas relacionadas. Ligados ao vinho estiveram a gastronomia e o artesanato e uma animação de elevada

qualidade, com músicos portugueses, actividades lúdicas e actividades desportivas, incluindo animação infantil,
arruadas, espectáculo com fogo, torneios de futebol, paintball, sueca, BTT e actuações de ranchos folclóricos e
fanfarras.

No centro da feira funcionou um serviço permanente de gastronomia assegurado pelos restaurantes do

Concelho e um espaço para formação, onde foram promovidas provas orientadas de queijo da Serra da Estrela e
vinho do Dão por conceituados escanções, sessões de cozinha ao vivo para adultos e cozinha infantil, pelo

mediático Chefe de Cozinha, Hélio Loureiro, e provas de azeite. Os apreciadores do vinho e gastronomia

puderam ainda participar no concurso “Quem sabe mais sobre vinho e gastronomia”, com apresentação do
jornalista Amilcar Malhó, Associação de Municípios Portugueses do Vinho/VINIPORTUGAL. Os custos com a 19ª
Edição da Feira do Vinho do Dão foram de 112.077,10€.

Recepção do Grupo da Horta dos Açores | Integrada na iniciativa “Maio Mês do Coração”, foi recebido no
Salão Nobre dos Paços do Concelho o Grupo Coral dos Açores. Os custos associados foram de 120,00€.
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Escola Municipal de Música | Consciente da importância da música na formação cívica e social de cada
indivíduo, a Câmara Municipal disponibiliza, a todos, um espaço de aprendizagem de música e de educação

para as sonoridades. Com inscrições gratuitas a Escola começou a funcionar às segundas, terças e quintas a
partir das 15h00, quartas e sextas das 14h00 às 18h00, para crianças a frequentar o 1º e 2º ciclo. A partir das

18h00 de sexta, as aulas são dirigidas a adultos. Os custos de funcionamento, apurados em 2010, foram de
255,00€.

Cine-Teatro Municipal | Os custos com o aluguer/exibição de filmes e funcionários foram de 18.555,27€.
Canas em Movimento | Realizou-se em Canas de Senhorim, no mês de Junho. A Autarquia apoiou a organização
do evento.

Feira Medieval | Teve lugar em Setembro, em Canas de Senhorim. A autarquia apoiou a organização do
evento.

Natal dos Funcionários | Cabazes e Festa para os filhos dos colaboradores do Município: 15.000,00 €.
TABELA RESUMO 2009 - 2010
EVENTO / ACTIVIDADE

VALOR 2009

VALOR 2010

Carnavais de Nelas e Canas de Senhorim (Promoção)

9.269,04 €

8.853,12 €

Festa da Primavera

3.500,00 €

851,84 €

Comemorações de 25 de Abril

8.000,74 €

2.976,54 €

Festas do Município

168.722,78 €

116.376,91 €

Feira do Vinho do Dão

183.853,44 €

112.077,10 €

Festa de Natal

22.632,38 €

15.018,93 €

454.922,98 €

391.253,73 €

TOTAL
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A Câmara Municipal atribuiu, em 2010, os seguintes subsídios:
DATA DE
ENTIDADE
ASSINATURA DO
OBJECTO DO PROTOCOLO
PROTOCOLO
Participação, de forma gratuita,
nas actividades organizadas pelo
Grupo de Teatro
08 de Outubro
Município de Nelas, sempre que tal
Amador João Pais
2009
lhe seja solicitado. A título de
Miranda
referência, fica a realização de 5
exibições anuais.
Jardim Zoológico de
Lisboa

22 de Maio 2009

1 de Junho 2010 a 31 de Maio 2011
Participação nas actividades
organizadas pelo Município de
Nelas: Festas do Município, Feira
do Vinho do Dão, Encontro de
Bandas Concelhias do 25 de Abril e
na Animação Termal das Caldas da
Felgueira.
Participação nas actividades
organizadas pelo Município de
Nelas: Festas do Município, Feira
do Vinho do Dão, Animação Termal
das Caldas da Felgueira.
Participação nas actividades
organizadas pelo Município de
Nelas: Festas do Município, Feira
do Vinho do Dão, Animação Termal
das Caldas da Felgueira.
Participação nas actividades
organizadas pelo Município de
Nelas: Festas do Município, Feira
do Vinho do Dão, Animação Termal
das Caldas da Felgueira.

APOIO FINANCEIRO
1.500.00 €
(valor pago
anualmente)

2.508.00 €

Bandas Filarmónicas do
Concelho (Santar, Vilar
Seco, Carvalhal
Redondo)

22 de Junho
2008

Ranchos Folclóricos da
Concelho (Os
Santarenses, Rosas do
Mondego, Vilar Seco)

22 de Junho
2008

Canto e Encanto
Associação Cultural

22 de Junho
2008

Grupo Cultural e
Recreativo de Santar

22 de Junho
2008

Associação Cimo do
Povo de Nelas

Ano 2000

Apoio às actividades desenvolvidas
ao longo do ano, nomeadamente
Carnaval e Marchas Populares.

24.939,89€

Associação Bairro da
Igreja de Nelas

Ano 2000

Apoio às actividades desenvolvidas
ao longo do ano, nomeadamente
Carnaval e Marchas Populares.

24.939,89€

Associação do Rossio de
Canas de Senhorim

Atribuído por
deliberação

Apoio à realização do Carnaval.

12.500,00€

Associação do Paço de
Canas de Senhorim

Atribuído por
deliberação

Apoio à realização do Carnaval.

12.500,00€

2.000.00 € (x3) =
6000€

1.500.00 € (x3) =
4500€

1.000.00€

1.000.00€
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Tecnologias de Informação e Comunicação

Tendo em conta a importância da comunicação na promoção e desenvolvimento das suas actividades, a

autarquia desenvolveu no ano 2010, na área das Relações Públicas e Comunicação, um conjunto de tarefas

necessárias à preparação, acompanhamento e execução de actos protocolares, no contacto com os órgãos de
comunicação social, locais, regionais e nacionais, e no relacionamento com outras entidades, organizações e
sociedade civil.

No âmbito das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC´s), através do Espaço Internet facilitou e
incentivou o acesso de todos os munícipes à nova era da comunicação, a Internet, e dinamizou acções
específicas, sessões de apoio e de sensibilização, com vista ao aproveitamento, utilização e apropriação plena
das TIC´s pelos munícipes. Os custos com as actividades desenvolvidas no Espaço Internet rondaram os 800,00€.

Deu novo rosto à página WEB da autarquia e o gabinete de informática, continua a dar resposta às inúmeras
solicitações por parte dos serviços da autarquia, escolas e bibliotecas escolares.
No ano 2010, o Gabinete de Informática prestou:

> Apoio e helpdesk aos utilizadores da rede Camarária, bem como, a todos os outros serviços associados à
Câmara Municipal de Nelas;

> Levantamento de requisitos, funcionais e não funcionais da rede informática, bem como de todo o hardware
e software necessário para o melhor funcionamento de toda a estrutura informática da câmara, bem como a
aquisição dos mesmos à medida das necessidades;

> Implementação da rede informática de nível 1 da câmara municipal, (implementação de toda a cablagem nos
edifícios da escola de musica, multiusos e piscinas municipais);

> Formatação, instalação e administração de todo hardware da câmara

> Administração e gestão do equipamento activo de rede; (switching e routing);

> Configuração e administração de servidores em ambiente Windows, nomeadamente Windows server 2003 e
2008;

> Definição das politicas de rede necessárias para o melhor gestão dos equipamentos;
> Configuração da proxy de acesso para os utilizadores;

> Configuração e administração de servidores de ficheiros e backups.

> Configuração de servidores de impressoras com os devidos serviços.

> Configuração de serviços de segurança, nomeadamente os associados aos antivírus (consolas de
administração);

> Implementação de alguns conceitos associados a norma do ITIL, onde são destacadas as melhores estratégias
para atingir a melhor performance entre as tecnologias informáticas existentes com os recursos humanos
disponíveis;

> Coordenação na actualização do portal da câmara municipal de nelas;
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> Coordenação na criação do portal informático da rede de bibliotecas do município;
> Início do processo de reestruturação das impressoras de rede;
> Administração da Plataforma de Contratação Pública;

> Implementação do Projecto “SAMA” em coordenação com a CIMRDL, de acordo com as etapas acordadas.

Despesas de Capital:

Diversos Serviços | Hardware – 13.641,22€ | Software – 59.459,15€
Desporto | Software – 1.098,53€

Escolas | Hardware – 613,07€ | Software – 196,27€

Despesas Correntes:

Software de Gestão (manutenção AIRC e X-BYTE) – 21.839,57€
Consumíveis (papel e tinteiros) – 29.549,64€

PAC/GAE - No decorrer do ano de 2010 houve um aumento da procura dos serviços do PAC/GAE face ao ano

anterior, registando-se uma média de 258 atendimentos mensais. De referir que a actividade mais
desenvolvida neste posto de atendimento continua a ser a revalidação de cartas de condução.
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No que concerne ao Gabinete de Apoio ao Emigrante especificamente a distribuição dos atendimentos foi feita
de acordo com o seguinte gráfico.

Atendimentos GAE 2010
Inf ormações diversas
Procura de Emprego
Legalização Automóvel - Informações

Tipo

Income Tax - Inf ormações e marcações
Preenchimento do Income Tax - Americano
Informações gerais sobre Ref ormas estrangeiras
Auxilio com correspondência estrangeira
Pedidos de Reforma
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Podemos concluir que este gabinete é maioritariamente procurado para auxílio com correspondência

estrangeira – traduzir e responder a essa mesma correspondência – para informações gerais sobre pensões de
reforma estrangeira, nomeadamente a nível de legislação ou simulações, ou para efectivarem o pedido em si.

Sistema de Gestão da Qualidade

Fruto de uma decisão estratégica que teve por objectivo a gestão dos processos, a satisfação dos utentes e a

melhoria contínua dos serviços prestados, a Câmara Municipal certificou em 2008, os Serviços de Desporto
(Pavilhão Desportivo e Piscinas Municipais), Biblioteca Municipal e Espaço Internet, que desde então cumprem
os requisitos da NP EN ISO 9001:2008.

Através do controlo anual do Sistema de Gestão da Qualidade do Município de Nelas (SGQ), efectuado por
entidades competentes com a realização de Auditorias Externas de Acompanhamento, validam-se as exigências
do referencial normativo, o que possibilita a manutenção da certificação de qualidade dos serviços.

Neste sentido, em Junho 2010, por ocasião da Auditoria Externa de Acompanhamento, foi validado o
certificado PT08/02453 e solicitado junto das entidades competentes para o efeito, a extensão do âmbito do
Sistema de Gestão da Qualidade do Município de Nelas, com vista à inclusão do processo/ Serviço de
Organização de Eventos do Município.
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Após a avaliação de todos os procedimentos exigidos e efectuados relativamente à Organização de Eventos do

Município, tais como Festas do Município, Feira do Vinho do Dão e Festa da Primavera, obteve-se em 2 de
Setembro de 2010, por ocasião da Feira do Vinho do Dão, o certificado de conformidade para o Sistema de

Gestão de Qualidade do Município de Nelas, pelas actividades desenvolvidas nos Serviços de Desporto – Pavilhão
Desportivo e Piscinas Municipais, Biblioteca Municipal, Espaço Internet e Organização de Eventos.

Considerando a Gestão da Qualidade um aspecto fundamental para assegurar a qualidade dos serviços culturais
e desportivos disponibilizados aos utentes em todo o Município, desenvolvem-se actividades de âmbito
desportivo e cultural, em diferentes áreas, visando incentivar o gosto pela leitura, desenvolvimento cultural,
prática desportiva e utilização de novas tecnologias.

Recursos Humanos

Formação Profissional
O Município de Nelas continua a apostar na valorização/qualificação dos seus recursos humanos. O
desenvolvimento da sociedade de informação e as suas aplicações à gestão autárquica, o evoluir de novos

processos de trabalho e de novas formas de relacionamento entre a administração e o cidadão, a crescente

transferência de atribuições e competências da Administração Central para a Administração Local, assim como
a constante actualização e criação de nova legislação, abre um vasto campo de modernização e de inovação
para o que são requeridas novas e mais exigências profissionais.

A última década traduziu uma forte aposta na descentralização para as autarquias de competências

tradicionalmente afectas ao Estado e que o efeito da globalização implica, a nível local, um acréscimo em

quantidade e qualidade das respostas às solicitações do Munícipe, não podia a Câmara Municipal de Nelas

deixar de se integrar na dinâmica renovadora inerente ao aproveitamento das novas tecnologias e do aumento
da abrangência e complexidade das necessidades dos habitantes do Concelho.

Nesse contexto, o Município de Nelas, de acordo com as necessidades de formação dos serviços da Autarquia,

proporcionou aos seus funcionários a frequência de acções de Formação nas áreas diagnosticadas como
prioritárias.

A aposta na formação e valorização dos funcionários vai contribuir para um serviço público mais capaz,
eficiente, produtivo e competitivo.

10

Relatório de Gestão 2010
Formação 2010
Em 2010 participaram 173 trabalhadores em acções de formação, conforme o quadro que a seguir se apresenta:

Tipo de Acção
Externa

Dirigente
Intermédio

Técnico Superior

1

53

Assistente
Técnico
51

Assistente
Operacional

Total

68

173

O quadro que a seguir se representa evidencia a quantidade de horas dispendidas em acções de formação

profissional, igualmente por categoria/carreira:

Tipo de Acção
Externa

Dirigente
Intermédio

Técnico Superior

35

1.190

Assistente
Técnico
1.014

Assistente
Operacional
1.407

Total
3.646

Para além dos financiamentos do POPH, estas formações tiveram um custo de 25.385,41€, suportado pelo orçamento do
Município.

CIMRDL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES - Formação conjunta para os 14
municípios da NUT III Dão-Lafões

No âmbito da implementação do projecto de “Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local”,
o Município de Nelas, conjuntamente com os 14 municípios que integram a CIMRDL, a execução do projecto

decorrerá durante os anos de 2009 e 2010, em que prevê a realização de seminários, workshops, formação em
sala e personalizada, bem como autoformação.

Este projecto resultou de uma candidatura efectuada ao POPH – Programa Operacional Potencial Humano, no

âmbito da tipologia de Intervenção 3.4 – "Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Central e
Local", aprovado com um montante de aproximadamente 515.000€.

Na origem de levar por diante este esforço de formação, nas autarquias, está a necessidade, por um lado, de

modernizar a administração local, aumentando decisivamente o nível de qualificação dos seus recursos

humanos e, por outro, de as dotar de maior capacidade para responder eficazmente às novas práticas da
descentralização administrativa, do desenvolvimento local e regional e da sociedade de informação.

O desenvolvimento deste plano de formação conjunto irá possibilitar, igualmente, o intercâmbio de
experiências e boas práticas, bem como economias de escala nomeadamente ao nível dos recursos financeiros.

Tendo em conta que estamos perante um projecto de formação-acção, que assenta as suas bases numa

metodologia de trabalho diferente das acções de formação tradicionais, uma vez que todo o processo será da
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responsabilidade dos técnicos/funcionários de cada município, coadjuvados por técnicos especializados que

auxiliarão também na selecção de um auditor permanente que acompanhará a tempo inteiro, no local, a
implementação dos planos elaborados.

O Município de Nelas optou por duas áreas de intervenção neste Projecto, que envolvem 21 funcionários e um
total de 257 horas de formação.

ÁREA DE INTERVENÇÃO (1): Gestão Financeira e Orçamental e Pocal
OBJECTIVO: Reestruturação do Sistema de Controlo Interno
ÂMBITO DE INTERVENÇÃO (2): SIADAP

OBJECTIVO: Implementação Siadap1 e 2 e reorganização do Siadap3

Projectos para 2011

– MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- BALCÃO ÚNICO

- DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS

- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES
- SISTEMA DE COMUNICAÇÕES VOIP

- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
- AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE

- CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
- E–GOV.

Reestruturação dos Serviços

Face ao novo regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, consagrado no Decreto - Lei nº

305/2009, de 23 de Outubro e considerando que as últimas décadas traduziram uma forte aposta na
descentralização de competências para as autarquias locais, e que o efeito da globalização implica, a nível

local, um acréscimo em quantidade e qualidade das respostas às solicitações do Munícipe, pressupõe-se a
adaptação interna das autarquias para esta realidade. Tal facto, consuma-se na reorganização dos órgãos e
serviços autárquicos em moldes que lhes permitam dar a melhor resposta às suas novas atribuições e

competências, neste contexto, tornou-se necessário implementar uma nova Estrutura Organizacional dos
Serviços do Município de Nelas - Organograma, que foi aprovada por deliberação da Câmara Municipal de 02
de Dezembro de 2010 e da Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2010, e publicada em Diário da
República, 2.ª Série, em 20 de Janeiro de 2011.
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A organização dos serviços municipais obedece ao modelo de estrutura hierarquizada constituída por 12
Unidades Orgânicas Flexíveis, directamente dependentes do executivo, correspondendo às seguintes divisões
Municipais:


Unidade Orgânica Administrativa



Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde












Unidade Orgânica Financeira

Unidade Orgânica de Acção Social, PAC/GAE e Arquivo Municipal
Unidade Orgânica de Obras Municipais e Oficinas

Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares
Unidade Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal

Unidade Orgânica de Estradas Municipais, Águas e Saneamento
Unidade Orgânica de Ambiente

Unidade Orgânica Cultura, Relações Públicas e Novas Tecnologias
Unidade Orgânica de Serviços de Desporto
Unidade Orgânica de Serviços Educativos
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SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
A Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro institui o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na

Administração Pública (SIADAP) aplicando-se ao desempenho dos serviços públicos, dos respectivos dirigentes e
demais trabalhadores, numa concepção integrada dos sistemas de gestão e avaliação, permitindo alinhar, de
uma forma coerente, os desempenhos dos serviços e dos que neles trabalham.
O sistema integra três componentes:


O Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1);



O Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3).



O Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública (SIADAP 2);

O SIADAP tem uma vocação de aplicação universal à administração estadual, regional e autárquica, prevendo

no entanto mecanismos de flexibilidade e adaptação muito amplos de modo a enquadrar as especificidades das
várias administrações, dos serviços públicos, das carreiras e das áreas funcionais do seu pessoal e das
exigências de gestão.

O sistema assenta numa concepção de gestão dos serviços públicos centrada em objectivos. Neste sentido, na
avaliação dos serviços, dos dirigentes e demais trabalhadores assumem um papel central os resultados obtidos
em relação aos objectivos previamente fixados.

Os resultados devem ser medidos mediante indicadores previamente fixados que permitam, entre outros, a
transparência e imparcialidade e a prevenção da discricionariedade.

SIADAP 1

“Sistema de Planeamento – Missão e Objectivos Estratégicos”
O Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, adaptou a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro aos

serviços da Administração Autárquica, a qual cria o sistema integrado de gestão do desempenho da
Administração Publica.

Estabelece o artigo 4.º do Referido Decreto-Regulamentar que “o SIADAP se articula com o sistema de
planeamento de cada entidade constituindo um sistema de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos

objectivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo e dos objectivos anuais e planos de
actividades, baseado em indicadores de medida a obter pelos serviços”.

Relativamente ao ciclo anual de gestão, refere o artigo 5.º do mesmo diploma legal, que a fixação dos

objectivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, deve ter em consideração, entre outros factores, os
objectivos estratégicos determinados pelo órgão executivo.
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Nesta conformidade, foi aprovado pelo Órgão Executivo no contexto do sistema de planeamento e ciclo anual
de gestão, a Missão e Objectivos Estratégicos do Município de Nelas a seguir arrolados:
MISSÃO

Os serviços do Município de Nelas visam prosseguir o interesse público com o objectivo de assegurar a defesa
dos legítimos direitos e a satisfação das necessidades das populações do concelho de Nelas.
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

- Promover a constante melhoria dos serviços;

- Aumentar a resposta dos serviços aos cidadãos/munícipes;
- Simplificar os procedimentos dos serviços municipais;

- Dignificar e valorizar civicamente e profissionalmente os trabalhadores do Município;
- Aproveitar de forma racional os recursos disponíveis;
- Assegurar o desenvolvimento do concelho.

Acordo de Cooperação entre o Município de Nelas e o Centro de Novas Oportunidades de
Seia e Viseu
A Câmara Municipal de Nelas, atenta ao processo de educação, formação e qualificação dos Munícipes,

mobilizou esforços junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional e estabeleceu um Protocolo de
Colaboração no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades, permitindo valorizar o capital humano do concelho.

Neste sentido, o Município comprometeu-se a promover e divulgar os objectivos e as condições de
funcionamento do RVCC, bem como a disponibilizar os espaços para a realização dessas acções.

Desta medida resultaram, no concelho de Nelas, a inscrição e certificação de vários processos RVCC durante o
ano de 2009, de acordo com o quadro abaixo descrito:

Inscritos

Candidatos

Em processo
Certificados

Inscritos

Candidatos

Em processo

Nível Básico

Nível Secundário

136

102

177

130

60

30

Área Profissional de Acção Educativa
52
30
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Durante o ano de 2010 o Município de Nelas colaborou com o Instituto de emprego de Seia, na cedência de

Instalações, para levar a efeito uma a Formação em Operadores de Jardinagem – Nível 2, com duração de 2
anos.

No que respeita às Novas Oportunidades, em 2010 as novas inscrições são direccionadas para o Centro de
Formação do Centro de Emprego de Viseu, o Município empenhou-se novamente em promover e divulgar os

objectivos e as condições de funcionamento do RVCC, bem como a disponibilizar os espaços para a realização
dessas acções.

Desta medida resultaram, no concelho de Nelas, a inscrição em novos processos RVCC durante o ano de 2010,
de acordo com o quadro abaixo descrito:

Inscritos

Candidatos

Em processo

Nível Básico

Nível Secundário

22

-

67

21

Estágios do PEPAL 2010
Os estágios profissionais na administração local, permitem a integração de recursos qualificados como
instrumento privilegiado que permite o desenvolvimento de projectos estruturantes para o Município. O

constante crescimento das Competências Municipais, a alteração dos enquadramentos legais por via da Nova

Lei das Finanças Locais e os novos desafios colocados às Autarquias Locais gera uma necessidade de aumentar a
qualificação dos seus Recursos Humanos e a capacidade crítica dos Serviços Técnicos desta Autarquia. Há
necessidade de preparar com antecedência os meios Técnicos/Materiais e Humanos para encarar com

optimismo e com as condições ideais os desafios colocados pelos novos Programas de Ordenamento do
Território, pelos novos Quadros de Apoios Comunitários, e pelas necessidades de uma sociedade cada vez mais

globalizada, impõem a necessidade de novas ideias, novas dinâmicas e novas perspectivas, que só o
rejuvenescimento dos quadros técnicos pode permitir.

O reforço dos Recursos Humanos com recém Licenciados mostra-se fundamental na medida em que se torna

cada vez mais importante possuir Técnicos com elevados padrões de dinamismo, profissionalismo, criatividade,

empenho, motivação e participação nas equipas de trabalho, o que se traduz numa mais-valia para a Autarquia
e para o Concelho.

A melhor qualificação dos Recursos Humanos desta Autarquia, irá proporcionar um melhor funcionamento dos

serviços, a prestação de bom serviço público, maior satisfação das necessidades dos munícipes e da
comunidade em geral.

16

Relatório de Gestão 2010
Por outro lado, os estagiários têm de conhecer a realidade do Concelho de Nelas, a todos os níveis, e a
orgânica desta Câmara Municipal. Dentro de cada estrutura orgânica existe uma dinâmica própria os estagiários

têm de ser integrados e desenvolver funções/trabalhos que lhes forem atribuídas, com profissionalismo,
empenho e motivação.

Nesse contexto, o Município de Nelas elaborou candidatura no âmbito do QREN ao Programa Estágios
Profissionais na Administração Local (PEPAL), para Jovens entre os 18 e os 30 anos possuidores de Licenciatura,

recém saídos dos sistemas de educação e formação à procura do 1º emprego; Desempregados à procura de novo
emprego.

1 – N.º de Estágios por Habilitação e Área Funcional de Oferta em 2010:


1 Lugar – Licenciatura em Direito



1 Lugar – Licenciatura em Arquitectura





1 Lugar – Licenciatura em Animação Cultural
2 Lugares – Licenciatura em Serviço Social

1 Lugar – Licenciatura em Gestão e Administração Pública

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 €.

Estes Serviços vêm prestar aos colaboradores da Câmara Municipal de Nelas um processo contínuo na promoção

e vigilância da saúde e informação para melhorar a adequação das aptidões físicas e psíquicas no desempenho
das funções, contribuindo desta forma para a prevenção dos riscos profissionais.

Permitem ainda assegurar um ambiente de melhoria contínua, numa lógica de progressivo desenvolvimento
organizacional, contribuindo para um aumento da produtividade através do incremento da capacidade
organizativa, melhoria das condições de trabalho, da redução da sinistralidade, da optimização do sistema
produtivo, da salvaguarda do património, da formação das pessoas. Esta prestação de serviços na Câmara

Municipal Nelas, traduz-se numa mais-valia, quer em termos de redução de custos a médio/longo prazo de
forma a satisfazer as necessidades dos seus colaboradores, quer no comprimento de uma obrigatoriedade legal.

17

Relatório de Gestão 2010
OBJECTIVOS
Medicina no Trabalho

- Exames e consultas médicas.
- Medicina Curativa.

Higiene, Saúde e Segurança noTrabalho

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

- Relatório anual da actividade do serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
MEDICINA NO TRABALHO
Lei 59/2008 de 11 de Setembro
O serviço de Medicina no Trabalho consiste num processo continuado de promoção e vigilância da saúde

dos trabalhadores, bem como de adequação das suas aptidões físicas e psíquicas ao desempenho das
funções, contribuindo desta forma para a prevenção dos riscos profissionais.

Baseia-se na realização de um conjunto organizado e sistemático de exames de saúde, visando a

verificação da aptidão dos trabalhadores para o exercício da sua actividade profissional, bem como a
promoção e manutenção do seu bem-estar:

EXAMES DE ADMISSÃO, antes do inicio da prestação de trabalho ou, quando a urgência da admissão o
justificar, nos 15 dias úteis seguintes, à excepção das empresas que envolvam a utilização de
géneros alimentares, cujo exame deve realizar-se antes do inicio da prestação do trabalho, com o
objectivo de certificar a ausência de doença transmissíveis pela actividade;

EXAMES PERIÓDICOS, anuais para os maiores de 50 anos e, de 2 em 2 anos para os restantes
trabalhadores;

EXAMES OCASIONAIS, sempre que haja alteração das condições de trabalho, após ausência superior a

30 dias por motivo de doença ou acidente, a pedido do Município de Nelas, do trabalhador, ou do
médico de trabalho;

EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES, que podem ser solicitados pelo médico do trabalho para

completar a observação e parecer médico, os quais são efectuados nas instalações da Câmara Municipal

de Nelas, nomeadamente: Realização de análises laboratoriais de perfil habitual; Medição da Tensão

arterial, Peso e Altura; Espirometria; Electrocardiograma; realização de rastreio visual e realização de
exames audiométricos mediante indicação do Médico do Trabalho e/ou análise do Relatório de Ruído
Ocupacional, de acordo com a legislação aplicável em vigor.

Com esta prestação de serviços é efectuado um conjunto organizado e sistemático de exames de saúde,

visando a verificação da aptidão dos trabalhadores para o exercício da sua actividade profissional, bem como a
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promoção e manutenção do seu bem-estar, no âmbito da Medicina no trabalho e realizadas visitas técnicas às
instalações e elaborados relatórios de verificação e relatórios anuais no âmbito da Higiene, Saúde e Segurança
no Trabalho.

Relativamente ao Ano de 2010 transcrevem-se as actividades de medicina no trabalho realizadas, com
indicação dos respectivos encargos:

Total de Exames Médicos efectuados
Exames de admissão
Exames periódicos

Número

Total (euros)

25

1.940,00

63
38

4.880,80
2.948,80

Segurança e Higiene no Trabalho

Foram no ano de 2010 realizadas três visitas técnicas aos postos de trabalho, que incluíram todas as instalações

do Município de Nelas. Das quais resultaram um relatório completo, onde foram incluídas as avaliações de

riscos efectuadas a 34 postos/locais de trabalho repartidos pelas várias dependências do Município. Para além
das avaliações de riscos foram efectuados os procedimentos de segurança aos 34 postos/locais de trabalho.
120 – Segurança e ordem públicas
121 – Protecção civil e luta contra incêndios

De acordo com a legislação em vigor, o Município através do seu Gabinete Técnico Florestal elaborou o

Plano Operacional Municipal, para assegurar uma melhor interacção entre todos os agentes responsáveis pela
prevenção e defesa da floresta, realizou acção de sensibilização, junto da população e da população escolar.

Para reforçar a vigilância e a 1.ª intervenção nos meses de Julho, Agosto e Setembro, altura em que

está no terreno a equipa móvel de Protecção Civil Municipal, o executivo assinou um protocolo, no valor de

7.000,00 €, com cada uma das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Nelas e Canas de
Senhorim, ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que conheçam

de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um conhecimento cabal das zonas e
períodos de risco, bem como das acções e medidas a efectivar em caso de necessidade de primeira
intervenção.

Também para vigilância móvel o Município de Nelas candidatou-se ao projecto “Voluntariado Jovem

para as Florestas”, tendo sido contemplado com 12 jovem do Concelho, que vigiaram a floresta nos meses de
Julho e Agosto.

As acções de sensibilização não foram esquecidas, na Festa da Primavera com a campanha Nelas

Ecológica 2010, com a temática “Nós Protegemos a Floresta. E tu?” para cerca de 600 alunos do 1.º CEB. Nas
Festas do Município de Nelas também estivemos presentes com um módulo de informação e divulgação junto

dos munícipes. Para a população em geral foram realizadas acções de sensibilização sobre “Prevenção de
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incêndios florestais” em parceria com a GNR, com o objectivo de consciencializar toda a população e alertar
para as ameaças que constituem os incêndios florestais.

02.Funções sociais
211 – Ensino não superior

A grande aposta do Município de Nelas, no campo da educação, reflecte a convicção de que as escolas não são

apenas o espaço onde se ministra o ensino curricular, mas verdadeiros agentes de intervenção sócio-educativa
que constituem verdadeiros pólos de desenvolvimento, contribuindo para preservar a identidade cultural local.

No âmbito das competências atribuídas e que visam no essencial, a melhoria das condições de ensino e de
aprendizagem, desenvolveu-se um conjunto de actividades e programas que dão expressão prática a este
desiderato municipal.
Parque Escolar

A Carta Educativa, homologada em 20 de Setembro de 2008 constitui, a nível municipal, o instrumento de
planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de

acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor
utilização dos recurso educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e sócio-económico de cada

município (artigo 10º do Decreto-lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro de 2003), estando centrada na satisfação das

necessidades da Comunidade Educativa. Posto isto, e, de acordo com a candidatura do QREN aprovada para a
edificação do Centro Escolar de Nelas, este dispõe de 15 salas para o 1º ciclo do ensino básico (o que

corresponde à frequência de 360 alunos deste ciclo) e de 4 salas para o pré-escolar (o equivalente à frequência
de 80 alunos).

Os gastos em termos de material de manutenção que vão desde lâmpadas, fechaduras, veda portas, vidros,

cabides, parafusos e porcas, tomadas e interruptores, armações, torneiras e canalizações, molas hidráulicas e
campainhas, fios e tintas, silicone e escadotes, e tantos outros materiais, o que perfaz um encargo aproximado
de €4.600,00.

Quanto ao hardware e software houve pequenas reparações em computadores, internet e aquisição de

impressoras que rondaram gastos na ordem dos €1.200.E os tinteiros requisitados para as escolas teve uma

despesa no total de €1.870,59, sendo que €1.017,06 foram para 69 tinteiros a cores e €853,53 para o mesmo
número de tinteiros pretos.

Por fim é relevante salientar que, em termos de manutenção dos aquecimentos nos edifícios rondou os

€3.565,00. Acrescente-se o facto de as escolas e jardins-de-infância requisitarem lenha e gás para aquecerem
os seus espaços físicos, o que totaliza uma despesa na ordem dos €800,00 (gás - €519; lenha - €300).

No que diz respeito ao material de desgaste do gabinete do Serviço Educativo, para as suas funções diárias

registou-se um total de 2.423 fotocópias, o que em média significa um consumo anual de cerca de 5 resmas de
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folhas, perfazendo um total de €88,50. Paralelamente requisitaram-se 16 tinteiros a preto e cores que
totalizaram um custo de €216,88.

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

O ano lectivo 2009/2010 e o ano lectivo 2010/2011 foram, à semelhança de anos anteriores, abrangidos pelo
Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular em
parceria com os Agrupamentos e Associação de Pais do concelho de Nelas.

Tendo como ponto de partida o despacho nº 14460/2008 de 26 de Maio de 2008, manteve-se o objectivo de
continuar a adaptar os tempos de permanência dos alunos na escola às necessidades das famílias e garantir que
esse tempo de permanência fosse pedagogicamente rico e complementar das aprendizagens.

Com uma nova realidade implementada – constituição do Mega Agrupamento de Escolas de Nelas (unificando a

Escola Secundária de Nelas e o Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida) e mantendo o Agrupamento
de Escolas de Canas de Senhorim, este projecto foi implementado nas 15 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.

No que diz respeito às Actividades de Enriquecimento Curricular, A.E.C., três actividades foram desenvolvidas
no concelho, no ano lectivo 2009/2010 e 2010/2011: Inglês (todos os anos de ensino); Expressões Artísticas
(todos os anos de ensino) e Actividade Física e Desportiva (todos os anos de ensino).

De Janeiro a Junho de 2010 estiveram envolvidos 30 docentes, para um total de 594 alunos matriculados no 1º

CEB, onde a média de inscrições e frequência rondou os 580 alunos. Importa ainda referir que, relativamente
ao Ensino da Música, esta actividade foi substituída pela Expressões Artísticas por não se conseguir um

recrutamento de professores com a qualidade exigida pelo Despacho nº14460/2008, de 26 de Maio de 2008, o
que voltou a acontecer no concurso do ano lectivo seguinte.

Em termos de despesas efectivas com docentes, para um período de Janeiro a Julho de 2010, este projecto

englobou um encargo de €83.162,09. Ao nível dos transportes de crianças para as instalações desportivas a
despesa rondou os €10.750. Quanto ao material escolar despendeu-se a quantia de €802,21 até Junho e de
€1.571,63 até Dezembro, perfazendo um total de €2.373,84. Complementar a tudo isto há um encargo em

termos de fotocópias e papel, que é suportado na íntegra pela autarquia. Nesta listagem inclui-se os livros de
ponto das AEC, as fotocópias dos docentes para as suas actividades e as avaliações dos alunos em cada período

escolar, bem como as inscrições para as Férias em Acção ou avisos relativos a eventos/ actividades inseridas
em Projectos de educação organizados pelo Município. Até Dezembro de 2010 tivemos um consumo de 20.366
fotocópias, requisitando no total 120 resmas de folhas com um custo apurado de €354.

Para a implementação deste programa houve o financiamento do Ministério da Educação. Desse valor, a

maior parte serviu para pagar directamente aos docentes contratados pela Câmara Municipal através de um

contrato de trabalho a termo resolutivo, nos termos da Lei nº23/04, de 22/06 e Código do Trabalho aprovado

pela lei nº 99/03, de 27/08 e regulamentado pela Lei nº 35/04, de 29/07. Assim, de Janeiro a Julho, o total

com as despesas dos docentes foi de €83.162,09 e de Setembro a Dezembro foi de €35.122,69 totalizando
€118.284,78.
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Eventos e Outras Actividades

Nos restantes eventos estritamente ligados ao sector educativo, podemos salientar a Semana da Criança que

teve um encargo de cerca de € 8.500 e envolveu gastos com a exibição de um filme no Cineteatro de Nelas e
entrega de pipocas e uma viagem de finalistas do 4º ano do 1ºCiclo ao Jardim Zoológico de Lisboa.

O programa Férias em Acção para um público-alvo de alunos do 1º Ciclo que estimou os seus gastos em

€10.055,77 para encargos com professores, visto que se fez o aproveitamento de material existente no âmbito
das A.E.C..

Projecto Acção de Formação “Gestão de Competências e Recursos Educativos”

O projecto de formação – acção “Gestão de Competências e Recursos Educativos” resulta de uma candidatura
ao POPH, no âmbito da Tipologia 3.4. – Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local – e tem
como principais objectivos dotar os recursos humanos da autarquia na área da educação, de competências e
instrumentos que lhes permitam uma melhor gestão e desempenho profissionais. Neste sentido, encontram-se
abrangidos não só os Técnicos do Município, como também todo o pessoal não docente por este contratado e
que exercem funções nos estabelecimentos de ensino do concelho.

No âmbito deste projecto, estiveram envolvidos em 2010, cerca de 100 assistentes operacionais, bem como 7
assistentes técnicos e 9 técnicos superiores, perfazendo um total de 2838,50 horas de formação no ano de
2010. O custo total deste projecto de formação – acção foi de 49.477,84€, dos quais 11.838€ deveria
corresponder à comparticipação privada da formação efectuada pelo Município, que corresponde ao valor
vencimentos dos funcionários, equivalente ao número de horas de formação. No entanto, desse valor apenas

foram imputados custos no montante de 5.827,26€, pois a diferença (5.600€) foi considerad a como custo
elegível na comparticipação do FSE.

212 – Serviços auxiliares de ensino
Acção Social Escolar

Na área da Acção Social Escolar importa salientar a Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância. O

Município de Nelas continua a proceder à implementação do serviço de refeições e prolongamento de horário

continuando a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade. Assim, a Componente de Apoio à Família abrange
os 14 Jardins-de-Infância existentes no Concelho.

Jardins-de-infância
Salas apoiadas

Nº de Refeições

Designação

Quadro 8

Apoios no Pré-escolar em 2010

Nº

14
14

23.017
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Custo das Refeições

Verbas atribuídas à Componente de Apoio à Família
Total de crianças apoiadas

51.034,14 €
7.834,00 €
192

No que respeita à Educação Pré-Escolar, a Autarquia tem estabelecido acordos de Colaboração com o Ministério

da Educação e o Ministério da Solidariedade Social que têm permitido o apoio à componente social da Educação

Pré-Escolar com verbas definidas anualmente, comparticipando as famílias nestes serviços – Refeições e
Prolongamento de Horário – de acordo com o rendimento familiar.

O Programa de Generalização de Fornecimento de Refeições Escolares no 1º Ciclo do Ensino Básico considera
que o fornecimento de refeições escolares aos alunos deste ciclo de Ensino é um factor de qualificação da

educação, que influencia positivamente as condições de aprendizagem e que pode ser determinante no
combate ao abandono escolar.

Assim, o Município candidatou-se de novo em Setembro de 2010 ao Programa de Generalização de
Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, com uma cobertura de 15
escolas, com cerca de 591 alunos abrangidos. Como resultado podemos afirmar que foram servidas no ano de
2010 cerca de 60.339 refeições com um custo de € 110.854,25.
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 de uma política educativa solidária e de proximidade, com o intuito de proporcionar

o acesso de todos os alunos à escolaridade básica, nomeadamente aos mais carenciados economicamente,

foram concedidos auxílios económicos destinados à aquisição de material escolar e manuais escolares no valor
de € 7.567,50.

Os subsídios, divididos por dois escalões (A, 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 didáctico 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 didácticos existentes nos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo, o município transferiu

no ano de 2010, € 9.275 para o Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e € 3.150 para o
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, perfazendo um total de € 12.425.
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Transportes escolares

Ao nível dos transportes escolares, o Município de Nelas teve uma despesa que rondou os €128.206,83. Os
alunos que beneficiavam de Transportes Escolares em 31-01-2010 constam do mapa seguinte:

Quadro 9

Alunos que beneficiavam de Transportes Escolares em 31-01-2010

Estabelecimentos

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundári

Total

Esc. Secundária/3 Nelas

0

0

64

89

153

74

87

0

187

49

72

44

165

Agrupamento de Escolas

26

Agrupamento de Escolas Dionísio

0

Fortunato de Almeida
da Cunha

a

O número de alunos a frequentar escolas fora do concelho foram 9: 3 alunos no concelho de Viseu (Escola EB

2,3 Grão Vasco, Escola Secundária Alves Martins, e Escola Secundária Viriato); 3 alunos no concelho de Carregal

do Sal (Escola Secundária de Carregal do Sal) e 4 alunos no concelho de Mangualde (Escola Secundária Felismina
de Alcântara).

Regime da Fruta Escolar

Durante o ano lectivo de 2009/2010 foi implementado o Regime da Fruta Escolar nas escolas do 1º ciclo do

ensino básico do concelho. Este programa tem como objectivo contribuir para a promoção de hábitos de
consumo de alimentos benéficos para a saúde das populações mais jovens e para a redução dos custos sociais e
económicos associados a regimes alimentares menos saudáveis.

No ano de 2010 foram distribuídas cerca de 28.378 peças de fruta pelas escolas do 1º ciclo do ensino

básico perfazendo um encargo de € 6.117,67.
232 – Acção Social

Acção Social/Rede Social

° Projecto “À Volta da Mesa” – Serviço da Rede Social de Nelas em parceria com Animadores da Autarquia
Carlos Henriques e Luís Ribeiro, no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social.
Público-Alvo abrangido:

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Nelas

Alunos do 1º, 2º, 3ºciclos e ensino secundário do Concelho de Nelas
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Outras Instituições que solicitaram a apresentação do Projecto:
Escola E.B. 2,3 do Viso – Viseu

Câmara Municipal de Castro Daire
Câmara Municipal de Vouzela
REAPN/IPJ Viseu

(não implicou custos para a Autarquia)
° Projecto “Olha para a Pobreza com Olhos de Ver” – Serviço da Rede Social da Câmara da Nelas em parceria
Rede Europeu Anti Pobreza Nacional (REAPN), integrando este Projecto 13 Municípios da Região Dão Lafões.

O projecto “Olha para a Pobreza com Olhos de Ver” foi um concurso que pretendeu levar as Instituições

e Escolas dos concelhos da região Dão Lafões a apresentar trabalhos nas áreas da Expressão Plástica, Expressão
Escrita e Expressão Musical. Pinturas, contos ou histórias, canções do passado, do presente ou para o futuro,
com uma dose de inovação e originalidade.

O objectivo da Rede Social foi apelar à criatividade, no panorama local, no âmbito do Ano Europeu de

Combate à Pobreza e Exclusão Social 2010.

Contactadas, todas as Instituições e Escolas do Concelho, pela Rede Social de Nelas, participaram neste

concurso a Fundação Lapa do Lobo, Santa Casa da Misericórdia de Santar e Agrupamento de Escolas de Canas
de Senhorim.

Neste seguimento, Nelas alcançou um primeiro prémio, na categoria Expressão Plástica Idosos, pela

Santa Casa da Misericórdia de Santar.

A cerimónia de encerramento e entrega de prémios teve lugar no Instituto Português da Juventude de

Viseu, no dia 9 de Dezembro.

Os trabalhos realizados pelos Concelhos participantes, vão estar em exposição, em todos os Municípios,

em data a agendar.

(não implicou custos para a Autarquia)
° Integrado no Plano de Acção da Rede Social, em parceria com Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e

Núcleo Local de Inserção de Nelas - Implementação de um II Curso de Competências Parentais – “Promover
as competências pessoais e parentais”, tendo sido este realizado na Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Nelas e abrangendo cerca de 30 pessoas, sendo a maioria casais.
(não implicou custos para a Autarquia)

° WORKSHOPS dinamizados para CLASNelas - definição das novas problemáticas para a realização do novo
Plano de Acção para 2011 e o novo Diagnóstico Social;
(não implicou custos para a Autarquia)
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° Através de uma proposta da Associação VIDA, o Município de Nelas, em 2010, aderiu ao Projecto “Cidade

Amiga das Pessoas Idosas” que terá como principais actividades a nível nacional: aplicação da lista de
verificação nos municípios portugueses, envolvendo entidades da sociedade civil e idosos; recolha e análise de
dados representativos de cada Concelho (questionários); acções de formação para formar 150 técnicos a nível
nacional; 20 focus-group; organização de 10 debates públicos; selecção e publicação das melhores práticas
nacionais e posterior organização de um Fórum Nacional.

Este projecto tem por base áreas estratégicas para que uma cidade seja considerada amiga dos idosos: edifícios
públicos e espaços urbanos; transportes; habitação; participação social; respeito e inclusão social; participação
cívica e emprego; comunicação e informação e apoio comunitário e serviços de saúde.
(não implicou custos para a Autarquia)

° Programa de apoio à população sénior

Tendo como principais objectivos reduzir o isolamento social do Idoso, a valorização e a partilha de

experiências e saberes com a Comunidade, a autarquia tem desenvolvido alguns “momentos”, nomeadamente
o Encontro/Convívio dos Idosos do Concelho de Nelas.
° Projecto “Momentos…”

- Momentos Populares

Realiza - se no mês de Junho, pelas comemorações dos Santos Populares e destina - se aos idosos das

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Esse evento contou, em 2010, também com a
participação dos diabéticos do Concelho, em parceria com o Serviço de Desporto.
(custos estimados em 750.00€)
- Momentos de Teatro

Peça de teatro “Cargas e Descargas” com a participação dos Animadores da Autarquia Carlos Henriques

e Luís Ribeiro e dos alunos do grupo de teatro da Escola Dr. Fortunato de Almeida, integrada na Semana da
Primavera, dirigida mais uma vez aos idosos das Instituições Particulares de Solidariedade Social.
(custos estimados em 250.00€)

° “Laboratórios de Informática” /“Tempo Feliz Internet Sénior”

Iniciativa da semana da Primavera, em colaboração com o Serviço de Comunicação Social, que se realiza no
Espaço Internet com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho. Esta iniciativa permite
aos participantes um primeiro contacto com o computador e navegação na Internet.
(não implicou custos para a Autarquia)

26

Relatório de Gestão 2010
° Elaboração de um Regulamento destinado à atribuição de Apoio Habitacional a estratos sociais
desfavorecidos

Em virtude da crise económica e financeira, cada vez mais é necessária a intervenção da autarquia, no

âmbito da Acção Social, no sentido da progressiva inserção social e melhoria das condições de vida das pessoas
e famílias carenciadas.

Considerando a existência de agregados familiares a viver em condições desfavoráveis, numa sociedade que

se pretende solidária e onde a habitação representa uma condição imprescindível na qualidade de vida do
munícipe, a Câmara Municipal de Nelas não pode ficar alheia a tais dificuldades e pretende, de acordo com as
suas atribuições, intervir nesta área com vista à melhoria das condições habitacionais inerentes aos agregados
familiares comprovadamente carenciados.

Considerando que compete às autarquias locais desenvolver soluções para a resolução dos problemas que

afectam as suas populações, nomeadamente os estratos sociais mais desfavorecidos, pelos meios mais
adequados e nas condições objecto de regulamentação municipal, a Câmara Municipal de Nelas, ao abrigo do

disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de

Janeiro (e com as rectificações n.º 4/2002 de 06/02 e n.º 9/2002 de 05/03), concretamente o disposto no
artigo 64.º, n.º 4, alíneas b) e c), e n.º 7, alínea a), decidiu instituir um Programa Municipal para atribuição de

apoio habitacional a estratos sociais desfavorecidos, tendo sido apreciado e aprovado em sessão de Assembleia
Municipal no dia 18 de Junho do presente ano.

A Câmara Municipal procederá à hierarquização das candidaturas, tendo por base:

a) Avaliação da urgência/premência e necessidade das obras a efectuar;
b) Avaliação sócio-económica do agregado familiar;

c) Agregados familiares que integrem indivíduos portadores de deficiência ou comprovada dificuldade de
mobilidade e idosos.

Para mais esclarecimentos, os munícipes poderão dirigir – se ao Serviço de Acção Social da Autarquia. (não
implicou custos para a Autarquia)

° Encontro Distrital das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, com a Comissão Nacional de

Protecção de Crianças e Jovens em Risco (10 de Março de 2010) – apoio logístico do Município de Nelas à
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas. (implicou custos para a Autarquia – almoço
Restaurante “Os Antónios” – 1250€)

° Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência

- Apoio ao nível do transporte de pessoas portadoras de deficiência para o Internato Victor Fontes (Viseu) e

Associação de Beneficência Popular de Gouveia. O Município de Nelas tem colaborado com as Instituições e

Familiares com o objectivo de prestar apoio de transporte a jovens que frequentam estas Entidades,

permitindo – lhes continuar a beneficiar de actividades, tais como: cozinha pedagógica, arraiolos, manutenção,
27

Relatório de Gestão 2010
computadores, expressões artísticas, reciclagem de papel, renda e tecelagem. (implicou custos para a
Autarquia – deslocações diárias de Nelas – Seia – Nelas e às 2.as feiras e 6.as feiras Nelas – Viseu - Nelas)
242 – Ordenamento do território

No campo do ordenamento do território, os investimentos foram realizados no sector da reabilitação

urbana e rural, nomeadamente, passeios e muros nas várias freguesias, pavimentações em calçada, etc.

Há a realçar um grande investimento – Centro Educativo de Nelas - que se encontra em fase adiantada

de construção e que irá contribuir de forma relevante para o enriquecimento do ensino às camadas mais jovens

de entre os 3 e os 10 anos, pelas condições que irá proporcionar à formação destas crianças. Com efeito, além

de espaços verdes, terá também um grande espaço coberto e dois campos de jogos. Para os mais pequenos, irá
dispor de uma porta de acesso ao Parque Infantil de Nelas que se localiza no terreno anexo ao Centro
Educativo.

Nas restantes freguesias do concelho, as intervenções foram mais moderadas, mas com grande

significado para o seu ordenamento. Pavimentaram-se vários passeios e procedeu-se a alargamentos de ruas,

com a preocupação de dotá-las, sempre que possível de rede pluvial, infraestrutura que tem sido um pouco
esquecida no passado. Incluem-se nestas actividades o alargamento com construção de passeios nas inserções

das saídas de Vilar Seco para a E.N. 231 e no acesso à Igreja em Senhorim. A Av. Viscondessa de Taveiro em

Santar foi também alargada em algumas zonas, trabalhos que ainda estão a decorrer. Pavimentaram-se os
passeios da Av. dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim e da Av. 1 de Julho e requalificaram-se os da
Rua António Joaquim Henriques em Nelas.

Em colaboração com a Junta de Freguesia repavimentaram-se várias ruas em calçada de cubos de

granito da zona antiga da Lapa do Lobo e noutras zonas distribuídas pelas demais freguesias.

Em Moreira deu-se início à construção da rotunda à entrada da povoação onde foram edificados muros

em alvenaria de granito e outros em betão /blocos. Para a sua construção alargou-se um caminho estreito
afluente à futura rotunda que ficou com perfil transversal adequado ao seu trânsito.

Em Senhorim iniciou-se um grande muro de suporte para segurança da estrada e para permitir a

construção de passeios na envolvente da rotunda da Vila.

O mercado de Nelas com as suas grandes asnas em madeira foi objecto de obras de beneficiação na

cobertura onde se procurou não desvirtuar o existente.

O apoio a entidades externas foi uma constante, tanto em Igrejas como em entidades oficiais,

procedendo-se à pintura do edifício do Tribunal de Nelas e à remodelação significativa o Quartel da GNR.

Está ainda em curso uma grande obra de carácter social – O Centro de Dia/Creche de Vilar Seco onde a

Autarquia, além de comparticipar monetariamente na sua construção ficou com o encargo da construção dos
Arranjos Exteriores.
243 – Saneamento
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O Município de Nelas, entende que o abastecimento público de água às populações e o saneamento de

águas residuais urbanas, por si geridos, constituem serviços essenciais ao bem-estar, à saúde pública e à
segurança colectiva das populações, às actividades económicas e à protecção do ambiente, pretendendo
simultaneamente dar cumprimento à legislação em vigor e atingir os objectivos previstos no PEAASAR II. Para
mandou elaborar o “Documento de Enquadramento Estratégico (D.E.E.) dos Sistemas de Abastecimento de Água

e de Saneamento de Águas Residuais para o concelho de Nelas”, em conformidade com o cumprimento das
orientações do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), que orienta as intervenções que se fazem
por todo o concelho.

Assim, dotou-se o novo arruamento de ligação da Av. Lobo Antunes à Variante à E.N. 234 de redes de

água e de esgotos que já estão em funcionamento a servir o Novo Quartel dos Bombeiros de Nelas. Também a
ligação da E.N. 234 à Radial da Urgeiriça foi objecto das mesmas infraestruturas, o que permitiu anular fossas
sépticas de várias habitações que não dispunham de ligação à rede pública.
244 – Abastecimento de água

Assegurar a qualidade da água fornecida aos munícipes tem sido uma das preocupações do executivo

municipal. Assim, de modo a dar cumprimento às disposições legais, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 306/2007
de 27 de Agosto, são realizadas quinzenalmente análises de avaliação da qualidade da água consumida pelos
munícipes.

Anualmente, os serviços técnicos da autarquia elaboram um Plano de Controlo da Qualidade da Água

(PCQA), sujeito a aprovação por parte da entidade competente, o Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos (ERSAR), onde constam os locais, data e tipo de controlo a efectuar, sendo as amostras recolhidas

enviadas posteriormente para o Controlo Analítico da Qualidade da Água, efectuado pelo Centro de Serviços do
Ambiente (CESAB), laboratório acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC).

Foram realizadas acções de sensibilização sobre o consumo de água, no âmbito do projecto eco-escolas

da Escola E.B. 2,3 Dr. Fortunato de Almeida, para cerca de 50 alunos.

No sentido de garantir maior qualidade no serviço de abastecimento de água ao concelho, procedeu-se

à limpeza dos reservatórios de água em Vilar Seco, Senhorim, Nelas, Santar, Urgeiriça, Algerás, Carvalhas, Vila
Ruiva, Póvoa de Luzianes, Carvalhal Redondo, Póvoa de Santo António e Caldas da Felgueira.

Face às perdas anuais que são muito significativas no sistema de abastecimento de água ao concelho,

decidiu a Autarquia colocar contadores em todos os locais consumidores de água, tal como, rotundas, jardins
com sistema de rega, piscinas, etc.

Ainda dentro desta política decidiu também a colocação de contadores à entrada das povoações, o que

permitirá controlar os consumos e respectivas perdas e detectar eventuais roturas que possam surgir.
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245 – Resíduos sólidos

A recolha (indiferenciada e selectiva), tratamento e valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos é levada

a cabo pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, com custos elevados para a Autarquia.

Continua a recolha gratuita de monos (frigoríficos, sofás, colchões, entre outros objectos), de quinze

em quinze dias, em que se tem verificado uma forte adesão por parte dos munícipes.
246 – Protecção meio ambiente e conservação da natureza

Neste âmbito os investimentos realizados foram na área da requalificação de espaços verdes,

beneficiando os diversos espaços verdes existentes no concelho.

Procedeu, pelo quinto ano consecutivo, ao tratamento fitossanitário do Ulmeiro, junto à Capela, na

freguesia de Moreira com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim e fez também um
tratamento de recuperação/reestruturação às árvores do Largo da Cavalaria, em Nelas.

De salientar que diariamente percorrem as ruas da Vila de Nelas aspiradores de limpeza urbana que

garantem o asseio e higiene das vias públicas.

É visível o esforço da autarquia na manutenção dos espaços verdes, que é frequente e ininterrupta, e

que vai desde a rega, ao corte de relva, da monda, à poda, entre outros trabalhos, assegurados por uma equipa
de jardineiros do município.

Orientação de uma estagiária do curso de Engenharia do Ambiente da Escola Superior Agrária com a

duração de 250 horas.

A adesão da autarquia ao projecto nacional “Mãos à Obra! Vamos Limpar Portugal”, permitiu a recolha

dos monos e entulhos espalhados indevidamente e ilegalmente por diversos espaços florestais do concelho,
num total de 43,48 toneladas.

Neste campo, também os cemitérios foram objecto de obras significativas de beneficiação. Concluíram-

se os arranjos exteriores do Novo Cemitério de Nelas e pavimentaram-se as alamedas interiores do cemitério
velho.

Quinta da Cerca

No Parque Ecológico da Quinta da Cerca têm-se feito investimentos ao longo dos anos,o custo da

certificação em modo de Produção Biológica da Quinta da Cerca é de 283,85 euros.

Foi executada a manutenção de toda a área social, caminhos, aquisição de produtos biológicos, para o

funcionamento do parque.

Orientação de quatro estagiários do curso profissional de Técnico de Gestão do Ambiente da Escola

Secundária de Seia, num total de 105 horas cada aluno, correspondendo à 2.ª parte do curso.
250 – Serviços culturais, recreativos e religiosos
251 – Cultura
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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 para leitura de presença. Assegura o apoio da CMN 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 27479 utilizações do serviço, teve
um n.º de participantes efectivos nos eventos de 7801.

Diversas iniciativas decorreram na Biblioteca Municipal António Lobo Antunes, no âmbito da promoção da
leitura e outras actividades de cariz cultural, tais como:


Livros viajantes para a população do 1.º CEB e ensino pré-escolar, que no ano lectivo de 2009/2010,



Biblioteca na piscina, durante os meses de Julho e Agosto nas piscinas municipais descobertas, com 322



Cargas e descargas de Vida, espectáculo interactivo para idosos dos lares e Centros de Dia do Concelho,



Gaspar no mundo dos objectos, histórias do Gaspar para pais e filhos, que animaram os 57 participantes



Trajectórias, espectáculo de poesia, leitura e teatro, incluído na Festa da Primavera apresentado pelos



Histórias na algibeira, ocorreu a 12 de Março na Biblioteca da Escola EB 2.3/Sec. Canas de Senhorim, e

envolveu 847 alunos do 1.º CEB e respectivos professores, num total de 2252 documentos emprestados;
requisições de documentos (jornais, revistas e livros) para leitura de presença;

que ocorreu no dia 24 de Março, na Festa da Primavera, no qual participaram 100 idosos;

na actividade, distribuídos pelos dias 27 e 28 de Março, no âmbito da Festa da Primavera;

alunos do clube de Teatro da EB 2.3 de Nelas, no dia 24 de Março, ao qual assistiram 90 pessoas;

30 de Abril no Jardim Escola João de Deus e contou com a participação de 110 crianças do ensino préescolar.



Um dia feliz, peça de Teatro intimista apresentada pelo Grupo Senna de Seia, ao qual assistiram 47



Primaversus, na Festa da Primavera, projecção de filme realizado na Escola Secundária de Nelas e



À volta da mesa, espectáculo misto de teatro e leitura, que ocorreu nos meses de Março, Abril e Maio,



As viagens de Gaspar, as novas aventuras do Gaspar, permitiram a 1184 alunos do pré-escolar e do 1.º

municípes, no dia 27 de Março, na programação da Festa da Primavera.

breve sessão poética, no dia 25 de Março, com a presença de 161 pessoas.

que contou com uma assistência de 1195 alunos do 1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário.

CEB do Concelho usufruir de um espectáculo interactivo de música, luzes, histórias e muito mais… e ao
longo dos meses Março, Abril, Maio e Junho.



Formação de utilizadores, sessões de pesquisa orientada de documentação para alunos com



Tuti-tati-pum, espectáculo para bebés, um misto de sonoridades, luzes e histórias infantis, que na



Acção de formação, Encontro com as palavras, que ocorreu no dia 23 de Outubro, na qual estiveram

necessidades educativas especiais, num total de 10 alunos e ocorreu no dia 27 de Maio.
semana do município, encantou 50 bebés e respectivas famílias.

presentes 19 formandos e acção de formação Leitura de Corpo inteiro, apresentada nos dias 21 e 22 de
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Dezembro. Ambas resultaram de um protocolo de colaboração entre o município de Nelas e DGLB do
Ministério da Cultura.



O Fiasco do Robot Bibo, sessão de animação para a leitura que itinerou por todas as escolas do 1.º CEB



Workshop Ensinarte, a 11 de Dezembro, a artesã Lia Alvadia apresentou na BMN um Wokshop de



Presépios de Portugal e do Mundo, exposição patente na Biblioteca de 2 de Dezembro a 6 de Janeiro,



Ler + em família, projecto de leitura familiar a partir da escola do 1.º CEB, que contou com a



Oficinas múltiplas, projecto de apoio ao clube de Teatro da EB 2.3 de Nelas, constituído por 20 alunos



Exposição “Limpar Portugal” de 23 de Setembro a 30 de Outubro e Exposição “Cores e Ideias:

e jardins-de-infância do Concelho de 11 a 26 de Outubro.

construção de presépios que contou com 14 participantes.
visitada por 1157 munícipes.

participação de 41 famílias do Agrupamento de Nelas
do 2.º CEB.

república”, de 1 de Outubro a 13 de Novembro.

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

Foram efectuadas despesas ao nível da aquisição de documentos (livros, revistas e jornais) num valor total de
7279,18 € e 1695,90 € relativas aos meios informáticos (hardware e software).

Contabilizaram-se outras despesas que incluem material de desgaste (tinteiros, papel, plástico de

encadernação de livros), produtos de limpeza e desinfecção, etiquetas anti-furto, e materiais para a
construção de cenários, num total de 3.544,00 €.

Neste capítulo, é ainda de realçar uma obra de grande impacto estético executada na rotunda de

Senhorim, relativa ao Vinho do Dão. Com efeito, nesta rotunda foi executado um monumento simbolizando o
slogan “Nelas – Coração do Dão” onde o aço do cacho de uvas giratório se harmoniza numa união perfeita com
o betão pintado.

252 – Desporto, Recreio e Lazer

Através da realização de actividades de âmbito desportivo, a Câmara Municipal de Nelas conseguiu:




Promover e fomentar a prática desportiva na população, desde os mais jovens até à idade adulta,
com vista à criação de hábitos desportivos, facilitando uma vida mais saudável e consequente
aumento da qualidade de vida;

Facilitar uma ocupação salutar dos tempos livres da população mais jovem e adulta do Concelho,
contribuindo para o decréscimo do sedentarismo;
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Contribuir para o fortalecimento do Associativismo Desportivo no Concelho, fomentando a prática

desportiva

nos

escalões

de

formação,

o

aparecimento

de

novos

clubes

desportivos,

consequentemente novas modalidades desportivas, quer a nível federado ou recreativo;

e

Contribuir para o bem-estar dos participantes, através da sua integração social e cultural, cultivando

valores e atitudes que fomentam o espírito desportivo e saudável convívio;
Aumentar a taxa de participação desportiva no Concelho de Nelas.

A regularidade e continuidade na realização de eventos desportivos permitiram a criação de alternativas para a
população em geral, de forma a facilitar a ocupação dos tempos livres e promoção da actividade física e
desportiva.

Em 2010, e considerando um custo global aproximado de 23.000,00€, incluindo as despesas de organização e
logística, 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 1600 Munícipes, as seguintes actividades:


Os 10os Jogos Desportivos do Concelho de Nelas, decorreram entre 2 de Maio e 4 de Julho, e contaram

com a participação de 12 Colectividades e cerca de 395 atletas/ dirigentes envolvidos, com idades
entre os 7 e os 65 anos, em 12 modalidades desportivas – Andebol, Basquetebol 3x3, Natação, Futebol

7, Futsal, Orientação, Ténis de Mesa, Duatlo, Ténis, Jogos Tradicionais – Malha e Petanca, Atletismo e
Jogos de Mesa – Damas e Sueca.


A Actividade Física em População com a Diabetes, é desenvolvida durante o ano sob a orientação

Técnica dos Serviços de Desporto da Câmara Municipal, e com a realização de aulas semanais de

Ginástica de Manutenção e Actividades Aquáticas, nas instalações desportivas municipais – Piscinas e
Pavilhão, conjugando a colaboração do Centro de Saúde de Nelas, no rastreio e orientação da

população com a Diabetes diagnosticada. Participaram nestas actividades cerca de 45 Munícipes. No

âmbito da comemoração do Dia Mundial da Diabetes, realizou-se a 14 de Novembro, uma sessão de
sensibilização para a população com a Diabetes diagnosticada, e que contou com 211 participantes,

tendo sido abordados temas como a alimentação e a importância da prática de actividade física nesta
população específica. Este encontro foi organizado em parceria com a Câmara Municipal e as Unidades
de Saúde do Concelho de Nelas.


O projecto “Crianças em Movimento…”, é direccionado 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 368 crianças.


As “Olimpíadas da Amizade Carlos Costa - 2010”, realizaram-se nos dias 11 de Setembro de 2010, no

Concelho de Viseu, tendo o Município de Nelas participado com cerca de 79 atletas e dirigentes/
treinadores, numa actividade competitiva em 8 modalidades desportivas, juntamente com os restantes
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Concelhos da Comissão Organizadora – Viseu, Vouzela, Tondela, Castro Daire, Penalva do Castelo, Santa
Comba Dão, Vila Nova de Paiva Lamego.



Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, realizou-se uma caminhada pelas ruas da Vila de Nelas,

seguida de uma aula de Ginástica de Manutenção, com a participação de cerca de 20 pessoas.

No decorrer do mês de Maio, realizaram-se as comemorações do Mês do Coração, com a organização de

actividades orientadas, incluindo caminhadas pelas ruas da Vila de Nelas, aulas de grupo – ginástica,
dança e com materiais. As actividades realizaram-se durante todos os domingos no período da manhã,
no Parque de S. Miguel e na Praça do Município, contando com a participação total de 121 Munícipes.



Com intuito de divulgar a modalidade de Natação nas suas diversas vertentes, surge o evento “Água e

Movimento”, direccionado à população em geral a aos alunos da Escola Municipal de Natação, e que

contou com várias actividades e em diferentes datas, nomeadamente por ocasião da Festa da
Primavera. Neste evento decorrem iniciativas de carácter pontual com a realização de Actividades

Aquáticas/ Lúdicas, bem como com a organização dos Torneios de Natação da Escola Municipal de
Natação de Nelas. Neste conjunto de Iniciativas participaram um total de 265 Munícipes.


No âmbito da comemoração do Halloween, decorreu, na Piscina Municipal Coberta, a 29 de Outubro, a

actividade Hidro-Halloween - Hidroginástica, aberta à população em geral e de entrada livre, onde
participaram 81 Munícipes.



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

participado activamente durante toda a época desportiva nas diversas provas. Esta participação
possibilita a presença dos atletas da equipa da pré-competição na vertente competitiva da modalidade
em representação do Município de Nelas. No decorrer do ano participaram em 12 provas, realizadas em
diferentes concelhos/ distritos, tendo a Escola Municipal de Natação de Nelas, obtido o 7º lugar, na
classificação geral e final da época 2009/2010, entre as 20 escolas de natação participantes.

Relativamente à gestão das instalações desportivas, as Piscinas Municipais – Cobertas e Descobertas, Pavilhão
Desportivo Municipal e Estádio Municipal, é cada vez mais importante para a Autarquia assumir a
responsabilidade de possibilitar/ proporcionar a criação de infra-estruturas de base para a prática e
desenvolvimento de actividades desportivas, quer a nível particular, escolar ou federado, contribuindo com a
disponibilização das instalações para usufruto das Colectividades/ Clubes do Concelho.

No ano de 2010, cobraram-se um total de cerca de 69.000,00€, de acordo com as taxas previstas no
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. Na generalidade, apurou-se uma frequência de utilização das
instalações desportivas municipais – Piscinas Municipais e Pavilhão Desportivo, de 74.000 utilizadores, o que
implica um cuidado reforçado na gestão do dia-a-dia das mesmas, quer a nível de recursos humanos, quer a

nível da instalação, sempre com objectivo de proporcionar mais e melhores condições aos utentes. Nas
instalações desportivas de gestão municipal são realizadas despesas correntes (água, luz, gás, produtos para

tratamento de água e de limpeza, e no tratamento/ manutenção dos relvados) de forma a garantir o seu
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normal funcionamento, possibilitando a disponibilização de espaços com as condições ideais para a prática das
actividades a que se destinam.

A Câmara Municipal efectuou, em 2010, e na totalidade do Concelho, um investimento no que se refere à
conservação/ manutenção e obras de beneficiação das instalações e equipamentos desportivos, para apoio:
 Ao Estádio Municipal de Nelas/ Campo nº2 | Arrelvamento, num total de 89.773,76€;
 Às Piscinas Municipais, num total de 6.069,28€;

 Ao Pavilhão Desportivo Municipal, num total de 1.039,13€;

 Ao Parque de Lazer/ Desporto na Quinta do Pomar Nelas, num total de cerca de 7.264,27€;
 Ao Campo de Jogos em Canas de Senhorim, num total de cerca de 7.556,73€;

 Ao GDR Canas Senhorim | Beneficiação Complexo Desportivo, em cerca de 8.516,00€;
 Ao Campo de Futebol de Vale de Madeiros, em cerca de 768,45€;
 Ao Estádio do Sporting Clube de Santar, em cerca de 10.171,49€;

 Para Instalações Desportivas do Concelho, num total de 3.331,56€.
No âmbito do apoio à actividade desportiva federada no Concelho, e como forma de incentivo ao
desenvolvimento e continuidade da mesma, a Câmara Municipal contribuiu nas inúmeras actividades realizadas
em 2010, da responsabilidade e organização de Clubes Desportivos, através da deliberação de apoios
financeiros definidos nos Contratos Programa, no valor total de 208.820,00€.

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 40.000,00€, quer ao nível dos demais contributos solicitados.
03.Funções económicas

320 – Indústria e energia

De modo a dar continuidade à política do Município em relação aos espaços industriais, que se traduz

no progresso e desenvolvimento no concelho de Nelas, a Autarquia tem investido na aquisição de terrenos, quer
para possíveis investidores interessados, quer para atrair e captar mais investimento e ainda na construção de

infra-estruturas, tanto em arruamentos, com nas redes de água, esgotos, pluviais, electricidade e
telecomunicações.

Deste modo, a aquisição de terrenos para fins industriais é uma constante preocupação, tendo-se

adquirido vários hectares nos últimos anos. Este ano foi aquele em que menos aquisições houve, adquirindo-se
4.580 m2 nos quais se gastou 7.220,00 €. No entanto, face às avultadas quantidades de terreno adquirido em
anos anteriores, cederam-se, este ano, 15.092 m2 pela quantia de 8.018,50 €.

35

Relatório de Gestão 2010
Em relação à energia, os investimentos da Autarquia têm sido avultados na ampliação da rede eléctrica

por todo o concelho.

331 – Transportes rodoviários

Para melhorar as acessibilidades e consequentemente contribuir para a melhoria do nível de vida dos

munícipes, a Autarquia, com comparticipação do QREN, deu início à continuação da Variante de Nelas, obra

cujo significado ultrapassa a normal contribuição para maior fluidez de trânsito, tendo principal incidência no

ordenamento urbano de Nelas onde, além de constituir um limite físico à expansão urbanística, vai permitir
retirar o trânsito nacional da zona dos maiores equipamentos da Vila, situação agravada agora com a
construção da nova escola.

Apesar da dimensão desta obra, a Autarquia tem também intervindo na beneficiação de vários

caminhos agrícolas e florestais e beneficiado vários arruamentos tanto em calçada como em betuminos

III – Execução Orçamental
1 – Receita

1.1 – Receitas Correntes
01. Impostos Directos
O Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto Único de Circulação, o Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e a Derrama constituem uma importante fonte de receitas próprias da Autarquia.

O recebimento total destas receitas foi de 62% do previsto inicialmente, tendo a Derrama sofrido uma quebra
de cerca de 58% relativamente ao ano anterior.

02. Impostos Indirectos específicos das Autarquias Locais

O recebimento total destas taxas não chegou aos 55% do orçado. Neste capítulo, 02, arrecadam-se as taxas

pagas por empresas referentes a Mercados e Feiras, Loteamentos e Obras, Ocupação da Via Pública,
Publicidade e Taxa Municipal de Direitos de Passagem e outras receitas relacionadas de cobrança residual.
03. Taxas específicas das Autarquias Locais

As receitas deste Capítulo são da mesma natureza da anterior, mas liquidadas e cobradas a particulares, tendo
sido cobradas 80% do previsto inicialmente.
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Têm aqui grande peso as taxas de saneamento e dos resíduos sólidos urbanos.
04. Rendimentos de propriedade

Referem-se essencialmente a juros de depósitos em Instituições Financeiras e rendas de terrenos, tendo sido
arrecadadas apenas 42 % da receita prevista.
06. Transferências Correntes

São as transferências de verbas do Orçamento de Estado para as Autarquias Locais, Fundo de Equilíbrio
Financeiro, Fundo Social Municipal e a Participação Fixa no IRS, e também as transferências decorrentes de
Protocolos ou Acordos com organismos da Administração Central, designadamente por transferências de
competências: DREC, DGAL, DGAE, IDS, etc. Por ter entrado em vigor o PEC III, houve diminuição nas
transferências correntes e de capital do Orçamento de Estado em 205.846,00 €.
07. Venda de bens e serviços correntes

Esta execução orçamental atingiu os 100% do inicialmente previsto. São registadas nestas contas as receitas
provenientes de preços de vendas de bens, tarifas e taxas de prestação de serviços, sendo de realçar que a
venda de água pertence a esta rubrica, sendo uma receita significativa no âmbito das receitas próprias.
08. Outras receitas correntes

Rubrica de natureza residual, de difícil previsão, executada em apenas 33% do Orçamento.

Receitas correntes

Impostos Directos
Impostos Indirectos

17%

0%
23%

1%
9%
0%
50%

Taxas, multas e outras
penalidades
Redimentos de Propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços
Outras receitas correntes

1.2 – Receitas de Capital
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09. Venda de Bens de Investimento

Receitas provenientes da venda de terrenos, tendo sido cobrados apenas 3% do total previsto.
10. Transferências de Capital

Referem-se às transferências de verbas do Orçamento de Estado para as Autarquias Locais, o Fundo de
Equilíbrio Financeiro de capital, e também às comparticipações do OE e comunitárias ( III QCA/QREN ) em
projectos co-financiados, tendo sido executada uma cobrança de cerda de 34% do previsto no Orçamento.

Assim, recebeu-se 1.886.360,00 € de FEF de Capital e 769.408,33 € da candidatura ao QREN do Centro
Educativo de Nelas.

12. Passivos financeiros

Recebimento de 200.000 € do Empréstimo a Médio e Longo Prazos, contratado com a CGD em 2009, até ao
montante de 2.500.000 €.

Foram também recebidos 7.500.000 € do Empréstimo a Médio e Longo Prazos, no âmbito do Plano de

Saneamento Financeiro, para consolidação dos passivos financeiros.
13. Outras receitas de capital

À semelhança da rubrica 08 tem natureza residual em receitas de capital, de difícil previsão, executada em
76% do Orçamentado em comparticipação de particulares em ampliações de rede de BT.
15. Reposições não abatidas nos pagamentos

Reposições de valores pagos indevidamente em anos anteriores a 2010.

Venda bens de
investimento

Receita de Capital

0%
1%

FEF de capital

18%

QREN-Centro Educ.
Nelas

7%

Outras Transf.de Capital

0%

Empr.médio longo
prazos

74%

Outras Receitas Capital
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2 – Despesa
2.1 – Despesas Correntes
01. Despesas com o pessoal
A despesa realizada inclui:


as remunerações certas e permanentes - remunerações mensais, subsídios de férias e de Natal,



os abonos variáveis e eventuais, que correspondem essencialmente a ajudas de custo e



subsídios de refeição, etc,

deslocações, horas extraordinárias, subsídios de turno, senhas de presença,

despesas com segurança social, como encargos com a saúde, subsídios familiares a crianças e
jovens, seguros de acidentes no trabalho e as contribuições para a segurança social e CGA.

02. Aquisição de bens e serviços

Contem essencialmente despesas de funcionamento, como aquisição de bens para limpeza, matérias-primas,
material de escritório, combustíveis, água, utensílios, e diversos bens, e aquisição de serviços, como encargos

das instalações, pequenas conservações e reparações de bens, comunicações, seguros, assistência técnica,
publicidade, as Festas do Município e do Vinho do Dão e outras despesas residuais com aquisição de bens e
serviços para funcionamento dos serviços.
03.Juros e outros encargos

Despesas com encargos financeiros, essencialmente juros de empréstimos.
04. Transferências correntes

Despesas provenientes de transferências concedidas por deliberação da Câmara Municipal para apoio a
actividades do interesse municipal, no âmbito da a) do nº 4º do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18/09, com a

redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, nomeadamente subsídios a associações culturais,

desportivas e de recreio, quotizações de entidades, subsídios aos Agrupamentos de Escolas e às Associações de
Bombeiros Voluntários, etc.
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06. Outras despesas correntes

Rubrica de natureza residual, cujas despesas provêm essencialmente de encargos com restituições de

Impostos e Taxas, encargos com comissões bancárias e IRC de juros de depósitos à ordem.

Despesas correntes
5.000.000,00

Despesas com pessoal

4.000.000,00

Aquisição de bens e serviços

€

3.000.000,00
2.000.000,00

Juros

1.000.000,00

Transferências correntes
concedidas

0,00
1
Desp.por natureza

Outras despesas correntes

2.2 – Despesas de capital
07. Aquisição de bens de capital

Despesas em investimento que constam da execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2010.

Saem desta rubrica, para além das empreitadas, todas as aquisições de bens e serviços a incorporar nas obras
por administração directa, como as matérias-primas, subsidiárias e materiais diversos.
10. Passivos financeiros

Amortizações de capital de empréstimos a médio e longo prazos contratados com Instituições de Crédito,
conforme mapa de Empréstimos a médio e longo prazos em anexo.
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D e sp e sa s d e c a p i t a l
Investi mentos

Passi vos f i nancei r os

9%

91%

IV – Indicadores de Gestão
1. Indicadores de natureza orçamental
a) Receita:

- as receitas correntes próprias (Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Rendimentos de Propriedade)

constituíram 21% das receitas totais;

- das receitas próprias, 45% provêm de Impostos Municipais;

- 29% da receita total correspondeu às transferências do Orçamento de Estado: FEF, FSM e Participação

Fixa em IRS;

- o recurso a financiamento externo, a instituições de crédito, representou 43% da receita total;
- as receitas correntes representaram 41% da receita total;

b) Despesa:

- a despesa corrente foi 55% da despesa total;

- as despesas com pessoal foram 27% das despesas totais e 48% das despesas correntes;

- as despesas com aquisição de bens e serviços correntes constituíram 21% das despesas totais e 38% das

despesas correntes;

- os encargos resultantes do endividamento a médio e longo prazos, juros e amortizações de capital,

foram de 5% da despesa total;

- a despesa com investimento atingiu 41% da despesa total;

V – Resumo da situação financeira
1. Relação entre a receita e despesa corrente:

Dada a natureza atípica do ano económico em análise, em virtude de terem sido arrecadados

7.500.000,00 €, ao abrigo do Plano de Saneamento Financeiro, as despesas correntes excederam o total das
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receitas da mesma natureza, tendo havido a utilização de receitas de capital, para financiar despesas

correntes, sendo que o Empréstimo a médio e longo prazos, para consolidação dos passivos financeiros,

constituiu Receita de Capital, mas serviu para financiar as despesas correntes e de capital que constituíam
dívidas a terceiros.

Na execução orçamental atingiram-se os seguintes resultados:



Receitas correntes......................................................7.377.643,96 €
Despesas correntes.....................................................9.704.871,98 €

-2.327.228,02 €

2. Relação entre a receita e a despesa de capital:

Integra a receita de capital, o recebimento de 7.500.000,00 € no âmbito do Plano de Saneamento Financeiro,
que representou 72% do total da receita de capital. As receitas e despesas de capital atingiram os seguintes
valores:




Receitas de capital................................................10.427.490,15 €

Despesas de capital.................................................7.890.198,51 €
2.537.291.64 €

3. Equilíbrio Total


Saldo do ano anterior....................................93.679,91 €



Receitas:

Correntes................................................... 7.377.643,96 €

Capital......................................................10.427.490,15 €

Outras (Reposições não abatidas nos pagamentos)…………..411,67 €


Soma

17.899.225,69 €

 Despesas:
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Correntes...................................................9.704.871,98 €
Capital...................................................... 7.890.198,51 €


Soma…………………………………….………………17.595.070,49 €

 Saldo para o ano seguinte...............................304.155,20 €
 Saldo da Tesouraria em 31/12/2010...................304.155,20 €
Nelas, 31 de Dezembro de 2010

A Câmara Municipal,

A Assembleia Municipal,
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