Relatório de Gestão/2009

Município de Nelas

I – Introdução
Em cumprimento do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais ( POCAL ),
aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei nº 162/99, de 14/09, Decreto-Lei nº 315/2000, de 2/12, Decreto-Lei nº
84-A/2002, de 12/04 e Lei nº 60-A/2005, de 30/12, elabora-se o presente relatório que faz
parte integrante da Prestação de Contas referente ao exercício do ano de 2009, para:
 evidenciar as actividades desenvolvidas durante o exercício económico de 2009, 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 desta Prestação de Contas.

II – Actividades por funções

1. Funções Gerais:
111 – Administração Geral
Gabinete de Apoio ao Emigrante
Tal como aconteceu no ano transacto, em 2009 a procura dos serviços do GAE

Utentes

continuou a crescer. O mês de Dezembro, foi mais uma vez o que registou maior afluência.
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De acordo com o que podemos observar nos quadros estatísticos seguintes, a maioria
dos

serviços

prestados

diz

respeito

ao

auxílio

com

correspondência

estrangeira,

nomeadamente a nível de tradução e elaboração de respostas e ainda a disponibilização de
informações respeitantes a reformas estrangeiras. As excepções são os meses de Fevereiro e
Março mais focalizados para o preenchimento do Income Tax Americano.
Afluência
Serviços – 1º Trimestre/2009
Jan.

Fev.

Mar.

Pedidos de Reforma - Regime Geral

2

2

1

Pedidos de Reforma - Regime Complementar

2

2

5

7

9

3

9

8

Auxilio c/correspondência estrangeira (Traduções e elaboração de
respostas)

Informações gerais sobre Reformas estrangeiras
Preenchimento do Income Tax - Americano

12

Income Tax - Informações e marcações

2

26

Equivalência e Reconhecimento de Habilitações

1

2

5

2

3

17

25

61

Informações diversas
TOTAL GAE

Afluência
Serviços – 2º Trimestre/2009
Abr. Maio Jun.
Pedidos de Reforma - Regime Geral

2

2

Pedidos de Reforma - Regime Complementar

2

2

Auxilio com correspondência estrangeira (Traduções e elaboração de respostas)

5

6

7

3

4

Informações gerais sobre Reformas estrangeiras

1

Equivalência e Reconhecimento de Habilitações

1

Informações diversas

2

3

1

12

16

13

TOTAL GAE
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Afluência
Serviços – 3º Trimestre/2009
Jul. Ago.

Set.

Pedidos de Reforma

1

Auxilio com correspondência estrangeira (Traduções e elaboração de respostas)

6

9

7

Informações gerais sobre Reformas estrangeiras

3

3

1

Legalização Automóvel (Isenção de IA) - Informações

2

Equivalência e Reconhecimento de Habilitações

1

Informações diversas

1

TOTAL GAE

10

16

1

9

Afluência
Serviços – 4º Trimestre/2009
Out. Nov. Dez.
Pedidos de Reforma

1

Auxilio com correspondência estrangeira (Traduções e elaboração de respostas)

10

5

7

Informações gerais sobre Reformas estrangeiras

2

1

5

Legalização Automóvel (Isenção de IA)

2

1

3

Equivalência e Reconhecimento de Habilitações

1

1

Procura de Emprego
Informações diversas
TOTAL GAE

2
1

3

8

16

11

26
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Sistema de Gestão da Qualidade
Através do cumprimento dos requisitos definidos na “NP EN ISO 9001:2008 – Sistema
de Gestão da Qualidade”, pretendemos assegurar, manter e melhorar a qualidade dos
serviços prestados nas instalações Culturais e Desportivas do Município, com vista à satisfação
plena de todos os seus utilizadores e colaboradores.
Com a Certificação de Qualidade, nos Serviços de Desporto – Piscinas e Pavilhão,
Biblioteca Municipal e Espaço Internet da Câmara Municipal de Nelas, facilmente aferimos
junto da comunidade e demais intervenientes, o nível de satisfação dos utentes
frequentadores destas instalações municipais, assim como detectamos, possibilitando uma
correcção e prevenção das falhas assinaladas.
No ano de 2009, em finais de Janeiro, todo o Sistema de Gestão da Qualidade do
Município de Nelas foi alvo de uma Auditoria Externa de Acompanhamento, com vista à
manutenção do certificado, cuja validade termina em Junho de 2011, permitindo assim
reforçar e assegurar a gestão dos processos, satisfação dos utentes e colaboradores, assim
como a melhoria contínua. Desta auditoria resultaram pequenas correcções e adequações,
sem terem sido detectadas Não Conformidades graves que colocassem em causa a
manutenção do Certificado de Qualidade.

Recursos Humanos
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 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES, 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
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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 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.
Áreas de Intervenção
1. Gestão financeira e orçamental

2. Reengenharia de processos

Objectivo
Implementação da Contabilidade de Custos
Reorganização do processo de
compras/gestão de stocks

Acordo de Cooperação entre o Município de Nelas e o Centro de Novas Oportunidades de
Seia: 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:
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Candidatos

Nível Básico

Nível Secundário

Inscritos

100

95

Em processo

128

83

Certificados

60

30

Estágios do PEPAL/2009: 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.
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
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30 anos possuidores de Licenciatura, recém saídos dos sistemas de educação e formação à
procura do 1º emprego; Desempregados à procura de novo emprego.
2 - Número de estágios: 6
3 – N.º de Estágios por Habilitação e Área Funcional de Oferta:
•

1 Lugar – Licenciatura em Gestão / Economia

•

1 Lugar – Licenciatura em Direito

•

2 Lugares – Licenciatura em Engenharia Civil

•

1 Lugar – Licenciatura em Arquitectura

•

1 Lugar – Licenciatura em Serviço Social

Formação Profissional – Apostar na valorização/qualificação dos recursos humanos do
Município: O desenvolvimento da sociedade de informação e as sua 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.
Nesse contexto, a Câmara Municipal 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.

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, pelo quarto ano consecutivo, um protocolo, no valor de 7.500,00 €, com cada uma
das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Nelas e Canas de Senhorim,

7/47

Município de Nelas

Relatório de Gestão/2009

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.
Foram também beneficiados e abertos novos caminhos florestais, nas freguesias do
Concelho, de acordo com as orientações dos Bombeiros Voluntários de Nelas e de Canas de
Senhorim, agentes conhecedores destes espaços e das dificuldades com que se debatiam no
combate aos incêndios.
As acções de sensibilização não foram esquecidas, na Festa da Primavera com a
campanha Nelas Ecológica 2009, 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 para a prevenção da Burla em parceria
com a GNR.
Orientação de uma estagiária do curso de especialização tecnológica em Defesa da
floresta contra incêndios da Escola Superior Agrária de Coimbra, num período de 600 horas.

2. Funções Sociais:
210 – Educação
211 - Ensino não superior
As competências municipais na área educativa estão consubstanciadas na Lei nº
159/99, de 14 de Setembro, que incide sobre a Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino
Básico, e no Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, que transfere para os municípios
competências relativamente aos Conselhos Municipais de Educação e à elaboração da Carta
Educativa.
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
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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
programação da mesma, o calendário e regulamento do QREN – Mais Centro, existe uma
candidatura aprovada para a edificação do Centro Escolar de Nelas no valor de €3.331.345,17
procedendo-se, no ano de 2009, ao inicio da sua construção tendo o lançamento da obra
ocorrido durante as comemorações da Feira do Vinho, em 5 Setembro de 2009.
O Centro Escolar 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).
Paralelamente continua a ser vontade do Município de Nelas dotar o Concelho com os
equipamentos educativos necessários e de qualidade, que permitam dar resposta às inúmeras
famílias que aqui residem. A requalificação do parque escolar foi e continuará a ser uma
tarefa muito importante para que o processo de ensino – aprendizagem encontre condições
favoráveis ao seu sucesso.
Em relação à requalificação do Parque Escolar importa mencionar que, em termos de
beneficiações e reparações nos jardins-de-infância, foi efectuada uma intervenção no jardimde-infância de Canas de Senhorim que implicou a pintura e colocação de linóleo numa das
salas; no Jardim-de-infância do Folhadal procedeu-se há requalificação de um muro do espaço
envolvente e o mesmo foi feito no Jardim-de-infância de Póvoa de Luzianes.
No que respeita aos edifícios escolares do 1º ciclo do ensino básico sublinha-se a
intervenção efectuada na E.B.1 de Santar com abertura de portas entre salas e acessos para o
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refeitório; a requalificação de uma sala na EB1 de Vale de Madeiros; a colocação de passeio
Pavê e areão nas E.B.1 de Póvoa de S.º António e Canas de Senhorim (nos dois pólos). Ainda
de mencionar a reabilitação do espaço envolvente da E.B.1 de Moreira.
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 €2.168,08.
Foram ainda feitos investimentos em diversos estabelecimentos de ensino ao nível de
equipamento mobiliário nomeadamente na sala do 1º Ciclo da Escola Básica de Canas de
Senhorim, que se situa temporariamente no Jardim-de-Infância Girassol e na sala da E.B.1 de
Vale de Madeiros.
Quanto ao hardware e software pequenas reparações em computadores, internet e
aquisição de impressoras rondaram gastos na ordem dos €1.200.

Actividades de Enriquecimento Curricular (A.E.C.)
Considerando o despacho nº 14460/2008 de 26 de Maio de 2008, em que se pretende
continuar a adaptar os tempos de permanência dos alunos na escola às necessidades das
famílias e garantir que esse tempo de permanência seja pedagogicamente rico e
complementar das aprendizagens, apresentou-se, mais uma vez, no decurso do ano lectivo
2008/2009 e 2009/2010, o 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.
Este projecto foi implementado nas 15 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico que
compõem os dois agrupamentos: Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, em Nelas
e o Agrupamento de Escolas Engenheiro Dionísio Cunha, em Canas de Senhorim.
No que diz respeito às Actividades de Enriquecimento Curricular, A.E.C., três
actividades foram desenvolvidas no concelho, no ano lectivo 2008/2009 e 2009/2010: 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 2009 estiveram envolvidos 28 docentes, para um total de 558
alunos matriculados no 1º CEB, onde a média de inscrições e frequência rondou os 538 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
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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 2009, este projecto englobou um encargo de €126.733,17. Ao nível dos transportes de
crianças para as instalações desportivas a despesa rondou os €17.302,33. Quanto ao material
escolar despendeu-se a quantia de €2.522,01 ao longo do ano lectivo. 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
Programas organizados pelo Município. Até Dezembro de 2009 tivemos uma média de 50.000
fotocópias tiradas no âmbito das AEC e dos projectos em que as mesmas actividades estão
associadas.
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.

Eventos e Outras Actividades
Nos restantes eventos estritamente ligados ao sector educativo, podemos salientar a
Semana da Criança que teve um encargo de €5.827,79 e envolveu gastos com t-shirts,
insufláveis, lanches; o programa Férias em Acção para um público-alvo de alunos do 1º Ciclo
que estimou os seus gastos em €1.000 em material de desgaste e à volta de €9.000 para
encargos com professores.
Relativamente a uma situação de saúde pública – Gripe A – este Município
desenvolveu um plano de contingência que abrangeu todos os estabelecimentos de ensino e
teve um encargo de €8.456,76 ao nível da aquisição de toalhas de papel, desinfectantes,
sabonete líquido, aventais, toucas, mantas térmicas, luvas e todo o material subjacente a
estes produtos tal como toalheiros, saboneteiras e caixotes do lixo.

Projecto Acção de Formação “Gestão de Competências e Recursos
Educativos”
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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, que se iniciou no dia 11 de Setembro de 2009, estiveram
envolvidos cerca de 92 assistentes operacionais, bem como 4 assistentes técnicos e 9 técnicos
superiores até à data de 30 de Dezembro de 2009, sendo que o seminário de apresentação
teve representatividade de todos os sectores da autarquia.

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-deInfância existentes no Concelho.
Quadro 8
Apoios no Pré-escolar em 2008
Designação

Nº

Jardins-de-infância

14

Salas apoiadas

13

Total de crianças apoiadas

207

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
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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 em Outubro de 2009 ao Programa de Generalização de Fornecimento
de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, com uma cobertura de 13
escolas, com cerca de 558 alunos abrangidos.

Transportes escolares
Ao nível dos transportes escolares, o Município de Nelas teve uma despesa que rondou
os €135.028,78. Os alunos que beneficiavam de Transportes Escolares em 31-1-2009 constam
do mapa seguinte:

Quadro 9
Alunos que beneficiavam de Transportes Escolares em 31-01-2009
Estabelecimentos

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundária

Total

Esc. Secundária/3 Nelas

0

49

80

129

79

73

0

152

51

75

36

162

Agrupamento de Escolas Fortunato de
Almeida
Agrupamento de Escolas Dionísio da
Cunha

O número de alunos a frequentar escolas fora do concelho foram 5: 2 alunos no
concelho de Viseu (Escola Secundária Alves Martins e Escola secundária Viriato); 3 alunos no
concelho de Carregal do Sal (Escola Secundária/2 de Carregal do Sal).
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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 € 7.980.
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.

232 - Acção Social
A intervenção social do Município contempla domínios que, pela sua especificidade,
constituem objecto de entidades especializadas: a acção social escolar, a cargo do Gabinete
da Educação e as questões relacionadas com as crianças e jovens em perigo pela Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas.
As demais problemáticas são tratadas pelo GAS – Gabinete de Acção Social.
As áreas de intervenção no domínio do social em sentido estrito contemplaram os
diversos grupos etários: a Infância e Juventude, a População Activa e a Terceira Idade.
A acção concreta foi centrada em vectores de carácter subjectivo – população
escolar, crianças e jovens em perigo, emigrantes, vítimas de violência doméstica, etnia
cigana, pessoas com deficiência, seniores – e de carácter objectivo – acção social escolar,
carências habitacionais, exclusão social, pobreza, toxicodependência, baixa escolaridade,
falta de formação profissional, trabalho precário e alcoolismo.

● Rede Social
Inserido também no Gabinete de Acção Social, funciona o Programa da Rede Social,
desde Março de 2005.
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Este Projecto pretende, acima de tudo, fomentar o trabalho em parceria, no
combate à pobreza e à exclusão social.
Durante o ano de 2009 foram realizadas as seguintes acções:
a) Apresentação do Plano de Acção Maio 2009/Maio 2010;
b) Eleição dos elementos do Núcleo Executivo 2009/2011;
c) Acção de Informação para CLASNelas, acerca do PACA – Programa de Aquisição de
Competências e Animação;
d) Acção de Informação/Sensibilização para CLASN – Funcionamento e Formas de
Intervenção da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens;
e) Emissão de Pareceres – candidaturas ao POPH;
f)

Levantamento das condições habitacionais de idosos do Concelho de Nelas, em
parceria com a Segurança Social de Nelas;

g) Construção de um inquérito com aplicabilidade às entidades empregadoras do
Concelho, acerca das necessidades de emprego e necessidades formativas;
h) Constituição de um Conselho Local de IPSS:
1. Levantamento das necessidades de formação junto das IPSS – promover acções de
formação para funcionários das IPSS;
2. Planificação

conjunta

de

iniciativas,

com

as

IPSS,

que

promovam

a

intergeracionalidade, a institucionalidade e a partilha de práticas profissionais;
i)

Celebração de um protocolo/parceria entre a Câmara Municipal de Nelas (Rede
Social) e REAPN, para uma candidatura ao QREN ao projecto “Olha para a Pobreza
com olhos de ver”. (acções a desenvolver: divulgação/promoção do projecto e
acções; criação de grupos de trabalho local de pessoas em situação de vulnerabilidade
social; participação em acções a desenvolver integradas no Ano Europeu do Combate
à Pobreza e Exclusão Social 2010);

j)

Sessão de informação/esclarecimento, realizada no Centro de Saúde de Nelas acerca
do Rendimento Social de Inserção para o CLASNelas, em termos de execução da
medida, especificidades da Equipa Multidisciplinar de RSI e em termos do programa
CEI+;
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k) Levantamento de dados actualizados sobre o emprego/desemprego no Concelho de
Nelas;
l)

Acção para as direcções e técnicas das Instituições Particulares de Solidariedade
Social do Concelho de Nelas, sobre a implementação do Sistema de Gestão de
Qualidade;

m) Acção de Informação para Divulgação dos Circuitos de Informação da Rede Nacional
de Cuidados Continuados, dirigida para dirigentes e técnicos das IPSS;
n) Acção de Informação/Sensibilização para Presidentes de Junta do Concelho de Nelas,
sobre o RSI – Rendimento Social de Inserção.

● Rendimento Social de Inserção
A ausência/insuficiência de rendimentos ou de recursos económicos, a falta de
habitação condigna, a baixa escolaridade e qualificação profissional e o emprego
precário/desemprego são factores desestruturantes do indivíduo que conduzem à exclusão da
família e da comunidade, constituindo um impedimento ao exercício da cidadania.
O Rendimento Mínimo Garantido, surgido em 1997 e que hoje se apresenta como
Rendimento Social de Inserção, revela resultados positivos, tendo sido encaminhado um
número significativo de beneficiários da prestação pecuniária para as diversas áreas de
inserção e deste modo favorecido a sua progressiva inserção laboral, social e comunitária.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Nelas integrou, juntamente com outros
Parceiros, o Núcleo Local de Inserção constituído por Entidades tais como a Segurança Social,
Educação, Saúde, Emprego, IPSS do Concelho, e integra cinco Técnicos Superiores de Serviço
Social que efectuam o acompanhamento directo às famílias beneficiárias desta Medida de
Política Social.

● 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 Beneficiência 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, bordados de Arraiolos, manutenção,
computadores, expressões artísticas, reciclagem de papel, renda e tecelagem.
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Os utentes beneficiam ainda de apoio ao nível de expressões motoras,
hipoterapia, natação, basquetebol, kenpo, reiki, bowling e expressões integradas.
- Projecto “Reintegrar...” – Apoio Itinerante à Cegueira Adquirida em Idade Tardia,
concretizado por Protocolo celebrado com a ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de
Portugal - Delegação de Viseu). Este projecto consiste no apoio itinerante à cegueira
adquirida em idade tardia.
A Delegação de Viseu da ACAPO continua desde a assinatura do referido protocolo a
apoiar os deficientes visuais existentes no Concelho de Nelas. Este apoio passa pela sua
reabilitação nas áreas de Orientação e Mobilidade, AVD'S, Assinatura a Negro, Apoio Psicosocial, Psicomotricidade, Braille, entre outras.
A equipa multidisciplinar desloca-se ao domicílio dos seus utentes de forma a que a
sua Habilitação/Reabilitação seja o mais rápida/positiva possível. Neste momento,
beneficiam do apoio da ACAPO, cerca de catorze deficientes visuais, sendo dois em
Senhorim, quatro em Canas de Senhorim, dois em Vilar Seco, um em Santar, quatro em
Carvalhal Redondo e um em Nelas.

● Programa de apoio à população sénior
- Projecto “Momentos...”
Tendo como objectivos reduzir o isolamento social do Idoso, a valorização e a partilha
de experiências e saberes com a Comunidade, a autarquia tem desenvolvido alguns eventos
destinados aos seniores do Concelho, nomeadamente o Encontro/Convívio dos Idosos do
Concelho de Nelas, que se realiza no mês de Junho, pelas comemorações dos Santos
Populares e que se destina aos idosos integrados nas Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS). Em 2009, esta iniciativa contou com a presença de cerca de 95 idosos das IPSS´s
e 45 diabéticos, em articulação com o Serviço de Desporto da Autarquia.

- Almoço de Natal para a População Sénior
No âmbito das festividades de Natal que o Município de Nelas desenvolve, realizou se pelo segundo ano consecutivo um Almoço de Natal para todas pessoas com idade igual ou
superior a 65 anos. Decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal, com a celebração de uma
Missa e no período da tarde com algumas actividades culturais, participando nesta iniciativa
cerca de 770 pessoas.
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● Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas
Decorrente do Protocolo celebrado entre o Instituto para o Desenvolvimento Social
e o Município de Nelas, onde se previa que todo o apoio logístico dado à CPCJ fosse da
responsabilidade deste (disponibilização das instalações, mobiliário, fax e computador,
entre outros), só a partir de Fevereiro de 2006, a Comissão passou a dispôr de um
Funcionário cedido pela Autarquia que assegura até à data administrativamente a
Comissão.
Em 2009 foram acompanhados 83 processos, sendo 32 destes instaurados e 8
reabertos.
Anualmente, o Plano Anual de Acção converge com os Planos de Acção
elaborados quer pela Rede Social quer pelo Núcleo Local de Inserção.

241 - Habitação
Possuir uma habitação em condições de higiene e conforto é um direito de todos os
cidadãos, para si e para a sua família, segundo o artigo 65.º da CRP. Contudo, por razões de
ordem económica, social, cultural e política, muitas vezes o direito de acesso a uma
habitação condigna torna-se difícil senão impossível de conquistar.
No entanto, o Município de Nelas apresentou uma candidatura ao Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana do Porto, no âmbito do Programa PROHABITA - Programa de
Financiamento para Acesso à Habitação, com o objectivo de dar resposta às situações de
grave carência habitacional de agregados familiares desfavorecidos. Depois de apreciada pelo
IHRU, em 2009, foi formalizado um Acordo de Colaboração, cuja assinatura teve lugar numa
cerimónia realizada em Junho desse ano, no Centro Cultural de Belém, cujo propósito será o
realojamento de 22 agregados familiares anteriormente identificados pelos Serviços.

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.
A reabilitação urbana ficou especialmente enriquecida com a construção do
monumento ao Cristo-Rei, em Vilar Seco, monumento sem intervenção desde a sua
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construção, onde se executou um complexo sistema de escadarias em granito ladeadas por
altos muros também em granito que realçaram e dignificaram substancialmente o monumento
existente. Esta intervenção ficou completa com a rede eléctrica com focos a incidir nas
alvenarias e ainda com a recuperação e mudança de um fontenário para local mais de acordo
com o espaço. Esta povoação teve ainda importantes intervenções na Rua Dr. Eurico Amaral
onde se alargou a faixa de rodagem e se construíram passeios na saída para Viseu. O Espaço
Loureiro Assunção, sendo o mais emblemático da povoação, também foi objecto de
melhoramentos com o ajardinamento da parte superior e a colocação da cobertura do
lavadouro ali existente, em estrutura de madeira e telha regional que muito enriqueceu
aquele espaço. A aquisição do terreno sito ao “Prado”, permitiu elaborar um projecto de
loteamento cujos lotes se têm vindo a vender a preços acessíveis, tendo por base um
arruamento em construção e que tem exigido grandes desmontes de rocha para se atingir a
cota de projecto. O futuro centro de Dia / Creche, cujo início se prevê para Maio/2010
obrigou à abertura de um arruamento de acesso onde já foram construídos muros de suporte
e movimento de terras. Para melhoria das acessibilidades a estes pólos, está em construção o
arruamento de ligação entre o loteamento do Prado e o Centro de Dia. A entrada de Vilar
Seco a partir da estrada nacional também foi beneficiada com a construção de muros em
alvenaria de granito e de blocos de cimento e ainda com a colocação de lancis de delimitação
de passeios.
A freguesia de Canas de Senhorim foi objecto de importantes investimentos na área
do Ordenamento do Território que muito contribuíram para o embelezamento da Vila e
principalmente para a melhoria da qualidade de vida da população. Foram executados
passeios na Av. 1 de Julho, obra que exigiu a construção de muros de suporte e melhoria das
entradas dos terrenos circundantes. Em frente à Escola C+S, a Rua Dr. Eduardo dos Santos foi
beneficiada e construída uma rotunda para orientação do trânsito para a Escola e para as
piscinas. O espaço da feira, desprezado há vários anos, foi objecto de intervenção
significativa com a construção das infraestruturas necessárias – arruamentos, redes de água,
esgotos e pluviais e ainda redes eléctrica e telefónica subterrâneas que se inserem num
projecto mais geral de recuperação de toda a Quinta da Raposeira. O espaço da feira foi
delimitado com muros encimados com rede e no seu interior foi edificado o edifício da
Recepção, divisão dos espaços para os feirantes, pavimentação dos arruamentos dotados de
redes de água e esgotos. A electrificação também não foi esquecida, colocando-se torres de
iluminação de maneira e iluminar todo o espaço. Na Igreja Matriz completou-se a
pavimentação do seu adro dotando-o de iluminação subterrânea. Em zona central da
povoação, interveio-se na Rua Dr. Abílio Monteiro onde se construíram extensos muros de
suporte que permitiram a construção de passeios. A Rua do Casal foi beneficiada tendo em
conta a zona histórica em que se insere, com a demolição de casas que estreitavam a rua e
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consequente reconstrução de altos muros em alvenaria de granito respeitando o aspecto dos
envolventes e pavimentação do espaço criado a calçada de cubos de granito. É de destacar a
intervenção na Travessa do Casal que foi altamente enriquecida com a pavimentação em
cubos de granito e colocação de uma passadeira central em lajetas de granito. Para reforçar a
qualidade da intervenção foram colocados candeeiros adequados à zona. Na avenida dos
Bombeiros Voluntários a intervenção foi profunda incluindo a remoção dos lancis existentes
que estavam danificados, colocação de novos lancis, construção de muros para apoio do
pavimento e pavimentação dos passeios. Não foi esquecida a recuperação ambiental desta
avenida nas zonas onde os valores das radiações eram mais significativos. Sob a pavimentação
dos passeios foi colocada uma camada de argila com 0.30 m de espessura para impedir
emanações nocivas. Dada a importância desta avenida no espaço urbano de Canas de
Senhorim, houve a preocupação de lhe conferir e reforçar as características urbanas, pelo se
construiu um monumento aos Combatentes da Guerra do Ultramar que muito agradou à
população relacionada de alguma maneira com este acontecimento histórico. A Rua Fonte da
Cruz, sem qualquer intervenção nos últimos anos, foi objecto de alargamento que envolveu
expropriações, construção de muros, assentamento de lancis e regularização do pavimento.
Nas povoações que integram a freguesia, houve preocupação de ir de encontro ao desejo das
respectivas populações, que há muito desejavam as obras. Assim, na Urgeiriça, procedeu-se à
requalificação da Capela de Santa Bárbara e do Parque Infantil que foi dotado de novo
equipamento. Na Póvoa de Santo António, além da beneficiação da Escola e da sua
ampliação, pavimentaram-se os passeios da rua principal, trabalhos que envolveram a
construção de grandes troços de rede pluvial. Em Vale de Madeiros, requalificou-se o espaço
em frente à sede do rancho folclórico das “Rosas do Mondego”, onde se construíram
balneários e demais infraestruturas necessárias. O estádio desta povoação sofreu grande
intervenção com a reconstrução dos balneários e do campo de futebol que foi alargado com
significativo movimento de terras. As Caldas da Felgueira também foram palco de
intervenções há muito esperadas. Foram construídos e pavimentados passeios e nova rede
eléctrica subterrânea. Procedeu-se à limpeza de bermas e arranque de árvores que
dificultavam a fluência do trânsito.
Na Lapa do Lobo foram feitas intervenções de vulto que muito contribuíram para a
melhoria das condições de vida da respectiva população. Deste modo, com a colaboração de
uma Fundação local, o antigo pavimento demasiado irregular de uma das zonas mais antigas
da povoação, foi substituído por calçada de cubos de granito com a particularidade de ter
uma pequena faixa demarcada para o trânsito de peões. Alargou-se a Rua da Ponte que
envolveu construção de muros e alargou-se o pontão existente. Na rua da Pré-Primária foi
construída uma pequena rotunda onde foi implantado um bloco de granito com um lobo
gravado alusivo à freguesia. No loteamento da Quinta de Cima a intervenção foi significativa
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contemplando a rectificação do arruamento que foi dotado das infraestruturas em falta,
colocação de lancis e pavimentação.
Em Moreira, indo de encontro às preocupações da Junta de Freguesia, foi construído
um armazém para depósito de materiais desta entidade. Para facilitar a sua acessibilidade, o
seu acesso foi alargado e pavimentado. Para dignificar a entrada da povoação do lado de
Santar, foram construídos passeios com zonas de estacionamento, preparados para levar
árvores. É de realçar a intervenção no Largo de S. Silvestre que, de um largo em terra sem
condições para os eventos ali levados a cabo, se transformou num espaço com centralidade,
aprazível e enriquecido com elementos de granito na elevação dos muros existentes,
muro/banco na envolvente da árvore secular que domina o largo, recuperação das
construções existentes e pavimentação com desenhos geométricos de todo o espaço. O
coreto, que se localizava em zona de colisão com o acesso, foi reconstruído em local mais
apropriado, mantendo-se as suas características originais. Á entrada da povoação, iniciaramse as obras de construção de uma rotunda que irá ser determinante na regularização do
trânsito na zona da escola. Os muros envolventes já estão concluídos e o movimento de terras
encontra-se em execução. Na povoação do Pisão foi demolida uma antiga habitação para
arranjo de um largo, comparticipou-se na construção de um palco na Igreja e requalificou-se
o espaço envolvente da antiga escola.
Em Santar, houve a preocupação de estabelecer condignamente a ligação entre a
estrada para Santar com a de acesso a Carvalhal Redondo. Assim, alargou-se a Rua da Soma
que de um estreito caminho se transformou numa rua com 10 metros de largura onde foram
construídos muros de delimitação que permitem a construção de passeios com largura
suficiente para levar árvores. A estrada para Carvalhal Redondo foi alargada em vários locais,
trabalhos que envolveram a construção de muros e a alteração da rede eléctrica existente. A
avenida 25 de Abril foi requalificada com a colocação de lancis e dotada de rede pluvial. Na
estrada Casal Sancho – limite do concelho, as bermas em terra rebaixadas que impediam a
circulação de peões, foram pavimentadas a calçada de cubos de granito formando passeios
delimitados com duas faixas de granito branco. No Estádio Francisco Vital, as bancadas
existentes foram cobertas com estrutura metálica e os balneários requalificados.
Na povoação de Aguieira, foram executados passeios na saída para Carvalhal Redondo
com a consequente construção de rede pluvial. A Rua do Salgueiro foi alargada com a
construção de muros e prolongada até às propriedades agrícolas. A Variante à Aguieira, pelas
suas dimensões, merece um destaque especial pelos meios humanos, materiais e financeiros
que envolveu. Este arruamento foi rasgado de novo sem apoio em qualquer caminho e exigiu
grande movimento de terras, com abertura de poços, construção de colectores pluviais e
acessos às propriedades. Permite a ligação a várias ruas de Aguieira que não tinham saída e
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ainda delimitar o perímetro urbano da povoação. As terraplenagens já estão executadas e
alguns muros feitos. Na Av. Vila Nova das Amoreiras foi construída rede de águas pluviais e
construídos muros de suporte para resguardo dos passeios.
Em Carvalhal Redondo foram construídos passeios no acesso à Aguieira e beneficiado o
cemitério com a aquisição de terreno anexo que permitiu acesso à parte posterior onde se
regularizou o terreno para estacionamento. Os passeios no arruamento de saída para Canas de
Senhorim foram construídos, implicando a reconstrução de alguns muros para alargamento da
rua. O espaço da antiga feira foi abandonado e com o apoio da Associação, foram executadas
importantes obras no campo de futebol cujo espaço foi transformado para acolher a nova
feira. Foi aí construído um muro de suporte em betão armado para permitir a construção de
estacionamentos ao longo da rua principal de apoio à feira. Os antigos balneários do campo
foram beneficiados e transformados em instalações sanitárias. O terreno foi delimitado com
altos muros de suporte em alvenaria de granito que permitiram a ampliação do espaço e a
construção de uma pequena rede pluvial de drenagem do campo. Na Rua da Padaria foram
construídos muros para o seu alargamento e colocados lancis para os futuros passeios. Na Av.
Vasco da Gama foram também construídos passeios e passadeiras elevadas para limitar a
velocidade dos veículos que por ali circulam. O espaço da Sra do Viso foi requalificado com a
beneficiação do coreto, construção de muros e pavimentação. O largo principal da povoação –
O Largo do Carvalhedo – em terra e desorganizado, foi alvo de um projecto
que está em implementação no terreno. O movimento de terras já foi concluído e os lancis
colocados com a respectiva pavimentação dos passeios. As redes pluvial e doméstica estão
executadas, faltando apenas a pavimentação.
Na freguesia de Senhorim, englobando o maior número de povoações, as intervenções
estão presentes em todas elas. Para o núcleo de aglomerados mais próximo de Nelas, foram
executados passeios de ligação à sede do concelho com a consequente implantação de rede
pluvial. Nas Carvalhas, o centro da povoação foi altamente intervencionado com a demolição
de um volumoso maciço granítico ao lado da Igreja e a sua integração no espaço urbano.
Foram adquiridas duas habitações antigas para demolir, que permitiram o alargamento da
estrada principal, construindo-se muros de delimitação e passeio na zona onde anteriormente
o arruamento era mais apertado. O alargamento exigiu a respectiva pavimentação, trabalho
já concluído. O acesso à povoação da Igreja foi beneficiado com alargamento e construção de
infraestruturas. O adro da Capela da Sra do Viso foi pavimentado com introdução de
iluminação subterrânea e no interior da Capela foi construída uma casa mortuária. Em S. João
do Monte e na Póvoa de Cima as respectivas Capelas foram recuperadas com obras
significativas a nível do telhado e interiormente. À entrada de S. João do Monte foi alargada
com a construção de muros e passeios pavimentados que conferiram certo grau de urbanismo
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à povoação. A entrada de Póvoa de Luzianes foi beneficiada com o seu alargamento e com a
construção de muros que permitiram também alargar a Rua da Escola. Para segurança dos
peões, foram colocadas guardas na ponte. Em Vila Ruiva, foi adquirida uma antiga habitação
cujo espaço envolvente permitiu a construção de equipamentos de grande importância para a
população. É o caso do Forno Comunitário e do Parque Infantil que pela sua qualidade e boa
integração no espaço merecem destaque especial. Com efeito, estas construções foram
executadas tendo em conta a envolvente em que se integram, com elementos e muros em
granito que enriquecem a povoação. Para acentuar a importância da vitivinicultura concelhia
e a centralidade do concelho face à Região do Dão, foi construído um lindo monumento ao
Vinho na rotunda de entrada na freguesia com motivos alusivos. Apesar da importância das
obras executadas nesta freguesia, a de maior relevância é sem dúvida a Recuperação da Casa
dos Senas, antigo solar de características únicas na freguesia, e que pela sua importância
cultural há muito que merecia uma intervenção adequada. Deste modo, esta grandiosa tarefa
foi levada a cabo, tendo-se mobilizado grandes esforços humanos, materiais e financeiros
para a sua conclusão. O solar em ruínas foi recuperado com grande zelo pelos serviços
camarários, tendo sido construídas grandes paredes em granito, recuperadas escadas, lajes e
demais trabalhos específicos que só o profissionalismo e o amor ao concelho podem produzir.
A freguesia de Nelas, tal como as outras, foi também palco de intervenções
significativas que incluíram a pavimentação de passeios em vários arruamentos, tal como a
Rua Marques Pinto, a Rua de acesso a Senhorim, a Av. Fortunato de Almeida, o arruamento do
Areal, o arruamento de saída para Canas de Senhorim e muitas outras. A Rua do Mondego,
além dos passeios foi objecto de alargamento, construção de muros de suporte e rede de
águas pluviais. Foram rasgados novos arruamentos urbanos - a Rua de Ligação das Finanças à
Rua de Senhorim que incluiu a construção de muros e colocação de lancis e a Ligação da E.N.
234 à Radial da Urgeiriça que permitirá dotar de rede de esgotos domésticos e pluviais uma
zona de Nelas onde estas infraestruturas eram inexistentes. No cruzamento das Ruas Dr.
Aurélio Gonçalves e Dr. Lobo Antunes foi construída uma rotunda para organização do trânsito
e que contribuiu para o enriquecimento urbano daquela zona. A urbanização da Quinta do
Pomar, espaço esquecido há vários anos, foi finalmente objecto de importantes obras de
pavimentação que exigiram colocação de lancis, construção de rede pluvial, arranjo de
espaços verdes e construção de lugares de estacionamento. A Praça do Município foi também
intervencionada com nova delimitação dos canteiros e colocação de nova e moderna
iluminação. Os estaleiros municipais foram quase concluídos, faltando apenas pequenos
pormenores que estão em curso. Com esta obra os funcionários municipais passam a ter um
espaço digno que conferirá dignidade às funções que desempenham. Para sensibilizar a
população e fomentar o amor pelo seu concelho, nos imponentes muros do Estádio Municipal
foram colocados os brasões das várias freguesias que integram o concelho dotados de
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iluminação adequada e colocado o brasão do concelho na rotunda de entrada em Nelas junto
ao campo de futebol. No campo das pavimentações há a referir a pavimentação da Av. da
Liberdade, das Ruas da Shell e Fonte do Castanheiro, Rua do Farnês. No Folhadal as ruas da
Circunvalação, ruas do Gorgulhão, Lameira, Capuchos, etc.

243 – Saneamento
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, mandou elaborar o
presente trabalho designado por “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).
O estudo abrange toda a área do Município, pretende constituir um instrumento de
apoio à gestão dos sistemas de abastecimento de águas e saneamento na área abrangida, no
qual consta a situação existente e as propostas.
Em Dezembro foi elaborada uma Candidatura ao Eixo II - Rede Estruturante de
Abastecimento de Água e Saneamento do Programa Operacional Temático Valorização do
Território no valor de 2.438.156,00 €.
O Município de Nelas manteve a aposta que vem dos anos transactos de aumentar e
melhorar a rede de saneamento de águas residuais, tendo construído quilómetros de rede de
saneamento, a 2.ª ETAR de Canas de Senhorim para servir a população da Urgeiriça, com um
investimento de 64.786,60 euros e os poços decantadores no lugar de Casal Sandinho. Dada
a morfologia do nosso relevo ainda temos que estar de fossas estanques, e a sua manutenção
é de 38.154,41 euros.
Como nas outras áreas também são desenvolvidas acções de sensibilização, desta vez
com os escuteiros do Agrupamento de Nelas.
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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, com
um custo total de 5.563,30 euros.
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.

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 um
custo de 665.713,59 euros. Foram substituídos 12 ecopontos de 1000l por uns de maior
capacidade (2500l).
Continuação da 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.
Acções de sensibilização com a temática da reciclagem aos alunos do 1.º CEB da
escola da Avenida, em Nelas num total de cerca de 95 alunos em que contemplou uma visita
ao ecocentro.

246 – Protecção meio ambiente e conservação da natureza
Uma das preocupações do executivo municipal passa pela preservação dos espaços
públicos e rotundas do Concelho. Neste sentido, procedeu a várias obras de beneficiação
desses espaços, desde no Cristo Rei, em Vilar Seco ao Largo de S. Silvestre em Moreira.
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Procedeu, pelo quarto 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 o que equivale a um custo
de 6.247,03 euros.
Orientação de duas estagiárias do curso de Engenharia do Ambiente da Escola Superior
Agrária com a duração de 250 horas.
Quinta da Cerca
No Parque Ecológico da Quinta da Cerca têm-se feito investimentos ao longo dos anos,
este ano efectuámos a limpeza de mato, numa área de cerca de 37ha na zona de floresta num
valor de 9.156,84 euros.
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 dois estagiários do curso profissional de Técnico de Gestão do
Ambiente da Escola Secundária de Seia, num total de 105 horas cada aluno, correspondendo à
1.ª parte do curso.

250 – Serviços culturais, recreativos e religiosos
251 – Cultura
Manifestações Culturais
Ciente da sua posição 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,
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no ano 2009, uma multiplicidade de dinamizações culturais, traduzida na promoção directa
de eventos, ou no apoio financeiro e logístico aos agentes culturais, forças vivas e Juntas de
Freguesia do Concelho. Um esforço, bem visível, que o Município tem desenvolvido na procura
de novas parcerias, com o intuito de gerar sinergias em prol do lazer e da cultura, que
permitam que se desenvolva um trabalho de cooperação, mas que exige por parte da
autarquia uma atenção e gastos adicionais.
Como Coração da Região Demarcada dos Vinhos do Dão, a Câmara Municipal
promoveu, em Setembro, a Feira do Vinho do Dão e em Junho, as Festas do Município, que
reúne uma mostra da actividade Social, Cultural, Desportiva, Gastronómica, Associativa e
Autárquica do Concelho. Apoiou também as Marchas Populares e os festejos carnavalescos de
Nelas e de Canas de Senhorim, a Feira Medieval, também em Canas de Senhorim,
inaugurações, festejos locais, entre outros.

Actividades promovidas:
- Concerto de Ano Novo, actuação da Banda Juvenil de Nelas e da Banda Flor Mocidade
Junqueirense de Vale de Cambra e entrega de Diplomas às lojas e pintores participantes na
actividade Natal com Arte 2008. Os gastos com esta iniciativa foram de cerca de 500€.
- Carnaval Infantil, realização de cartazes e certificados de participação.
- Carnaval de Nelas e de Canas de Senhorim, cartaz de visita do Concelho que consagra uma
tradição com cerca de 30 anos em Nelas e secular em Canas de Senhorim, reúne centenas de
figurantes e atrai sempre milhares de visitantes. Apoiada pela autarquia, esta iniciativa
ascende os 70.000,00€.
- A Festa da Primavera realizada de 20 a 27 de Março, apresentou uma semana vasta de
actividades, entre as quais, exposições, campanhas de sensibilização, música, novas
tecnologias, desporto e teatro, que proporcionou a diferentes públicos, nomeadamente às
crianças das escolas e utentes do Lares e Centros de Dia do Concelho, agradáveis momentos
de convívio e lazer. A iniciativa cujos gastos rondaram os 3500€, reforçou o elo entre a
autarquia e munícipes, nas mais variadas faixas etárias, o elo de proximidade cultural assente
num programa diversificado, fruto das parceiras estabelecidas, quer com as Escolas do
Concelho, quer com as Associações locais. De destacar a realização de um directo do
Programa Praça da Alegria da RTP.
- Semana Santa em Santar, promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Santar, contou com
a colaboração da Câmara Municipal, nomeadamente ao nível da comunicação com a
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adaptação e impressão da imagem, elaboração de flyers, cartazes e minis, e divulgação nos
órgãos de comunicação social locais e regionais. O apoio rondou os 2.500,00€.
- 25 de Abril, dia marcado pelo tradicional Hastear das Bandeiras na Praça do Município,
acompanhado pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Nelas, seguido de Sessão
Comemorativa da Assembleia Municipal. O programa incluiu ainda a bênção dos Brasões das 9
Freguesias do Concelho, o desfile das Bandas do Concelho pela vila de Nelas, que culminou na
Praça do Município com o 13º Encontro de Bandas e o espectáculo musical “O Primo do
Convexo, homenagem a Zeca Afonso”. A vertente desportiva foi preenchida com o “Passeio
da Liberdade”, cicloturismo, organizado pela Associação “Os Carvalhenses” de Carvalhal
Redondo e com o III TT Nocturno – Todos no Trilho organizado pela Associação do Cimo do
Povo, ambos com o apoio da Câmara Municipal. Os gastos rondaram os 8000€.
- Maio Mês do Coração, iniciativa realizada de 1 a 31 de Maio, apresentou um conjunto de
actividades desportivas e culturais, dirigidas a todas as idades. Do programa fez parte o 1º
Encontro Nacional de Carrinhos de Rolamentos, nas Caldas da Felgueira, o Passeio pelo
Coração no Dia da Mãe, a Exposição “Uma Carta Coreográfica”, integrada na Acção de Grande
Envolvimento Nacional/AGEN, no âmbito do Programa Território Artes, a acção de
sensibilização “Prevenção à Burla”, dirigida aos idosos e orientada por elementos da GNR, nas
Juntas de Freguesia, a actividade “Tempo Feliz, Internet Sénior”, dirigida aos idosos do Lares
e Centros de Dia, e a actuação da Banda de Música da Força Aérea. Os gastos rondaram os
7500,00€.
- Posto de Turismo das Caldas da Felgueira, abriu em 30 de Maio e encerrou a 25 de
Setembro. Foram desenvolvidas diversas actividades de animação lúdica com recurso aos
ranchos, bandas, grupos de teatro e associações do Concelho. Estiveram patentes exposições
de pintura e artesanato, realizaram-se passeios turísticos e visitas a quintas de vinho.
- Festa do Município, realizada de 19 a 24 de Junho, apresentou um conjunto diversificado
de actividades e contou com um número alargado de expositores, 73, que mostraram a
actividade Social, Cultural, Desportiva, Gastronómica, Associativa e Autárquica do Concelho.
Durante 6 dias, estiveram patentes ao público, na Praça do Município, exposições de
actividades locais, gastronomia, a Feira de Artesanato pelos artesãos do Concelho, a Feira do
Livro, a zona bares, com animação a partir das 00h00, e a zona saúde, que promoveu
rastreios visuais, demonstrações de prática de massagens e programas de estética, consultas
gratuitas e apresentação de produtos naturais de beleza, estética e massagens.
É de destacar ainda a Colectiva de Pintura, que reuniu 27 artistas das diferentes Freguesias
do Concelho. Nomes como Quinta do Bill e Melech Mechaya, Roberto Leal e O Menino é Lindo,
Cristiane Solary e Anónima Nuvolari, Albernaz e Pablo Panchica, Sandra Vilabril e Carla Maria,
fizeram o cartaz das Festas do Município, que apresentou também arruadas pelo Grupo de
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Bombos da Associação Recreativa e Cultural do Paço, Bandas Filarmónicas e Ranchos
Folclóricos do Concelho, animação de rua, desporto e insufláveis. Ponto alto das
comemorações, foram as Marchas Populares do Bairro da Igreja e do Cimo do Povo, que
culminaram num arraial popular, com sardinhada e animação pelo Grupo de Baile Concertinas
Raízes do Minho e Banda Top 5. O dia 24, Dia do Município, foi preenchido com as
Comemorações do 89º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Nelas. A vertente desportiva foi preenchida, com o Circuito Municipal das Escolas de Natação,
onde participam atletas de todo o Distrito, e com o Jogo de Veteranos entre o Sport Lisboa e
Nelas e o S.Viseu e Benfica. A Festa do Município 2009 ascendeu os 180.000,00.
- Canas em Movimento, apoio financeiro de 24.321,54€.
- Prova Vertical de Vinhos de Produtores do Concelho de Nelas realizou-se no dia 17 de
Julho, com o objectivo de conferir maior visibilidade e notoriedade aos vinhos do Dão e
produtores de Nelas, que participaram na 17ª edição da Feira do Vinho do Dão. Esta Prova
destinada à Imprensa Especializada contou com a participação de conceituados críticos de
vinhos, como José Peñin, Aníbal Coutinho, Manuel Moreira, Fernando Melo e Nuno Pires. Esta
iniciativa rondou os 7.500,00€.
- Festival Tribal, foi prestado apoio logístico, cujo valor rondou os 10.000,00€.
- A 18ª Feira do Vinho do Dão decorreu de 4 a 6 de Setembro. Constitui o principal evento
em termos da Região Demarcada do Vinho do Dão. Participaram 40 produtores de vinho, aos
quais se associaram exposições de outros produtos regionais, artesãos, máquinas agrícolas,
associações e empresas relacionadas. Na feira estiveram ligados o vinho, a gastronomia e o
artesanato e uma animação de elevada qualidade, com conceituados músicos portugueses,
actividades lúdicas e de desporto e muita animação. No centro da feira em espaço próprio
decorreram provas orientadas de queijo da Serra da Estrela e vinho do Dão pelo escanção
Manuel Moreira, sessões de cozinha ao vivo para adultos, pela equipa do mediático Chefe
Chacal, incluindo a novidade Cozinha Infantil, destinada a crianças e com o objectivo de as
alertar para os benefícios de uma alimentação saudável. Ao longo do Largo do Município
esteve um serviço de gastronomia e animação permanente, incluindo animação infantil,
arruadas, espectáculos de malabarismo com fogo, torneios de futebol, paintball, sueca, uma
maratona de BTT e actuações de ranchos folclóricos e fanfarras. Foi efectuado o lançamento
da 1ª Pedra de construção do Centro Educativo de Nelas e inaugurada a obra de
requalificação do espaço envolvente ao Cristo Rei em Vilar Seco. Em termos de projecção da
Feira a nível nacional, foi feita uma ampla campanha de promoção nos principais órgãos de
comunicação, bem como um conjunto de realizações, tais como a edição de um Selo
Comemorativo e a publicação do livro “Sabores que os Vinhos Dão”. A 18ª Edição da Feira do

29/47

Relatório de Gestão/2009

Município de Nelas

Vinho do Dão foi sem dúvida um evento marcante na promoção do Vinho do Dão e orçou os
184.834,37€.
- Feira Medieval teve lugar em Outubro, em Canas de Senhorim. A autarquia prestou apoiou
logístico no valor de 16.084,83€.
- Festa de Natal dos funcionários promoção do espírito natalício e do convívio entre os
funcionários da autarquia, os gastos rondaram os 25.000,00€.
- Publicações – Memórias e Vivências da Nossa Gente;
Sabores que os Vinhos Dão.

Protocolos estabelecidos:
ENTIDADE

Grupo de Teatro Amador
João Pais Miranda

Rádio Voz de Mangualde

DATA DE ASSINATURA
DO PROTOCOLO

OBJECTO DO PROTOCOLO

08 de Outubro
2009

Participação, de forma gratuita, nas
actividades organizadas pelo
Município de Nelas, sempre que tal
lhe seja solicitado. A título de
referência, fica a realização de 5
exibições anuais.

17 de Setembro
2009

Contrato de Publicidade

2.496.00 €

07 de Julho 2009

Contrato de Publicidade – divulgação
e informação desportiva de clubes
concelhios, bem como outros eventos
de índole recreativo-cultural
(Carnaval, Feira do Vinho, Festas do
Município, etc.)

1500.00 €

22 de Maio 2009

Entrada no Jardim Zoológico a 150
visitantes de Escolas do Ensino PréPrimário e Básico, IPSS, Lares de
Idosos, Centros de Dia,
Agrupamentos de Escuteiros,
Misericórdias, Centros Sociais e
Paroquiais, Colégios, Externatos e
ATL, pelo preço unitário de 9.00 €

Ao Tom Dela (Rádio), Lda.
Emissora das Beiras

Jardim Zoológico de Lisboa

Associação Filarmónica de
Vilar Seco

26 de Maio 2009

50 % Desconto nas entradas
Individuais das Piscinas Municipais
Cobertas e Descobertas e no CineTeatro de Nelas

APOIO FINANCEIRO

1.500.00 €
(valor pago anualmente)

1.350.00 €

Nota: Utilizado na viagem
das crianças do 4º ano

-

30/47

Relatório de Gestão/2009

Município de Nelas

09 de Maio 2009

Utilização, em regime de
exclusividade, a título gratuito, do
edifício situado na localidade de
Urgeiriça, denominado Escola
Primária de Urgeiriça.

-

25 de Fevereiro
2009

Utilização, em regime de
exclusividade, a título gratuito, da
loja identificada com o número 10 do
Mercado Municipal de Nelas, sito à
Rua Gago Coutinho, Nelas.

-

10 de Fevereiro
2009

Construção, na Freguesia de
Carvalhal, infra-estruturas para a
Feira Mensal

-

Sociedade Musical 2 de
Fevereiro de Santar

08 de Fevereiro
2009

50 % Desconto nas entradas
Individuais das Piscinas Municipais
Cobertas e Descobertas e no CineTeatro de Nelas

-

Associação Desportiva,
Recreativa e Cultural –
Cimo do Povo

31 de Outubro
2008

50 % Desconto nas entradas
Individuais das Piscinas Municipais
Cobertas e Descobertas e no CineTeatro de Nelas

-

Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de
Nelas

31 de Outubro
2008

50 % Desconto nas entradas
Individuais das Piscinas Municipais
Cobertas e Descobertas e no CineTeatro de Nelas

-

Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de
Canas de Senhorim

31 de Outubro
2008

50 % Desconto nas entradas
Individuais das Piscinas Municipais
Cobertas e Descobertas e no CineTeatro de Nelas

-

Associação Desportiva,
Recreativa e Cultural de
Santo António

02 de Outubro
2008

50 % Desconto nas entradas
Individuais das Piscinas Municipais
Cobertas e Descobertas e no CineTeatro de Nelas

-

22 de Junho 2008

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.

2.000.00 € / Cada

Agrupamento n.º 604 –
Corpo Nacional de Escutas
de Canas de Senhorim

ADN – Associação de
Jovens Amigos de Nelas

Associação Recreativa e
Cultural
Os Carvalhenses

Bandas Filarmónicas do
Concelho (Banda
Filarmónica de Vilar Seco;
Sociedade Musical 2 de
Fevereiro de Santar;
Sociedade Musical Santo
António de Carvalhal
Redondo)
Ranchos Folclóricos da
Concelho (Rancho
Folclórico de Vilar Seco;
Grupo de Danças e
Cantares Regionais Os

22 de Junho 2008

Participação nas actividades
organizadas pelo Município de Nelas:
Festas do Município, Feira do Vinho
do Dão, Animação Termal das Caldas

1.500.00 € / Cada
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Santarenses; Rancho
Folclórico Rosas do
Mondego)

Canto e Encanto –
Associação Cultural

Grupo Cultural e
Recreativo de Santar

da Felgueira.

22 de Junho 2008

Participação nas actividades
organizadas pelo Município de Nelas:
Festas do Município, Feira do Vinho
do Dão, Animação Termal das Caldas
da Felgueira.

1.000.00 €

22 de Junho 2008

Participação nas actividades
organizadas pelo Município de Nelas:
Festas do Município, Feira do Vinho
do Dão, Animação Termal das Caldas
da Felgueira.

1.000.00 €

Tecnologias de Informação e Comunicação
Tendo em conta a importância da comunicação na promoção e desenvolvimento das
suas actividades, a autarquia desenvolveu no ano 2009, 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.
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 2009, o Gabinete de Informática prestou:
Apoio e helpdesk aos utilizadores da rede Camarária, bem como, a todos os outros
serviços associados á 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
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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;
Coordenação na criação do portal informático da rede de bibliotecas do município;
Inicio do processo de reestruturação das impressoras de rede;
Formatação e apoio as juntas de freguesia para manipulação do SIGRE (sistema de
informação e gestão do recenseamento eleitoral).
O novo código de contratos públicos veio determinar a implementação de plataformas
de concursos públicos, onde os municípios têm uma área específica para a realização dos
mesmos.
O município de Nelas aderiu á plataforma Construlink através da comunidade
internacional Dão Lafões. Foram realizadas várias reuniões com os municípios e a Construlink
e Lógica, bem como formações a utilizadores, júri, e sessões de esclarecimento a
fornecedores. O apoio a utilizadores bem como a fornecedores é efectuado nas instalações do
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Município no gabinete de informática bem como a manutenção e administração da plataforma
na área específica do Município.
Despesas de Capital:
Hardware – 32.843,82 €
Software Aplicacional – 32.086,88 €
Despesas Correntes:
Software Gestão – 18.386,64 €
Consumíveis – 32.924,95 €.

Biblioteca Municipal António Lobo Antunes
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, que envolveu 606 alunos

do 1.º CEB e respectivos professorem;
•

Biblioteca na piscina, durante os meses de Julho e Agosto nas piscinas

municipais descobertas, com 384 requisições de documentos para leitura de presença;
•

Com contos me encantas, sessões de contos para o ensino pré-escolar,

nas quais participaram 480 crianças e respectivas educadoras e que decorreu nos
estabelecimentos de ensino públicos e privados;
•

Histórias com o Gaspar: Gaspar preguiçoso, acção promovida para o

1.º CEB de Nelas (Avenida), Senhorim, Carvalhal Redondo e Vila Ruiva, contou com
presença de 210 docentes e alunos;
•

3.º Encontro Nocturno de Bruxinhas devoradoras de livros, Portal da

Rede de Bibliotecas de Nelas, Dinamização da Feira do Livro ESC.EB/SEC Canas de
Senhorim, Dinamização da Feira do Livro Jardim de Escola João de Deus, Clube de
Teatro EB 2.3 Dr. Fortunato de Almeida – Comemoração do Livro Infantil e
Dinamização da feira do Livro de Lisboa, contou com a presença de 540 participantes.
•

A Ler + em Família – atelier para a promoção da leitura, promovido na

Biblioteca municipal, no qual participaram 20 alunos e docentes do 1.º CEB do Ensino
Básico, e foram envolvidas 60 famílias;
•

Vem Conhecer a Casa do Gaspar - visitas animadas à Biblioteca

Municipal, que permitiu a 68 crianças e professores do 1.º CEB, conhecer melhor os
serviços e o fundo documental da Biblioteca e assistirem a um pequeno espectáculo.
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•

Oficinas de expressão dramática, atelier de dança criativa, máscaras

de carnaval, oficinas múltiplas de teatro, contadores de histórias e texto literário,
uma carta coreográfica nas quais participaram 292 alunos e professores do 2.º CEB e
Ensino Secundário.
•

No mês de Julho, realização de ateliers diversos no Clube do Ideias,

para 15 crianças dos 10 aos 13 anos;
•

Anatomias, Diz-me quem és dir-te-ei o que lês, ateliers de escrita e

contos criativos para alunos do pré-escolar e do 1.º CEB. Participaram 146 alunos.
•

Gaspar Trapalhão, atelier de animação para os idosos dos lares e

Centros de Dia do Concelho, com 111 participantes.
•

Contos nas Festas, Tamborilando, Perlimpimpim, Perlimpimpão – Feira

do Vinho, O Príncipe Caprichoso, com 457 participações.
•

Exposições de pintura, fotografia, de artesanato e de temáticas

diversas
•

Espectáculos diversos: As Tias… Auto da Índia, Faça Chuva, Faça Sol,

Leituras Urbanas, aos quais assistiram cerca de 495 pessoas.
•

Encontro com o escritor António Lobo Antunes, contou com a presença

de 120 participações.
Grande parte das iniciativas não tiveram custos associados, uma vez que foram
dinamizadas pela Equipa Técnica da Biblioteca Municipal, não tendo sido necessário recorrer
a serviços externos. Exceptuam-se os projectos inseridos no âmbito do Programa Itinerâncias
Culturais da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), com custos relacionados com
alojamento, transporte e alimentação dos animadores/actores.
É também de realçar o grande investimento efectuado na Recuperação da Casa dos
Senas em Senhorim, obra que consiste na recuperação de um edifício existente, que pela sua
integração urbanística contribui para a melhoria da qualidade da zona envolvente.

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;
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Facilitar uma ocupação salutar dos tempos livres da população mais jovem e adulta
do Concelho, contribuindo para o decréscimo do sedentarismo;

•

Contribuir para o fortalecimento do Associativismo Desportivo no Concelho,
fomentando a prática desportiva nos escalões de formação, o aparecimento de novos
clubes desportivos, e consequentemente novas modalidades desportivas, quer a nível
federado ou recreativo;

•

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 2009, e considerando um custo global aproximado de 35.000,00€, 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
1900 Munícipes, as seguintes actividades:


Os 9os Jogos Desportivos do Concelho de Nelas, decorreram entre 26 de Abril e 14 de
Junho, e contaram com a participação de 16 Colectividades e cerca de 450 atletas/
dirigentes envolvidos, com idades entre os 7 e os 65 anos, em 10 modalidades
desportivas – Andebol, Basquetebol 3x3, Natação, Futebol 7, Futsal, Orientação, Ténis
de Mesa, Duatlo, Ténis e Jogos Tradicionais – Malha e Petanca.



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 40 Munícipes.



O projecto “Crianças em Movimento…”, é direccionada à população com idade préescolar 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 436 crianças.
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As “Olimpíadas da Amizade Carlos Costa - 2009”, realizaram-se nos dias 11 e 12 de
Julho de 2009, nos Concelhos de Tondela e Santa Comba Dão, tendo o Município de
Nelas participado com cerca de 150 atletas e dirigentes/ treinadores, numa
actividade competitiva em 8 modalidades desportivas, juntamente com os restantes
Concelhos da Comissão Organizadora – Viseu, Vouzela, Tondela, Castro Daire, Penalva
do Castelo, Santa Comba Dão e Lamego.



Realizaram-se pela primeira vez, no decorrer do mês de Maio, 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, com materiais e
actividades aquáticas. As actividades realizaram-se durante todos os domingos no
período da manhã, em diversos espaços, tais como o Parque de S. Miguel e as Piscinas
Municipais, e contaram com a participação total de 221 Munícipes.



No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Água, decorreram a 22 de Março,
actividades aquáticas, na Piscina Municipal, abertas à população em geral e de
entrada livre, nas quais participaram 98 Munícipes.



Integrado nas provas competitivas do Circuito Municipal das Escolas de Natação, no
qual a Escola Municipal de Natação de Nelas participa durante toda a época
desportiva nas diversas provas de natação, realizou-se a 20 de Junho, durante toda a
tarde, uma das concentrações, na Piscina Municipal Descoberta, na qual estiveram
presentes 18 Escolas de Natação/ Clubes do distrito, e com a participação total de
250 jovens atletas.



Coincidente com as Comemorações do Município, realizaram-se na Piscina Municipal
Coberta, a 21 de Junho, actividades aquáticas diversas, de entrada livre e
direccionadas à população em geral (adultos, jovens, crianças e bebes), onde
estiveram presentes cerca de 50 pessoas.



De forma a marcar a Abertura da Época Balnear 2009, no dia 13 de Junho,
proporcionou-se à

comunidade a

exibição

de

um

espectáculo

de Natação

Sincronizada, com a classe da Associação dos Trabalhadores do Município de Ovar,
seguida da prova de natação dos quadros competitivos dos Jogos Desportivos de
Nelas. Após o espectáculo e a prova de Natação, possibilitou-se a entrada gratuita da
população nas instalações da piscina descoberta. Nesta actividade participaram cerca
de 100 pessoas.
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-
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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 2009, cobraram-se um total de 51.384,41€, de acordo com as tabelas de
taxas de utilização previstas nos respectivos regulamentos das referidas instalações. Na
generalidade, verificou-se o aumento da frequência de utilização das instalações desportivas
municipais, com cerca de 78.000 utilizadores, o que implica um cuidado reforçado na gestão
do dia-a-dia das mesmas, quer a nível de pessoal, quer a nível da instalação, sempre com
objectivo de proporcionar mais e melhores condições aos utentes. Nas instalações desportivas
de gestão municipal são efectuadas despesas correntes (água, luz, gás, produtos de
tratamento de água e de limpeza, e no tratamento/ manutenção dos relvados) para garantir o
seu 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 2009, 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:
•

Às Associações Desportivas, Recreativas e Culturais, num total de 186.428,36€;

•

Ao Estádio Municipal de Nelas, num total de 8.931,64€;

•

Ao Campo nº2 do Estádio Municipal | Arrelvamento, num total de 70.000,00€;

•

Às Piscinas Municipais Cobertas, num total de 34.800,00€;

•

Ao Pavilhão Desportivo Municipal, num total de 11.500,00€;

•

Ao Campo de Futebol de Sintético do Parque de S. Miguel, em cerca de 60.000,00€;

•

Ao Campo de Jogos em Canas de Senhorim, num total de cerca de 29.700,00€;

•

Ao Campo de Futebol de Vale de Madeiros, em cerca de 16.500,00€;

•

Ao Estádio do Sporting Clube de Santar, em cerca de 87.000,00€;

•

Ao polivalente de Póvoa de Luzianes, num total de 1.000,00€;

•

Aos Parques Infantis e zonas envolventes, cerca de 23.000,00€.
No âmbito do apoio à actividade desportiva federada no Concelho, e como forma de

incentivo ao desenvolvimento/ continuidade da mesma, a Câmara Municipal contribuiu nas
inúmeras actividades realizadas em 2009, da responsabilidade e organização de Clubes
Desportivos, Associações e demais instituições, através de apoios financeiros definidos, no
valor total de 367.250,00€.
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

38/47

Município de Nelas

Relatório de Gestão/2009

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.

3. Funções económicas:
320 – Indústria e energia
De modo a dar continuidade da politica 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 na construção de infra-estruturas, tanto em
arruamentos, com nas redes de água, esgotos, pluviais, electricidade e telecomunicações.
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 tem realizado investimentos
significativos nesta área como a pavimentação de várias ruas por todo o concelho. Deu-se
prioridade às estradas mais degradadas e às que ainda não tinham pavimento, como os vários
arruamentos do Folhadal. A estrada de ligação Canas-Vale de Madeiros, arruamentos em
Senhorim, em Moreira, Santar, Aguieira, Vilar Seco, Lapa do Lobo, são exemplos da
preocupação do Município em dotar o concelho de melhor rede de comunicação e de facilitar
as acessibilidades regionais. A par das pavimentações, também se procedeu à melhoria de
inúmeros caminhos agrícolas e florestais.
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III – Execução Orçamental

1 – Receita
1.1

– Receitas Correntes

01. Impostos Directos
O recebimento total de impostos foi de 84,046% do previsto inicialmente. De realçar
que o Imposto Municipal sobre as Transacções Onerosas ultrapassou em 6,116% o orçamento
inicial, tendo sido o único imposto a superar as previsões. A Derrama, grande fonte de receita
municipal, ficou em 65,317% da previsão para o ano de 2009.

02. Impostos Indirectos específicos das Autarquias Locais
O recebimento total destas taxas não chegou ao 60% 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 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. Têm aqui grande peso as taxas de saneamento e dos resíduos sólidos
urbanos tendo sido cobradas 87% do previsto inicialmente.

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: DREC, DGAL, DGAE, IDS, etc. Foi cobrada a totalidade prevista.
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07. Venda de bens e serviços correntes
Esta execução orçamental atingiu os 89% 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.

08. Outras receitas correntes
Rubrica de natureza residual, de difícil previsão, executada em apenas 40% do
Orçamento.

Total de receitas correntes: 7.618.772,30
14% 0%

27%

1%
7%
51%

0%

Impostos directos 2.051.454,15
Impostos indirectos 80.432,58
Taxas, multas e outras penalidades 552.732,42
Rendimentos de propriedade 10.727,91
Transferências correntes 3.823.614,56
Venda de bens e serviços correntes 1.096.037,45
Outras receitas correntes 3.773,23

1.2

– Receitas de Capital

09. Venda de Bens de Investimento
Receitas provenientes da venda de terrenos, essencialmente dos lotes do Loteamento
do Prado, tendo sido cobrados 5,547% 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, arrecadado a 100%, e também as
comparticipações do OE e comunitárias ( III QCA/QREN ) em projectos co-financiados, sendo
de realçar o recebimento de comparticipações em projectos candidatados ao abrigo da
Medida AGRIS.
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12. Passivos financeiros
Recebimento de 2.300.000 € do Empréstimo a Médio e Longo Prazos, contratado com
a CGD em 2009, até ao montante de 2.500.000 €. Foram também recebidos 540.000 € do
Empréstimo a Médio e Longo Prazos, no âmbito do PREDE – Programa de Regularização
Extraordinária de Dívidas do Estado, dos quais, 324.000 € foram contratados com a Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL, e 216.000 € contratados com a Direcção Geral
do Tesouro e Finanças.

13. Outras receitas de capital
À semelhança da rubrica 08 tem natureza residual em receitas de capital, de difícil
previsão, executada em apenas 17% do Orçamento, e essencialmente na comparticipação de
particulares em ampliações de rede de BT.

15. Reposições não abatidas nos pagamentos
Reposições de valores pagos indevidamente em anos anteriores a 2009.

Total das receitas de capital e outras receitas: 4.912.713,02
1%
0%

Venda de bens de
investimento 122.753,50

2%

Transferências de capital
1.907.826,12
39%
58%

Passivos financeiros
2.840.000,00
Outras receitas de
capital 1.282,12
Outras receitas
40.851,28
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– 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, subsídios de refeição, etc, os abonos variáveis e
eventuais, que correspondem essencialmente a ajudas de custo e deslocações, horas
extraordinárias, subsídios de turno, senhas de presença, e de 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.

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, e as Festas do
Município e do Vinho do Dão.

03.Juros e outros encargos
Despesas com encargos financeiros, essencialmente juros de empréstimos, e
decorrentes de outras operações financeiras.

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, quotas a
entidades, subsídios aos Agrupamentos de Escolas e às Associações de Bombeiros Voluntários,
etc.

43/47

Relatório de Gestão/2009

Município de Nelas

06. Outras despesas correntes
Rubrica de natureza residual, cujas despesas provêm essencialmente de encargos com
restituições, encargos com comissões bancárias e IRC de juros de depósitos à ordem.

Total das despesas correntes: 8.270.739,29

12%

Despesas com pessoal
4.169.999,89

2%

Aquisição de bens e
serviços 2.874.839,20

1%
50%

Juros e outros encargos
111.010,56
Transferências correntes
966.403,58

35%

Outras despesas
correntes 148.486,06

2.2

– Despesas de capital

07. Aquisição de bens de capital
Despesas em investimento que constam da execução do Plano Plurianual de
Investimentos de 2009.

10. Passivos financeiros
Amortizações de capital de empréstimos a médio e longo prazos contratados com
Instituições de Crédito, conforme mapa de Endividamento anexo.

Total das despesas de capital: 4.268.204,14

16%
Investimentos
3.601.601,55
Passivos f inanceiros
666.602,59
84%
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IV – Indicadores de Gestão

1. Indicadores de natureza orçamental
a) Receita:
- as receitas próprias constituíram 31% das receitas totais;
- das receitas próprias, 52% provêm de Impostos Municipais;
- 41% 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 23% da
receita total;
- as receitas correntes representaram 61% da receita total;
b) Despesa:
- a despesa corrente foi 66% da despesa total;
- as despesas com pessoal foram 33% das despesas totais e 50% das despesas
correntes;
- as despesas com aquisição de bens e serviços correntes constituíram 23% das
despesas totais e 35% das despesas correntes;
- os encargos resultantes do endividamento a Instituições de crédito, juros e
amortizações de capital, foram de 6% da despesa total;
- a despesa com investimento atingiu 29% da despesa total;
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V – Resumo da situação financeira

1. Relação entre a receita e despesa corrente:
O total das despesas correntes excederam o total das receitas da mesma natureza, logo
houve a utilização de receitas de capital e do saldo que transitou da gerência anterior, para
financiar despesas correntes.
Na execução orçamental atingiram-se os seguintes resultados:
•

Receitas correntes......................................................7.618.772,30 €

•

Despesas correntes.....................................................8.270.739,29 €

2. Relação entre a receita e a despesa de capital:
As receitas e despesas de capital atingiram os seguintes valores:
•

Receitas de capital.................................................4.871.861,74 €

•

Despesas de capital................................................4.268.204,14 €

3. Equilíbrio Total



Saldo do ano anterior..................................101.138,02 €



Receitas:

Correntes..................................................7.618.772,30 €
Capital.....................................................4.871.861,74 €
Outras (Reposições não abatidas nos pagamentos)…….40.851,28 €


Soma

12.632.623,34 €
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 Despesas:
Correntes.................................................8.270.739,29 €
Capital.....................................................4.268.204,14 €


Soma………………………………………………….12.538.943,43 €

 Saldo para o ano seguinte...............................93.679,91 €
 Saldo da Tesouraria em 31/12/2009..................93.679,91 €

Nelas, 31 de Dezembro de 2009

A Câmara Municipal,

A Assembleia Municipal,
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