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ATA N.º 26/2020 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS REALIZADA 

EM TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE 

 

---- Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, nesta Vila de Nelas e 

edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, em 

reunião ordinária pública, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José 

Manuel Borges da Silva, estando presentes os Senhores Vereadores Dr. Fernando António 

Pais Silvério, Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral, Júlio António Soares Fernandes e Aires 

Manuel Antunes dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------  

---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Dr. Manuel 

da Conceição Marques e Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes. ---------------------------------------  

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

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

seguintes saldos: - Total de disponibilidades da Câmara Municipal: 1.621.175,87 € (um 

milhão seiscentos e vinte e um mil cento e setenta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos); - 

De operações orçamentais: 1.215.230,46 € (um milhão duzentos e quinze mil duzentos e trinta 

euros e quarenta e seis cêntimos); - De operações não orçamentais: 405.945,41 € 

(quatrocentos e cinco mil novecentos e quarenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos). ---- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, cumprimentou todos 

os presentes e declarou aberta esta reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Nelas 

do dia 30 de dezembro de 2020. Afirmou que tinha a comunicação de falta da Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes por razões que invocou de uma consulta 

médica que lhe foi agendada para esta hora. Tinha também a comunicação de falta do Senhor 

Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques que, por razões inadiáveis da vida pessoal e 

profissional, não podia estar presente na reunião. Esperava que todos tenham tido Boas Festas 

até agora. De seguida, leu o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, já referido 

no ponto anterior. Entrando no Período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria inscrever para usar da palavra. Deu a 

palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. -----------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral cumprimentou todos os 

presentes. Cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vice-Presidente, os 

Senhores Vereadores, hoje em reunião mais diminuta, os Senhores Colaboradores e o Distinto 

Público. Afirmou que aproveitava o ensejo para, sinceramente, desejar a todos que tenham 

tido umas Festas Felizes, independentemente, da circunstância que nós vivemos dos tempos 

que correm. E, dessa forma, também endossar as Festas Felizes possíveis também aos nossos 

Municipes também, aproveitando o ensejo para, não teve a oportunidade de o fazer 
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pessoalmente, de endossar os Parabéns ao Senhor Presidente da Câmara por mais um 

aniversário. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente agradeceu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. -------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que o Senhor Presidente 

da Câmara, além do Natal comemora outra efeméride. E, portanto, acha que é nestas questões, 

que também são importantes, no calor do debate haver também estas questões, que são 

importantes serem faladas. Ele só tinha três pontos muito céleres para falar. Um tem a ver 

com uma Distinção importante com uma pessoa ligada ao nosso Concelho, que é a Senhora 

Dr.ª Tânia Costa, que foi galardoada com um alto prémio internacional na Área da 

Investigação, nomeadamente, sobre o Cancro e sobre a cura do Cancro. As informações que 

ele teve, originalmente, é que era natural da Lapa do Lobo. Mais tarde, eram que era natural 

do Carregal do Sal, mas tem ligações à Lapa do Lobo. Pronto. Mas é uma pessoa com muitas 

ligações ao nosso Concelho e, portanto, é motivo de grande regozijo também para o 

Concelho, quando temos Jovens a singrar e a serem lídimos representantes do nosso Concelho 

em várias Áreas, na Área do Desporto, na Área da Ciência, na Área da Cultura. Portanto, é 

mais um motivo de regozijo uma Conterrânea nossa, com ligações familiares ao nosso 

Concelho, ter sido distinguida com este Prémio no âmbito da Investigação e numa Área tão 

determinante para a Humanidade. Portanto, se o Senhor Presidente assim o entender, numa 

outra reunião, se quiser ser a Câmara a promover esse Louvor, esse enaltecimento à Dr.ª 

Tânia, subscrevê-lo-á e não será necessário ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, promover isso, 

fica só o registo. Se o Senhor Presidente achar por vem promovê-lo, a Autarquia fazer uma 

proposta de um Voto de Louvor, ou de Reconhecimento, na próxima reunião de Câmara, ele 

irá subscrevê-lo sem qualquer renitência. Se assim o entender o Senhor Presidente, também o 

irá redigir, sem problema algum porque, de facto, é importante, de facto, quando são as 

notícias todas, geralmente, a nível nacional, quando são feitas no Interior, geralmente, por 

catástrofes, ou tragédias. E, portanto, quando há notícias boas, que as há outras também. É 

verdade. Mas, destas, em particular, porque é uma questão que nos diz muito respeito a todos, 

que tem a ver com a fixação da população, nomeadamente, a população jovem e quando há 

exemplos destes, como outros, eles também já enalteceram, já reconheceram, na Gastronomia, 

no mundo da Alta Cozinha, no mundo do Desporto, no mundo da Cultura. Portanto, é também 

na Área da Medicina, na Área d a Ciência e da Investigação, é um motivo de regozijo para o 

nosso Concelho e para os Munícipes também, obviamente. A segunda questão prende-se 

também com, naturalmente, naquela que é a grande questão que nós hoje atravessamos, que 

tem a ver com a pandemia da COVID-19. E, nesta última reunião de 2020, queria deixar uma 

palavra de solidariedade, até de se solidarizar em termos de compreender, eventualmente, as 

vicissitudes, pelas pessoas que foram infetadas, as que recuperaram, independentemente, 

disso, com outros problemas e porque também foram atormentadas e viveram, de facto, se 

calhar, momentos, particularmente, difíceis. E os que se encontram recuperados, dar-lhe uma 

palavra amiga também. Deixar também e o Senhor Presidente fez isso, se assim o entender 

também, julga que também o poderiam fazer, se o Senhor Presidente assim o entender, 

naturalmente, um minuto de silêncio a todos os que faleceram ao abrigo da pandemia, não se 

esquecendo também, também têm que ser justos, porque é verdade que esta é uma questão 

mais premente, mas há outras pessoas, também no Municipio, por outras razões, também nos 

deixaram. Mas, pronto, a quem nos últimos tempos, aconteceu isso. E, naturalmente, 

continuar a enfatizar, a dar uma palavra de muito apoio e de muito agradecimento e muito 
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reconhecimento a todas as Entidades que estão a prestar o apoio às populações, sejam os 

Bombeiros, sejam as Entidades de Segurança Pública, sejam os Centros de Saúde e os 

Profissionais de Saúde, quer seja a prestação, quer seja em termos dos Serviços da Autarquia 

de Proteção Civil, que também não têm regateado esforços nesse sentido e têm feito um 

belíssimo trabalho, que não é fácil, com coisas positivas, outras menos positivas, mas faz 

parte da vida e vivemos, de facto, tempos conturbados. Mas, acha, globalmente, que nós 

temos dado uma resposta positiva dentro do que nos é possivel. Aproveita ainda o ensejo, 

obviamente, para, se o Senhor Presidente assim o puder fazer, independentemente, do que é 

do conhecimento público, da informação que é prestada e bem, como ele, Vereador Dr. 

Joaquim Amaral, já aqui o enfatizou, na página do Município, com o acompanhamento diário 

sobre a pandemia e também com outras informações, se, eventualmente, achar que há mais 

alguma informação adicional, ou um ponto da situação que, de alguma forma, lhes possa, 

sinteticamente, ficar com uma ideia mais percecionada da situação atual da pandemia no 

nosso Concelho. Um outro comentário que seria para fazer, que está aqui agendado, sobre 

mais teor político, sobre o que o Senhor Presidente da Câmara falou na Assembleia Municipal 

e que ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, gostaria de rebater, vai deixá-lo ficar, se o Senhor 

Presidente não se importar, para a primeira reunião de janeiro. Acha que, de facto, ele, depois 

desta exposição toda que elem falou de coisas que têm a ver com os momentos difíceis que 

atravessamos, acha que poderá, depois, voltar outra vez ao debate político de outra maneira, 

em janeiro, fica marcado. Também não é daqui a muito tempo, daqui a 15 dias. Portanto, ele, 

Vereador Dr. Joaquim Amaral, limitar-se-ia então ao que falou e ao que pediu ao Senhor 

Presidente, que era a questão da atualização do ponto da situação da questão da COVID-19. 

Agradeceu a atenção dispensada. -------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, então, relativamente, à Senhora Dr.ª Tânia, acha que 

podia ficar já nesta reunião e depois ele faria chegar, eventualmente, como iniciativa da 

Câmara, um Voto de Louvor à Senhora Dr.ª Tânia. E ficaria já aprovado um Louvor por todo 

o trabalho desenvolvido na Área específica que o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral 

referenciou. E, portanto, depois dariam nota também, quer à própria, quer em termos 

públicos, que a Câmara Municipal, na reunião de hoje, 30 de dezembro, atribuiu, ou 

pronunciou-se relativamente a este Voto de Louvor. E, portanto, nesse sentido, se o Senhor 

Vereador Dr. Joaquim Amaral der essa confiança, ele, Senhor Presidente, depois faz passar 

esse Voto antes da redação final. -------------------------------------------------------------------------

---- Assim, foi aprovado, por unanimidade, um Voto de Louvor à Senhora Dr.ª Tânia 

Delminda Fernandes Costa, Bioquímica, natural deste Concelho de Nelas, pela conquista do 

prémio “DAN GRANDÉR MEMORIAL PRIZE”, atribuído na sequência da sua tese de 

Doutoramento na área do Cancro. ------------------------------------------------------------------------  

---- O Senhor Presidente afirmou que, naturalmente, já o fizeram também por outros meios, 

mas também se associam à solidariedade e ao conforto aos doentes, às dificuldades, quer das 

pessoas, das Famílias e também daquelas que perderam pessoas, bem como de todas as 

Entidades, pessoas, empresas, instituições, que neste ano dificil se dedicaram, muitas com 

grande sacrifício e denodo a fazer com que as consequências da pandemia não fossem ainda 

maiores. E, portanto, merecem também a nossa gratidão e a gratidão da Câmara. E também, 

correspondendo ao que o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral disse, ele, Senhor Presidente, 

acha que, em memória, particularmente, dos que faleceram, aceita a sugestão de fazerem, 

também fica bem à Instituição, um minuto de silêncio em memória, porque ainda agora 
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perdemos, no caso da Lapa do Lobo, 8 pessoas, em função da pandemia. E acha que fica bem 

cumprirem esse minuto de silêncio, que se iniciaria agora, se fosse concordado. -----------------

---- Assim, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que faleceram devido à 

pandemia COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente agradeceu aos Senhores Vereadores. Afirmou que, relativamente ao 

ponto da situação em matéria de COVID-19, portanto, além da informação que é prestada no 

facebook e no site da Câmara, diariamente, que o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral 

também, certamente, tem visto essa informação. Portanto, no dia de ontem houve 12 casos 

novos. E, portanto, tivemos, até este momento, um total de 356 casos. Faleceram 13 pessoas. 

Portanto, foram aquelas 2 que faleceram inicialmente e depois faleceram 3 pessoas 

relacionadas com o surto que houve na Santa Casa da Misericórdia de Santar. E 8 pessoas 

relacionadas com o surto que houve no Lar Lopes Fonseca, na Lapa do Lobo. Estão 

confinadas 261 pessoas, casso ativos 82, 82 casos ativos. Tem indicação de que já são 79 

casos ativos. Portanto, estava a dizer que era a informação que consta no site e no facebook da 

Câmara, com a alteração de que neste momento são 79 novos casso ativos, segundo a 

informação que ele, Senhor Presidente, tem. E, segundo os dados que foram, a avaliação 

intercalar, portanto, neste momento, de acordo com o Decreto do Governo que caracteriza os 

Municipios em função do número de casos acontecidos na avaliação que está a fazer e que é 

uma informação que é fornecida pela Direção Geral de Saúde nos últimos 15 dias antes dessa 

avaliação e que também decorre do Estado de Emergência que tem sido declarado pela 

Assembleia da República a pedido do Senhor Presidente da República, o Municipio de Nelas, 

na avaliação intercalar que foi feita pela Direção Geral de Saúde anteontem, continua como, 

segundo dados do Jornal Público, se os Senhores Vereadores consultarem o Jorna l Público de 

anteontem e também está na Direção Geral de Saúde, continuamos ainda como Municipio 

com Risco Muito Elevado de contágio, com dados do dia 7 ao dia 20 de dezembro. A Direção 

Geral de Saúde fez essa avaliação intercalar e o Municipio de Nelas surge aqui ainda, 

portanto, com mais de 480 casos por 100.000 habitantes. Segundo as informações que têm 

acompanhado, acha que eram 570 casos por 100.000 habitantes. Neste período de avaliação 

tivemos 74 casos. Portanto, isto corresponde, os 570 casos por 100.000 habitantes, que é a 

avaliação que corresponde ao período de 07/12 a 20/12, corresponde a 74 casos positivos 

neste período porque, considerando 13.000 habitantes. É o que ele, Senhor Presidente, estava 

a considerar. Portanto, considerando os 13.000 habitantes dá 32. A escala, o índice de 

contágio moderado vai até 32 casos positivos em 14 dias, considerando 13.000 habitantes, que 

é o que estão a considerar para o Município de Nelas. Até 64 casos é considerado 480 casos 

por 100.000 habitantes. E, portanto, são 64 casos. Mais de 64 casos, que é o caso da avaliação 

última da Direção Geral de Saúde, coloca-nos na situação de Risco Muito Elevado. A 

implicação do Risco Muito Elevado, que é a situação em que estamos agora, implica a 

alteração que tem, relativamente à situação de Concelhos com Risco Elevado, é o 

constrangimento do encerramento, ao fim de semana, do comércio e dos restaurantes entre as 

13 horas e as 5 horas da manhã, aos sábados e aos domingos. No resto, não há alteração de 

monta. Pronto. Aconteceu este fim-de-semana passado e vai acontecer no próximo fim-de-

semana. No próximo fim-de-semana não vai ter grande repercussão no Concelho de Nelas 

porque é em todo o País. Portanto, em todo o País, as medidas decretadas para o País inteiro 

vão estar, pronto, o comércio e a restauração vai encerrar às 13 horas nos dias 1, 2 e 3. A 
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próxima avaliação é no dia 7 de janeiro. O Decreto do Governo está em vigor até ao dia 7 de 

janeiro. O período de contagem que vai vigorar para o Município de Nelas vai ser entre o dia   

21de dezembro e o dia 3 de janeiro. Isto é fácil de fazer. É só acompanhar a informação diária 

do Município de Nelas. Ontem tivemos 12 casos. Até anteontem tínhamos 28 casos. Ontem 

tivemos mais 12. Portanto, até ontem tínhamos 40 casos. O que significa que desde o 21 de 

dezembro até ao dia 29 de dezembro, tivemos 40 casos, casos diagnosticados positivos 

COVID-19. Temos uma margem de hoje, dia 30 até ao dia 03, de 24 casos. Porque é que 

aconteceram estes 12 casos? É público. Esta informação que ele, Senhor Presidente, está a dar 

é pública. Porque o Lar Padre Domingos, em Canas de Senhorim, publicou no facebook, 

portanto, não está a violar aqui regra nenhuma que seja reservada. Uma Funcionária testou 

positivo. E as Autoridades de Saúde Pública decidiram testar todos os Utentes e todos os 

Funcionários, incluindo os Administrativos e Dirigentes do Lar Padre Domingos. E 8, dos 

quase 100 testes que foram realizados, testaram positivo. Portanto, em ERPI, o Centro Social 

e Paroquial de Canas de Senhorim tem 47 Utentes e tem 24 Funcionários, mais 36 

Funcionários ERPI e Centro de Dia e Apoio Domiciliário. Portanto, foram mais de 100 

pessoas testadas, 8 testaram positivo. Agora estão a ser acompanhadas. Essas 8 pessoas foram 

separadas. Se nada de anormal suceder, elas estão acompanhadas agora já por uma Equipa 

Médica, de Enfermagem. O Executivo tem acompanhado a situação de perto. Agora, um dos 

grandes Responsáveis do Lar, que é sempre um Padre, mas agora o Senhor Eng.º José Maria, 

que está reformado da EDP, agora é um dos grandes Responsáveis lá da Instituição. E, 

portanto, temos estado em contacto próximo com ele. E, portanto, se nada de anormal 

acontecer, do estilo de alguém, eles estão assintomáticos, de haver agora sintomas, febres, 

tosses e etc., e alguém vier a testar positivo, só daqui a 6, ou 7 dias, é que voltam a fazer 

testes. O que significa que para as nossas contas, para o dia 7, já não vão contar. Portanto, 

vamos ver se, nos próximos 4, ou 5 dias, escapamos da situação do Muito Grave, ou do Muito 

Elevado, porque isso seria mau para tudo. Seria mau, a nível de contágios, para todos, porque 

quanto mais pessoas contagiadas houver, mais potencial, isto é como uma pirâmide, mais 

nível de contágio se propaga e potencia e muito mau para o comércio e para a restauração, 

para o comércio, para tudo. E, portanto, o Executivo está a fazer tudo da sua parte para que, 

não sabe o que é que pode fazer mais. Por isso, o Executivo decidiu também e ponderou bem 

essa questão e foi um esforço até financeiro que fez, até no final do ano, que podia muito bem 

ter aplicado em outras necessidades, fazer uma distribuição de 12.500 máscaras mais, sociais 

e fazer mais esse esforço porque sentiu que era necessário mesmo. Ainda vai demorar, agora 

com o Pessoal Médico, ele, Senhor Presidente, não sabe quando é que começarão a ser 

vacinadas as pessoas dos Lares. Anuncia-se que será, mas, ao ritmo que as coisas estão a 

andar, isto vai demorar meses a que haja algum nível de segurança, pelo menos meio ano. E, 

portanto, não podemos baixar a guarda relativamente a esta situação. E, portanto, o Executivo 

decidiu manter toda a Campanha de Sensibilização, Campanha Sonora, reforçar o nível de 

máscaras sociais porque têm notado na população que anda aí muita gente, particularmente, a 

gente mais frágil, do ponto de vista económico, com máscaras muito rafadas, mesmo estas 

máscaras cirúrgicas, muito rafadas, apesar de serem baratuchas. E a ver se, porque, a agravar 

depois esta situação, dirigindo-se ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral, é que é Nelas, 

Viseu, Seia, Oliveira do Hospital, Manteigas porque pega com Seia do lado de lá, Mangualde. 

Mangualde que estava no nível Moderado, em dois Lares passou logo para o nível Muito. E, 

portanto, estamos e como há pessoas de Viseu, de Mangualde, de Seia, de Oliveira do 
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Hospital, que trabalham aqui em Nelas e, portanto, há uma grande ligação profissional e até 

familiar e institucional e quanto mais, mesmo agora aqui um Núcleo, em termos localizados, 

em termos de Concelho, que vamos lá ver se nestes 5 dias e compreende que o Governo não 

tenha dado tolerância de ponto aos Funcionários Públicos também um bocado por causa disso, 

que é para as pessoas não fazerem as malas amanhã e pôr-se tudo a vir do Litoral para o 

Interior porque sexta-feira, sábado e domingo, é proibido o trânsito entre Concelhos. E, por 

isso, andou toda a gente à espera da tolerância de ponto e vamos ver se, agora, estes 3, 4 dias, 

estancam também um bocadinho e também aqui no Município, que é uma questão. Portanto, 

em termos de comunidade, a informação que ele, Senhor Presidente, tem também é que são 

situações, algumas delas, que resultam depois de ondas vindas dos lares. Certo? Situações 

familiares que depois são trazidas, por via do Lar, ou para o filho, ou para o marido. E, 

portanto, um bocadinho, mas sem grandes consequências em termos de número. Mas a 

situação é esta. E, neste momento, estamos numa situação de 40 casos nos últimos 9 dias. De 

todos os outros pontos de vista, o Executivo mantém tudo aquilo que o Senhor Vereador Dr. 

Joaquim Amaral já sabe. Do ponto de vista de apoio, a Universidade Sénior, o Fundo de 

Emergência, o Fundo Social. Portanto, toda a gente sabe no Município de Nelas. E se não 

sabe, também pedia o apoio de todos os presentes, quer dos Senhores Vereadores, quer dos 

que estão presentes. Que não há necessidade de ninguém ficar para trás, ou ficar, seja sem o 

que for. Há sempre o Número de Emergência Municipal, que está divulgado também no site e 

no facebook. Não há necessidade. Há sempre maneira de se arranjar, seja pela Câmara, seja 

até por Voluntariado, pessoas que estão dispostas a ajudar. Não há necessidade de, nas 

condições básicas, naquilo que é básico, a Câmara está sempre disponível para e não está a 

fazer favor nenhum, nem nenhum ato de heroísmo. Esta a fazer aquilo que qualquer Câmara 

faria, colocada numa situação destas. Acredita que qualquer Câmara faria. Portanto, estamos 

com 80 casos ativos na Comunidade e que resultam ainda. Na Lapa do Lobo, ainda não está a 

situação, completamente, resolvida. Crê que ainda há 4 Utentes ativos e 2 Funcionários, ainda 

há. Portanto, fizeram testes e ainda não deram, completamente, negativo. Portanto, a situação 

não está, completamente, debelada porque fizeram testes no início desta semana, acha que na 

segunda-feira e ele, Senhor Presidente, falou com a Senhora Dr.ª Cláudia e a situação ainda 

não está, completamente, ultrapassada, mas está em vias disso. Está em vias disso. Perguntou 

ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral se queria mais alguma informação. --------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral respondeu ao Senhor Presidente 

que era só mesmo saber o ponto da situação. -----------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que era o que sabe, o que tem acompanhado. Tem falado 

acerca destas questões e das mais melindrosas, sempre com o Senhor Comandante da GNR, 

com os Senhores Comandantes dos Bombeiros, como foi a questão das fogueiras de Natal. 

Têm-se mantido informado. Têm uma, como também já tinha referenciado aqui, onde 

partilham informações, uma conta própria no Watshap, onde vão partilhando informações. A 

Comissão Municipal de Proteção Civil funciona em permanência, onde estão as Médicas das 

USF,s, de Canas de Senhorim, de Nelas, a Senhora Dr.ª Cristina, a Senhora Dr.ª Irene, o 

Senhor Comandante da GNR, os Senhores Comandantes dos Bombeiros, o CODIS. Portanto, 

estão em permanência no Watshap, sempre a trocar informações sobre o que é que se passa 

em matéria de COVID-19 no Concelho de Nelas. E, ele, Senhor Presidente, a pedir, sempre, 

informações e a trocarem informações sobre o que é que podem melhorar. E, que os Senhores 

Vereadores acreditassem que funciona sempre em permanência e SMS e fazem o melhor e o 
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que lhes é possível. Portanto, não havendo mais nenhuma questão no Período de Antes da 

Ordem do Dia, passariam, então, à Ordem do Dia. ---------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 

1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 

REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2020, QUE TEVE CONTINUAÇÃO EM 02 

DE NOVEMBRO DE 2020 

---- O Senhor Presidente afirmou que, registou-se a falta, na altura, da Senhora Vereadora Dr.ª 

Ana Mafalda Rodrigues Lopes. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria 

pronunciar relativamente ao teor da ata. ----------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária pública anterior, 

realizada em 28 de outubro de 2020, que teve continuação em 02 de novembro de 2020. ------ 

1.2.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020  

---- O Senhor Presidente afirmou que pedia aqui alguma tolerância e deixava também aqui um 

Voto de Louvor ao Funcionário Senhor Fernando Santos porque, de facto, fazer atas, ouvi-las 

e transcrever, passar isto tudo para o papel, deve ser um pincel. Mas, o Executivo já pediu 

orçamento para um mecanismo de editar as atas e como já existem aqui uma aplicação, dele 

pôr a gravação e isto transcrever e depois ele limitar-se a corrigir os erros. Têm um orçamento 

de 8.000,00 euros. Mas vale a pena. Ainda se compra isso antes desse Funcionário se 

reformar. Vamos ver. Mas há essa ferramenta. Há essa possibilidade de pôr o equipamento e 

depois ele, Funcionário Fernando Santos, limitar-se a corrigir os erros. Q ue era uma grande 

ajuda porque ele, Senhor Presidente, imagina-se a transcrever, diariamente, a ouvir e a 

transcrever estas coisas. Estas e as da Assembleia Municipal. E, estão aqui a falar de. E ele,    

Funcionário Fernando Santos, todos os dias a pedir-lhe: Não me fale tanto. O Louvor, na 

pessoa do Funcionário Fernando Santos é extensível a toda a Mesa e a todo o Setor do 

Expediente. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar. Faltou o 

Senhor Vereador Júlio António Soares Fernandes. ----------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e dos Senhores Vereadores Dr. Fernando António 

Pais Silvério, Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral e Aires Manuel Antunes dos Santos e uma 

abstenção do Senhor Vereador Júlio António Soares Fernandes, aprovar a ata da reunião 

ordinária anterior, realizada em 11 de novembro de 2020. -------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Júlio António Soares Fernandes se 

absteve em virtude de não ter estado presente na reunião a que se refere a ata. -------------------  

 

2 – OBRAS PÚBLICAS 

 

2.1.CONTRATO DE TRANSAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

NELAS E VÍTOR MANUEL DIAS – RATIFICAÇÃO 

---- Presente o Contrato de Transação celebrado em 21 de dezembro de 2020, entre o 

Município de Nelas e Vítor Manuel Dias, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
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---- “CONTRATO DE TRANSAÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, titular do NIPC 506834166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. José Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município”, e ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2.º VITOR MANUEL DIAS, titular do NIF 203 618 998, residente em Rua do Senhor do 

Calvário – Abrunhosa do Mato, 3530-050 Cunha Baixa, como Segundo Outorgante, -----------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- I - A informação dos Serviços Técnicos n.º 431, de 11/01/2016, a qual se dá aqui por 

integralmente reproduzida, nos termos da qual se confirma a execução dos trabalhos 

referentes aos procedimentos AD 9/2013-E: “Largo do Arvoredo na Freguesia de Nelas” e 

Processo AD 10/2013-E: “EM Moreira-Nelas, assentamento de cubinho na rotunda” (vide 

Anexo 1); ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- II - Que os referidos procedimentos reuniam os requisitos legais para efeitos de concurso, 

nomeadamente cabimento e fundos disponíveis; -------------------------------------------------------

---- III - Que no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, não existe norma idêntica à prevista na Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso das Entidades Públicas, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

nomeadamente o disposto no artigo 5.º, n.º4, nos termos do qual “A nulidade prevista no 

número anterior pode ser sanada por decisão judicial quando, ponderados os interesses 

públicos e privados em presença, a nulidade do contrato ou da obrigação se revele 

desproporcionada ou contrária à boa-fé”, ou seja, no caso das regras do Código dos 

Contratos Públicos, a sanação da nulidade não depende de decisão judicial -----------------------

---- IV - Que a nulidade pressupõe a obrigação de restituir os bens que deram origem ao 

enriquecimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- V - Que, pela sua natureza, é impossível devolver os bens aplicados nas obras em causa, 

como é o caso da mão-de-obra empregue na realização das obras; ----------------------------------

---- VI - Que a Câmara Municipal de Nelas, em reunião realizada em 25 de julho de 2018, 

deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar a proposta de deliberação do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, aprovando o seguinte -------------------------------------

---- “I - A sanação dos vícios de cada um dos procedimentos; --------------------------------------

---- II - O pagamento dos valores devidos, pagamento este condicionado à dotação 

orçamental existente, aos seguintes fornecedores: Amadeu Gonçalves Cura e Filhos Ld.ª; 

Vitor Manuel Dias; Irmãos J. Santos; e Joaquim António Gouveia, Ld.ª, e autorizar o 

Presidente da Câmara Municipal a negociar com os fornecedores em causa planos de 

pagamento, sendo que estes serão, posteriormente, objeto de aprovação ou ratificação por 

parte da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------------

---- III-  E autorizar o Presidente da Câmara Municipal a negociar com os fornecedores em 

causa planos de pagamento, sendo que estes serão, posteriormente, objeto de aprovação ou 

ratificação por parte da Câmara Municipal; -----------------------------------------------------------

---- VII - Que nos termos do disposto no artigo 1248.º do Código Civil “transação é o 

contrato pelo qual as partes previnem ou terminam um litígio mediante recíprocas 

condições”, sendo que “as concessões podem envolver a constituição, modificação ou 

extinção de direitos diversos do direito controvertido”. ----------------------------------------------
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---- É celebrado o presente contrato de transação, ao abrigo do disposto no artigo 1248.º do 

Código Civil, que se rege pelos considerandos supra e pelas cláusulas seguintes: ----------------

---- Cláusula 1.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Município de Nelas é devedor ao Senhor Vítor Manuel Dias da quantia de capital de 

20.672,65€ (IVA incluído), a que acresce o valor de 4.000,00€ (quatro mil euros) de juros 

entretanto vencidos (à taxa de juro média não superior a 3,5% de operações comerciais 

relativas aos últimos cinco anos) e que as partes acordam ser devidos, no total de 24.672,65€ 

(vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), no âmbito 

dos seguintes procedimentos: -----------------------------------------------------------------------------

---- a) Processo AD 9/2013-E: “Largo do Arvoredo na Freguesia de Nelas” – 17.556,25€ 

(dezassete mil quinhentos e cinquenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos) – IVA incluído; --

---- b) Processo AD 10/2013-E: “EM Moreira-Nelas, assentamento de cubinho na rotunda” – 

3.116,40€ (três mil cento e dezasseis euros e quarenta cêntimos) – IVA incluído; ---------------

---- Cláusula 2.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Município compromete-se a pagar a quantia total de 24.672,65€ (vinte e quatro mil 

seiscentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), de acordo com a seguinte 

calendarização: ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- - 4.672,65€ (quatro mil seiscentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos) até 

31/12/2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- - 4.000,00€ (quatro mil euros) até 31/01/2021; ----------------------------------------------------

---- - 4.000,00€ (quatro mil euros) até 28/02/2021; ----------------------------------------------------

---- - 4.000,00€ (quatro mil euros) até 31/03/2021; ----------------------------------------------------

---- - 4.000,00€ (quatro mil euros) até 30/04/2021; ----------------------------------------------------

---- - 4.000,00€ (quatro mil euros) até 30/05/2021. ----------------------------------------------------

---- Clausula 3.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Concluído o pagamento do montante total, ou seja, 24.672,65€ (vinte e quatro mil 

seiscentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), o Senhor Vítor Manuel Dias 

declara nada mais ter a exigir ou a reclamar do Município no âmbito dos procedimentos 

referenciados na cláusula 1.ª. -----------------------------------------------------------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente plano de pagamentos com todas 

as suas condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se 

obrigam nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. -------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.” -------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que, como os Senhores Vereadores se recordavam, 

relativamente àqueles processos de 2013, em que não havia violação da Lei dos 

Compromissos, de acordo com o Relatório da Inspeção de Finanças, mas não havia um 

procedimento completo, de acordo com as regras da Contratação Pública, houve uma 

deliberação de Câmara que dava autorização ao Presidente de Câmara para negociar, ou para 

contratualizar com estes empreiteiros, o pagamento destas despesas da Câmara, destes 

investimentos que foram feitos na altura. E é um dos casos. Portanto, é o Vitor Dias, que está 

aqui. E, portanto, foi possível contratualizar com ele, ao fim destes anos, o pagamento do 

valor de 20.000,00 euros, que era o valor do capital. E chegar a acordo com ele de que o 

pagamento deste período todo dos últimos 5 anos, que é o prazo de prescrição dos juros, o 

Executivo pagar-lhe 50% do valor dos juros. Portanto, para ele também não ficar, 

completamente, prejudicado, uma vez que também se viu que foi, um bocadinho, vitima 
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daquele processo de transição. E, por isso é que está aqui uma referência à taxa, uma taxa de 

juro média não superior a 3,5%. Como os Senhores Vereadores sabem, a taxa de juro civil são 

4%. Os juros, nos termos do Código Civil, prescrevem, aqueles que são superiores aos 

últimos, posteriores aos últimos 5 anos. E a taxa de juro comercial depende da taxa de juro 

fixada por uma taxa que é uma regra que é fixada pelo Banco de Portugal. Portanto, anda 

sempre à volta de 7,5%, 7%. Portanto, a taxa de juro que aqui está, média de 3,5%, o 

Executivo fez as contas e, portanto, o que vinha aqui, o que está aqui é para ratificação deste 

Acordo. Portanto, é o Capital, mais à volta de 4.000,00 euros de juros, em 7 anos. Portanto, 

isto ainda dá menos, em termos médios, deve dar, para aí, 2,5% de juros. Perguntou se algum 

dos Senhores Vereadores se queria pronunciar relativamente a este Acordo. ----------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Contrato de Transação, atrás descrito, 

celebrado em 21 de dezembro de 2020, entre o Município de Nelas e Vítor Manuel Dias, bem 

como autorizou o pagamento no valor de vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------

2.2.”REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE NELAS I” – 

APROVAÇÃO DO ANÚNCIO, DO PROJETO, DO PROGRAMA DO 

PROCEDIMENTO, DO CADERNO DE ENCARGOS, DO PLANO DE SEGURANÇA 

E SAÚDE E DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS  
---- Presente a informação interna n.º 6579, datada de 21 de dezembro de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Reabilitação e Ampliação do Parque Industrial de Nelas I” ------------------------------------

---- I. De acordo com as ordens de V. ª Ex.ª para se proceder à execução da obra “Reabilitação 

e Ampliação do Parque Industrial de Nelas I” no âmbito da aprovação da candidatura “Área 

de Acolhimento empresarial do Concelho de Nelas” submetida ao Aviso CENTRO-53-2016-

01, a qual irá permitir a requalificação e a ampliação da Área de Acolhimento Empresarial 1 

de Nelas, com a dotação de infraestruturas da área atualmente existente bem como a criação 

de 31 novos lotes e respetivas infraestruturas, informo V. Ex.ª que o orçamento, de acordo 

com o projeto de execução, atinge o montante de 4.447.915,39 €, discriminado na folha de 

medições/orçamento em anexo. --------------------------------------------------------------------------

---- O artigo 46º -A do CCP estabelece que as entidades adjudicantes podem prever, nas peças 

de procedimento, a adjudicação por lotes, devendo na formação de contratos públicos de 

empreitadas de obras publicas de valor superior a 500.000,00 € ser fundamentada a decisão de 

não contratação por lotes. Face ao exposto, atendendo a que as áreas de intervenção previstas 

são funcionalmente separáveis, foram considerados dois lotes, o Lote 1 correspondente á 

Zona Nascente e o Lote 2 correspondente á zona Poente, em conformidade com o 

estabelecido no projeto. ------------------------------------------------------------------------------------

---- O preço base fixado para cada lote é: Lote1: 1.550.000,00 € (S/IVA); Lote 2: 

2.910.000,00 € (S/IVA). -----------------------------------------------------------------------------------

---- II. Face ao preço base fixado no programa de procedimento e no caderno de encargos, o 

qual foi determinado tendo por referência o valor estimado no projecto, solicito a V. Ex.ª 

autorização para se proceder á abertura de um concurso publico nos termos do artigo 16º 

conjugado com a alínea b) do artigo 19º do CCP e artigo 130º e seguintes do CCP, aprovado 

pelo D.L. 111-B/2017 de 31/08. --------------------------------------------------------------------------

---- Mais informo que face ao preço base fixado a obra enquadra-se na classe 6 de alvará, pelo 

que de acordo com o previsto no nº2 do artigo 43º do CCP, aprovado pelo D.L. 111-B/2017, o 
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projeto deve ser objeto de revisão prévia. ---------------------------------------------------------------

---- No entanto, atendendo ao disposto no nº3 do artigo 5º do decreto-lei nº 149/2012 de 12 de 

Julho, o qual define que a alteração ao nº 2 do artigo 43º do CCP só produz efeitos a partir da 

entrada em vigor do diploma que estabelece o regime aplicável à revisão do projeto de 

execução e dado que, de acordo com o artigo 10º do CCP aprovado pelo D.L. 111-B/2017 de 

31/08 o decreto-lei nº 149/2012 não foi revogado, julgo não ser necessário realizar a revisão 

do projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- III. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa na 

modalidade de avaliação do preço ou custo. ------------------------------------------------------------

---- IV. Nos termos do nº1 do art.º 130º do CCP, este concurso será publicitado no Diário da 

Republica através de anúncio. ----------------------------------------------------------------------------

---- VI. De acordo com o previsto no art.º 67º do CCP, deverá proceder-se á designação do 

júri que conduzirá o procedimento, para o qual se propõe a seguinte constituição: ---------------

---- - Presidente –Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques; - Vogal –Catarina Inês Mendonça 

Figueiredo; - Vogal –Paula Alexandra Lopes Sampaio; - Vogal Suplente –Gonçalo Nuno da 

Costa Paiva Laranjeira; - Vogal Suplente –Nuno Miguel Conceição Carreira; - Secretária – 

Maria Clara Simões Marques da Silva Monteiro; - Secretário – Carlos Alfredo Jesus Pereira- -

---- Para efeitos de aprovação, acompanham esta proposta o anuncio, o projeto, o programa de 

procedimento, o caderno de encargos, o Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Gestão de 

Resíduos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” ----------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que estava aqui a informação básica, que foi enviada aos 

Senhores Vereadores. Portanto, isto aqui é a Reabilitação da Zona Industrial de Nelas. Isto é 

um projeto aprovado pelo CENTRO 2020, no Aviso CENTRO-53-2016-01. O orçamento, de 

acordo com o projeto de execução, atinge o montante de 4.447.915,39 euros, discriminado na 

folha de medições/orçamento em anexo. E, portanto, estão aqui os mapas de medições. Como 

os Senhores Vereadores sabem, está aqui o Termo de Aceitação da candidatura. Isto implicou, 

demorou mais tempo este Termo de Aceitação do Município. A data disto deve ser de 2016, 

para aí, 2017, 20/10/2017 no Termo de Aceitação. Isto vinha com duas condicionantes, se os 

Senhores Vereadores lerem aí no Termo de Aceitação, vinha com duas condicionantes, que 

era: Condicionantes, que era, em sede de execução deverá ser verificado enquadramento do 

PDM, mais concretamente, a alteração da Carta de perigosidade do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios e bem como alteração ao procedimento da AIA, que 

permitiu a alteração simplificada da REN. Portanto, isto foi condicionado a duas coisas: 

alteração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e também à elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental e a uma Declaração de Impacto Ambiental, uma vez que 

abrangia uma intervenção em mais de 20 hectares e tendo a Zona Industrial, aliás, já muito 

mais intervencionada que esses hectares. E, este tempo todo, este período todo, implicou que 

o projeto esteja em condições agora de ser lançado só agora. Como os Senhores Vereadores 

sabem, isto implica a construção de um arruamento entre a rotunda, ali junto onde está a ser 

construído o reservatório e o Lar do Chão do Grou e a Zona Industrial, na parte nascente. E a 

construção também de alguns lotes, também nessa parte, também onde está a ser construída a 

empresa ENDOPURE, algumas rotundas, já a preparação para receber a Estrada que depois 

vem do nó de ligação do IC12, que vai ser ali entre Algerás e Vilar Seco. Implica, também, a 

construção de uma série de lotes, para aí, unas 14, ou 15 lotes, da parte ponte, virado para o 
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lado de Senhorim, num arruamento a construir entre a frente da empresa Mota Engil e a 

Estrada para a Cagunça, um novo arruamento. E implica a intervenção em todos os 

arruamentos da Zona Industrial no sentido de serem infraestruturados com todas as redes de 

água, saneamento, telecomunicações, gás e também os passeios. Portanto, vai ser toda 

intervencionada a Zona Empresarial. Isto tem um apoio FEDER de 2,3 milhões de euros. 

Portanto, a Câmara é apoiada por Fundos Europeus em 2,3 milhões de euros. O resto é a 

Câmara que suporta e contratou um empréstimo BEI, como sabem, para suportar a diferença 

do valor do investimento. Realizado este investimento, como está aqui projetado, ficamos 

com uma Área de Acolhimento Empresarial com empresas, das melhores empresas que há no 

Distrito e no País, mas com uma Área de Acolhimento Empresarial que vai ter uma Rede de 

Incêndios também, coisa que não tem atualmente, própria, uma Rede própria de Incêndios. 

Não vamos ficar apenas com uma Zona Industrial. Esta Zona industrial, note-se que tem a 

previsão. Depois têm que marcar, então, a tal visita do Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral 

à ETAR de Nelas III, a indicação que o Executivo tem é que no final da semana que vem, a 

Vala de Oxidação estará já corrigido o problema que surgiu, ele, Senhor Presidente, tem essa 

indicação ontem do empreiteiro. E, portanto, na segunda semana de janeiro está em condições 

de começar a funcionar, ou de arrancar a ETAR de Nelas III. É a indicação que ele, Senhor 

Presidente, tem aqui do empreiteiro, de ontem, porque aquilo teve que levar uns reforços, a 

Vala de Oxidação, à cautela. E, portanto, a Zona Industrial I passa a ter também tratamento d 

esgotos. Portanto, todas as Unidades estão ligadas à ETAR de Nelas III. Passam a estar 

ligadas à ETAR de Nelas III. O Executivo fez também uma candidatura, que tem toda a 

expetativa de vir a ser aprovada pelos esclarecimentos que o PO SEUR lhes tem pedido, de 

que, depois, a água da ETAR de Nelas III venha a ser reaproveitada nas indústrias da Zona 

Industrial I. Portanto, com este investimento, nós não temos apenas uma Zona Industrial. 

Teremos uma Zona Indústrial com um potencial de 300 hectares. E, atualmente, estão, para aí, 

aproveitados 100 hectares. O que está previsto em PDM são 300 hectares. Mas, teremos uma 

Zona Indústrial de Nelas I de ponta, que é com excelentes infraestruturas, bem 

infraestruturada, com todas as redes, com tratamento de esgotos, incluindo industriais, porque 

a ETAR de Nelas III faz tratamentos de esgotos industriais pré-tratados. E com possibilidade 

de reaproveitamento da água em termos de economia circular. Portanto, este investimento, 

depois de concretizados todos estes investimentos, de facto, ficaremos com uma Zona 

Industrial onde se vai andar como se anda na Zona Urbana, no Centro da Vila de Nelas, com 

passeios, com estradas em condições, com rotundas em condições, com uma qualidade que 

ainda tornará muito mais atrativa, hoje já é, sempre foi, mas que tornará muito mais atrativo o 

Concelho de Nelas para a instalação de novas indústrias. E, felizmente, que já conseguiu 

captar uma da área farmacêutica, da indústria farmacêutica e que já pretende, estão a fazer já 

um projeto de ampliação. E, portanto, era uma que nos faltava aqui em Nelas, era da área da 

indústria farmacêutica, que tem muito valor acrescentado e era uma que nos faltava e a 

polivalência é importante. É, por isso que, pode-se questionar e ele, Senhor Presidente, já viu 

questionar assim: Porque é que a Câmara há-de gastar 4 milhões de euros na Área de 

Acolhimento Empresarial de Nelas? São 4 milhões de euros. Não é? Pronto. É verdade que 

2.300.000,00 euros são a fundo perdido, da União Europeia, mas 1.700.000,00 euros é a 

Câmara que tem que os pagar durante 20 anos, que acha que foi o período do empréstimo 

BEI, a uma taxa de juro baixa, baixíssima. Ele, Senhor Presidente, não sabe qual é a taxa de 

juro, mas acha que não chega o spread a 1%. Não tem, agora, aqui presente, mas deve estar no 



Fls.__________ 

 

 

 

Reunião de 30/12/2020 

13 

 

 

 

 

Mapa de Endividamento, 0,7, para aí. Mas é por estas razões. Acha que, quando podemos 

continuar a ter uma Zona Industrial a crescer, em terra batida e ir crescendo aos bocados e 

mais não sei o quê. Outra coisa é terem Proje3to de Loteamento da Zona Industrial, Planos de 

Pormenor, uma Zona Industrial com esta qualidade toda em que vem lá um empresário à 

Movecho, por exemplo. O Senhor Luís traz cá os investidores suíços, ou outros investidores e 

dizem. É, pá, desculpem lá. Uma Zona Industrial, aqui em Nelas, com esta qualidade? E, atrás 

de uns vêm outros. E, portanto, podemos ter uma Área de Acolhimento Empresarial de Nelas 

de muita qualidade e de referência, continuando. Calha ser esta Câmara que se candidatou e 

que aprovou isto. Mas, quem começou aquela Zona Industrial foram os plásticos do Senhor 

Monteiro, foi o Senhor Eng.º José Manuel com a LusoFinsa, foi o Senhor Dr. Correia com as 

empresas, uma serie delas, que instalou lá. Portanto, há várias Câmaras de vários quadrantes 

políticos que construíram aquela Zona Industrial. E, portanto, é a Câmara de Nelas que está a 

realizar ali um grande investimento. E, por isso, acha que se justifica, plenamente, a 

realização deste investimento e este investimento porque continuaremos a ser essa referência. 

E acha que ficamos todos muito orgulhosos quando vimos as nossas empresas de Nelas no 

topo das 750. Ainda, agora, saiu o Caderno das 1000 maiores empresas do País e lá estão, nas 

100 primeiras, duas, ou três empresas do Concelho de Nelas no Expresso, nas 1000 maiores 

empresas. E, portanto, acha que isto deve ser um desígnio do Município, sem prejudicar os 

outros e se forem indústrias limpas, ainda melhor. E, portanto, ele, Senhor Presidente, pedia à 

Câmara. Dividiram isto em dois lotes para propiciar que não seja, pode ser o mesmo 

empreiteiro, mas que sejam duas empreitadas distintas. Pode calhar que sejam dois 

empreiteiros e, portanto, para a obra até andar mais depressa. Crê que o prazo de execução da 

empreitada, não sabe se está aqui, mas crê que é um ano e meio, até 2022, até ao final de 

2022. O Quadro Comunitário também tem que estar executado até 2023. Pronto. E outra 

questão é que o arruamento está também dotado de Ciclovia e, entretanto, o Executivo já está 

em condições, já enviou para a CCDR o Termo de Aceitação da Ciclovia. E já foi aprovada a 

construção da Ciclovia entre a Rotunda do Lidl, portanto, onde ela acaba, e a Rotunda da 

Vinha. Portanto, com esta obra e com essa, ficar ligados de uma Zona Pedonal e de Ciclovia 

entre a Zona Industrial de Nelas para o lado do Chão do Pisco, para ali para a Zona da 

empresa Plastidão, e o Parque de São Miguel, porque depois a Ciclovia de Nelas, na Rotunda 

da Vinha virá já para a Mata das Alminhas. Mas, também já está em contacto com os 

proprietários da reta de Canas de Senhorim no sentido de comprar o terreno suficiente para a 

duplicação da via até à Rotunda da Zona Industrial do Chão do Pisco no sentido de também 

fazer a Ciclovia já até à Zona Industrial do Chão do Pisco. Portanto, estão ali disponíveis 

todas estas peças processuais que aqui estão referenciadas, estão ali disponíveis. Se algum dos 

Senhores Vereadores quiser, ou agora, ou depois, vê-las, esteja à disposição. Perguntou se 

algum dos Senhores Vereadores tinha alguma dúvida relativamente a esta questão, portanto, 

Reabilitação e Ampliação do Parque Industrial I de Nelas. Deu a palavra ao Senhor Vereador 

Dr. Joaquim Amaral. ---------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral agradeceu ao Senhor Presidente 

pela explicação. Afirmou que, de facto, mais que uma Reabilitação e Ampliação do Parque 

Industrial, há um conjunto de valências associadas, que se aproveita a empreitada e bem. 

Aliás, como eles já falaram isso, a infraestruturas decorrentes até de ETAR,s em trabalhos 

complementares. E, obviamente, não vai obstaculizar uma questão destas, embora tenha aqui 

algumas reservas em alguns pontos e já lá vai. Concorda com o Senhor Presidente na íntegra. 
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Aliás, esta questão tem um processo sobre o empréstimo que o Senhor Presidente aludiu para 

a concretização desta empreitada, ou deste conjunto de empreitadas, mais corretamente 

dizendo, ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, a única coisa que falou na altura e manteve foi na 

forma, não vai outra vez chover no molhado sobre isso porque são recorrentes os argumentos 

de um lado e do outro, mas, basicamente, de não haver nenhum aprovisionamento, o 

empréstimo teria sempre que ser feito nestes montantes, é óbvio. Acha que é, 

intelectualmente, honesto dizer isto, não seria possível sem recorrer a empréstimo. A única 

questão que ele falou sempre foi a totalidade, recorrer à totalidade da verba que seria da 

responsabilidade da Autarquia para o efeito. No entanto, já veio aqui à reunião de Câmara o 

Aviso até da abertura, como o Senhor Presidente falou. E toda a gente votou favoravelmente. 

O processo é um processo agora que está a correr, independentemente das coisas. Ele acha 

que ninguém poderá estar, obviamente, contra, ou colocar algumas reticências para uma 

questão que ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, acha que o Senhor Presidente chamou à 

atenção, que é a mais importante. Tem a ver com o facto da requalificação do que existe e da 

melhoria e de criar condições para o que, eventualmente, possa vir a existir. E, de facto a 

atratividade e um Parque Industrial moderno, um Parque Industrial com todas as condições 

adequadas para a instalação de uma empresa é, claramente, uma mais-valia e isso é 

inquestionável. E também é verdade que os tempos da crise servem para tudo. Servem para 

terem alguma ponderação, mas não deixam de ser tempos também para novas oportunidades. 

E, por ventura, mesmo em termos empresariais, por vezes, grandes investimentos são feitos, 

particularmente, também nestas alturas, uns em contra vapor ao que é o senso comum. As 

reservas que ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, tem prendem-se com duas, ou três questões e 

têm a ver com o facto deste projeto, originalmente ser feito, obviamente, tinha um outro 

custo, tinha um outro orçamento, que era para intervenções em todas as Zonas Industriais do 

Concelho. E, portanto, depois, como é óbvio, no meio disto tudo, não se pode ter tudo porque 

há outras candidaturas. E o que ficou foi um investimento que é feito, exclusivamente, na 

Zona Industrial de Nelas I e bem, que bem precisa. Mas, as outras ficarão sem essa 

intervenção. Portanto, fica reduzida só a uma Zona Industrial. A outra questão, que tem a ver 

com algumas reticências que ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, coloca, tem a ver, 

precisamente, com os 33 lotes, acha que, ele percebe. Atenção, que a ambição é uma coisa 

que ele não descuida e é uma coisa que ele valoriza, mas a procura não, a não ser que haja 

algum estudo que ele não conheça. E não há estudos sobre isto porque, obviamente, uma 

empresa não se instala com estudos, como é, demasiadamente, evidente. Até podem estar aqui 

a falar e amanhã ligar alguém a querer instalar cá uma empresa. É, perfeitamente, válido. 

Como o Senhor Presidente sabe, em outras questões, ele acha que nesta questão até do 

investimento que está em causa, eventualmente, poderia ser faseado, até porque tem aqui dois 

lotes e, ponderar e ver, até a evolução da procura. Ele não votará contra. Até confessa ao 

Senhor Presidente que está, neste momento, até muito indeciso em se se abstém, ou se vota 

favoravelmente. Contra não votará. Já votou contra naquilo que era, que foi na questão da 

forma como foi contratualizado o empréstimo. Mas, como tinha dito na altura ao Senhor 

Presidente, não era na essência, era na questão do empréstimo. Mas, nestas questões, como 

em outras, tem que haver coerência. Confessa, muito seriamente, ao Senhor Presidente que 

está, completamente, dividido em termos de sentido de votação. -----------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, então, se o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral o 

deixar dar mais um argumento relativamente às dúvidas que acabou de levantar. Pediu-lhe se 
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podia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral respondeu ao Senhor Presidente 

que sim, concerteza. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que quem lhes assessorou nesta candidatura às Áreas de 

Acolhimento Empresarial foi a Sociedade Portuguesa de Inovação, que, até acha que era a 

Senhora Helena Medina, que era a mãe do Senhor Presidente da Câmara de Lisboa. Pronto. O 

Aviso desta candidatura, o montante do Aviso eram 30 milhões de euros. Total. Trinta 

milhões de euros. E veio um Técnico com ela e ali naquela mesa e ele, Senhor Presidente, 

disse: Olhe, vai candidatar. Ele, Senhor Presidente, mandou fazer uns Estudos Prévios das 

Zonas Industriais, das 4, incluindo a Companhia Portuguesa dos Fornos Elétricos. Aliás, está 

aqui tudo relatado. Pronto, incluindo a Companhia Portuguesa dos Fornos Elétricos. E, ele, 

Senhor Presidente, mandou fazer uns orçamentos de quanto é que era para requalificar estas 

Zonas e davam, tudo, 10 milhões de euros. O Aviso eram 30 milhões de euros para os 100 

Concelhos da CCDR Centro. Pronto, 30 milhões de euros para 100 Concelhos. E o Município 

de Nelas, com o Presidente de Câmara ali sentado com os Senhores de Lisboa, com um 

Técnico, que também, por acaso, era Jurista, a olhar para ele e ele, Senhor Presidente, a dizer 

assim: Eu tenho aqui uma candidatura de 10 milhões de euros. E esse Técnico respondeu ao 

Senhor Presidente: Eu não faço isso. Desculpe. Acha que eu sou doido? Então, eu vou 

apresentar uma candidatura em Coimbra, do Municipio de Nelas, de ⅓ do valor do total do 

valor do Aviso para me chamarem doido? E ele, Senhor Presidente, perguntou-lhe: O Senhor 

não vai fazer o quê? Desculpe. O Senhor vai fazer o que eu lhe estou a dizer. O Senhor vai 

apresentar uma candidatura de 10 milhões de euros para as 4 Zonas Industriais. E ele 

respondeu-lhe: Já viu a vergonha que vamos passar. E mais não sei o quê. E ele, Senhor 

Presidente, respondeu-lhe: Não Senhor, tem que apresentar essa candidatura porque pode 

aumentar a verba. Podem, não sei o quê. E, a pedir, se temos que pedir, é a necessidade que 

temos. Pronto. Muito a contra gosto, lá fez ele a candidatura. Aliás, está aqui a história 

contada. Não é? Pronto. Dez milhões de euros: 4 milhões de euros eram para Nelas. Depois, o 

resto era repartido. Está aqui uma repartição. Ele, Senhor Presidente, sabe que depois, 

recebeu, ou uma carta, ou um telefonema, ou uma coisa qualquer, a dizer assim: Ó Senhor 

Presidente, desculpe lá, então mas o Senhor quer o dinheiro todo? Olhe, para já, só é 

admissível candidatura para uma Zona Industrial. O Senhor Presidente vai ter que escolher. O 

Senhor Presidente vai ter que nos dizer qual é a Área de Acolhimento Empresarial que quer 

requalificar. Portanto, ele, Senhor Presidente, teve que escolher. Teve que escolher uma Área 

de Acolhimento Empresarial. Pronto. Diz-lhe que teve que a escolher. A Companhia 

Portuguesa dos Fornos Elétricos não era da Câmara. Portanto, ele, Senhor Presidente, não 

podia escolher a Companhia Portuguesa dos Fornos Elétricos porque não podia intervir 

naquilo que não pertencia à Câmara e o Aviso não contemplava dinheiro para comprar o 

terreno. Se virmos o Aviso, se o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral for ler o Aviso não 

está lá dinheiro para comprar. ----------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que era para requalificar. 

---- O Senhor Presidente continuou: a Zona Industrial do Chão do Pisco, não sabia, acha que 

era pouco dinheiro para requalificar. Por isso, estão aqui a ver, dos 10 milhões de euros, 4 

milhões de euros eram para esta. Para a Zona Industrial da Ribeirinha deviam ser, para aí, 2 

milhões de euros, ou 1,5 milhões de euros. Aquela que, verdadeiramente, ele, Senhor 

Presidente, podia ir buscar dinheiro, que lhe disseram para ele escolher, ele escolheu aquela 
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que era a maior. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral respondeu ao Senhor Presidente 

que estava de acordo. --------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente continuou: escolhia a de Nelas, que era onde tinha mais dinheiro. E 

ele acha que a de Nelas não eram só 4 milhões de euros. Acha que eram 6 milhões de euros. 

Ou 5 milhões de euros, ou 6 milhões de euros. Acha que era a maior. Acha que era mais. Está, 

para aqui, a história contada. E, ele, Senhor Presidente, dizia já ao Senhor Vereador Dr. 

Joaquim Amaral qual era o valor. Análise das despesas: 10 milhões de euros. Investimento 

elegível - 8.600.000,00 euros; Estudos, Pareceres. Estava a ver se encontrava aqui qual era o 

valor repartido. Sabia que eram 10 milhões. Em sede de esclarecimento, propõe um valor 

ilegível de 3.975.000,00 euros. Portanto, ele, Senhor Presidente, foi obrigado a vir. Houve 

uma redução de investimentos para construções diversas de 5.750.000,00 euros. E acha que a 

Nelas chegava a 6 milhões de euros. A de Nelas, só de construções, eram 5.700.000,00 euros. 

E, depois, na análise financeira é que veio para 4.700.000,00 euros. Portanto, eles fizeram 

aqui uns cortes e tal. Ele, Senhor Presidente, não tinha alternativa. Davam-lhe uma para 

escolher. Isto já colou. Não é? Ele não ia escolher a mais pequenita. Escolheu a maior. 

Davam-lhe para escolher. Escolheu a maior. Portanto, ele, Senhor Presidente, candidatou-se a 

todas. A estratégia dos 10m milhões de euros funcionou logo. Portanto, pediu 10 milhões de 

euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que não davam 10 

milhões de euros, mas davam metade. -------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que eram quase 5 milhões de euros. Aprovaram-nos 2,3 

milhões de euros FEDER. Se o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral fizer a conta, 2,3 

milhões de euros em 30 milhões de euros, foi a candidatura que teve mais dinheiro aprovado. 

Deste Aviso, foi a candidatura que teve 8% do valor, 2,3 milhões de euros dá quase 8% do 

valor aprovado para o Municipio de Nelas nos 100 Concelhos, 8%. Um, individuo que lhe 

disse ali, que o chamou quase burro. Para Nelas, 10 milhões de euros? Diz que tem aquilo 

encaixilhado no Gabinete dele. Que nunca teve 8% do valor de um Aviso. Certo? Pronto. 

Portanto, ele, Senhor Presidente, queria tudo. E a pedir, vamos embora. Ele sabia que depois 

faziam para ali uns cortes e tal. E o que é verdade é que têm aqui 2,3 milhões de euros para 

gastar num Aviso de 30 milhões de euros, para 100 Concelhos, 8%. Trinta e três lotes: 

dirigindo-se ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral, ele, Senhor Presidente afirmou que, se 

quisesse, estes lotes estavam todos cedidos. Que olhasse: a LusoFinsa ficava com os lotes 

todos da parte de trás. --------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que não era esse o 

objetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral mas que 

também era. Juntou na candidatura declarações das empresas, da Movecho. A Movecho quer 

lotes para expansão. A LusoFinsa quer lotes para expansão. Tem uma série de declarações de 

empresas que juntou, os Aquinos, que juntou. É só ver a candidatura. Se o Senhor Vereador 

Dr. Joaquim Amaral quiser, ele, Senhor Presidente, mostra-lhe a candidatura porque, 

felizmente, desde essa altura, desde 2014 para cá, 2016, todas as empresas têm crescido em 

áreas de construção. Um dia destes, trás, dos Serviços Técnicos, em área construída, em área 

industrial construída, as empresas, no Concelho de Nelas, quase duplicaram em área industrial 

construída. Só a empresa LusoFinsa, com a mudança para aqui do produto Super Pan e a 
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construção, quase duplicou a área construída. Que vissem o que é que era a empresa 

Borgstena há meia dúzia de anos e o que é hoje. Duplicou a área construída. Portanto, as 

empresas, na última meia dúzia de anos, quase duplicaram a área construída. E continuam a 

procurar Ele, Senhor Presidente, tem um pedido da empresa LusoFinsa, que quer tirar toda a 

madeira e a charca, das instalações e quer passá-las para o lado de Senhorim. E, portanto, o 

Executivo já reservou um lote, uma vez veio aqui à reunião de Câmara, aquela questão do 

Senhor Henrique, o lote que estava cedido ao Senhor Henrique, que o Executivo reservou 

uma passagem para a empresa LusoFinsa poder crescer para o lado de Senhorim. Portanto, há 

aqui muitos dos lotes que aqui estão. A Empresa Endopure, que está, essa da indústria 

farmacêutica, já solicitou mais 2 lotes. Já está a fazer projeto para mais 2 lotes, que também 

está nessa parte nascente. A empresa Plastidão quer também 2 lotes. Dois dos lotes, em frente 

à empresa Plastidão, onde vai haver intervenção são para a empresa Plastidão. E a empresa 

Plastidão ainda agora comprou uma máquina de sacos de papel, em Itália, que custou 

250.000,00 euros, ou 300.000,00 euros. Dirigindo-se ao Senhor Vereador Dr. Joaquim 

Amaral, o Senhor Presidente afirmou que era para empresas novas que têm cá vindo muito 

para concursos de COMPET e de Inovação Produtiva e etc., tem havido aí muita procura, mas 

dependem da aprovação do IAPMEI e se for de investimento superior a 25 milhões de euros, 

do AICEP. Um dia destes, ele, Senhor Presidente, recebeu uma carta do AICEP para dizer 

que há uma multinacional, para ele, Senhor Presidente, indicar terrenos potenciais para 

instalação. Indicou uma série de lotes. Indicou várias alternativas. Até a Companhia 

Portuguesa de Fornos Elétricos, que estão mesmo em via de ser vendidos, um dia destes sabe-

se a quem. Mas indicou a Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos, Zona Industrial da 

Ribeirinha, onde o Executivo também já comprou mais 3 hectares, quase 4 hectares, novos, na 

Zona Industrial da Ribeirinha. E também indicou a Zona Industrial I, de Nelas. Portanto, há 

muita procura e também procura de empresas instaladas. E, concretamente, na Zona Industria 

que ele refere, naquela Zona Industrial, para crescer. Não é, especificamente, num dos lotes 

que é intervencionado, mas a empresa QBeiras0 vai crescer, num lote ao lado, mas é deles. A 

empresa QBeiras vai crescer. Quer dois lotes. O Executivo já indicou 2 lotes que ficam cá 

mais para baixo, para o pé da empresa QBeiras, também para futuro potencial investimento. A 

empresa Movecho requereu lotes do lado de lá. A empresa Movecho LusoFinsa requereu lotes 

também para crescer, para potenciar o crescimento, para libertar espaço na Zona onde está, 

precisa de lotes na Zona de Senhorim. Portanto, há, felizmente, tem havido procura. E é um 

processo que, havendo dimensão, a dimensão gera ainda mais dimensão. E, portanto, o 

Executivo já anda à procura da compra de novos terrenos. O Executivo já anda a identificar os 

terrenos para o lado da Cagunça, os terrenos junto da empresa Mota Engil, o máximo de 

terrenos para continuarmos a comprar porque há muita procura de instalação de indústrias no 

Concelho de Nelas. Em Canas de Senhorim, toda a gente que vem falar com o Executivo, 

junto da Ribeirinha, compra a 1,50 euros. Como disse, já lá comprou agora, recentemente, 

terrenos. Já está a comprar terrenos na Zona do Chão do Pisco, entre o chamado Caminho do 

Estraga Rodas e a Zona da empresa Enernel, ali da empresa Batista & Loureiro, já tem para 

ali também uns 3, ou 4 hectares, naquela encosta, também é Área de Acolhimento 

Empresarial. Um dia destes instala-se lá uma empresa. E continua a Zona Industrial do Chão 

do Pisco por aí, uma vez que, daqui para Canas de Senhorim, do lado esquerdo, toda Área de 

Acolhimento Empresarial já é da empresa Borgstena. E a empresa Borgstena continua a 

crescer. Eles já compraram aquilo tudo que era da empresa Nelcivil, que era da empresa Eda. 



Fls.__________ 

 

 

 

Reunião de 30/12/2020 

18 

 

 

 

 

O que era tudo aquilo, até à empresa dos coelhos, já é tudo da empresa Borgstena. E eles 

continuam a investir. Portanto, há muita procura de investimento, felizmente. -------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que no projeto fala no 

preço definido por m2. Ele acha que não é ocasionalmente que vêm aqui estes dois protocolos, 

que já fala, que são em terrenos fora da Zona Industrial, em valores diferentes daqueles que 

nós temos vindo a praticar. --------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que podia dar um esclarecimento sobre isso. -------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que era só para terminar 

o seu raciocínio. Era só um minuto apenas. Portanto, basicamente, a Autarquia comprava por 

1,50 euros o m2, grosso modo, digamos assim. -------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que era o valor médio. ---------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral continuou: e vendia por 50 

cêntimos o mesmo m2. Não era um custo. Era, mesmo, investimento e bem porque era a 

política de fixação das empresas. Deste projeto que está cá, porque ele não viu o projeto todo 

porque ele compreende que não possam ter o projeto todo, que é o que está aqui para 

consultas, mas, do que foi consultado, há ali uma referência a uma eventualidade. E era isso 

que elem queria saber. Perguntou se o custo se ia manter, ou há lá uma referência a 5,00 euros 

o m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que era a 5,00 euros o m2. -----------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral perguntou se, com a 

requalificação que ia ser feita, portanto, estes terrenos iam ser disponibilizados a 5,00 euros o 

m2. Pergunto ao Senhor Presidente se era isso. ---------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que sim. Que 

havia ali a indicação de que a Câmara devia. -----------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou: atualizar os valores. ----

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que sim. 

Afirmou que essa questão foi muito discutida com a Senhora Professora Ana Abrunhosa, que 

era Presidente da CCDR, porque, aliás, houve até, a aprovação deste projeto teve até política 

regional envolvida porque Concelhos vizinhos não queriam que isto fosse aprovado por causa 

da política industrial agressiva que tem o Município de Nelas relativamente à atração de 

investimento, que não é só de agora. E, portanto, para isto ser aprovado, em 8% do valor do 

Aviso, teve que ser cá incluída esta questão que diz que, com base, que foi realizado o 

apuramento de um deficit de financiamento do projeto, tendo sido considerado os valores das 

receitas com base num preço de venda dos lotes de 5,00 euros, portanto, isto foi calculado 

para efeitos do deficit do projeto, considerando os valores apresentados pelos Municípios 

contíguos e valor residual do investimento proposto pelo promotor em sede de 

esclarecimentos. Bom, se forem ao Regulamento de Apoio ao Investimento do Município de 

Penalva do Castelo também lá está que o valor de venda, no nosso Regulamento está 50 

cêntimos, mas no de Penalva do Castelo está lá 5,00 euros, ou 4,00 euros. Mas, depois, tem lá: 

Alínea a) Se for indústria não poluente – 10% de desconto; Alínea b) Se criar mais de 10 

postos trabalho - 20% de desconto; Alínea c) Se for, não sei quê, mais. Acaba por ser a 20 

cêntimos o m2. Depois, temos que ajustar o Regulamento. Dirigindo-se ao Senhor Vereador 

Dr. Joaquim Amaral, o Senhor Presidente afirmou que, depois do investimento feito, tinham 

que ajustar o preço. Era evidente que, não o choca nada, se ele tiver que participar, tiver 

obrigação, ou ocasião de participar nisso, não o choca nada que o preço do m2 de terreno para 
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indústria, numa Zona Industrial com aquela qualidade, que passe de 50 cêntimos para 1,00 

euro, ou 2,00 euros. Não o choca nada. -----------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que aumente, ou mesmo 

2,50 euros, também não o chocava, com aquelas condições, com aquelas infraestruturas todas, 

não o chocava nada e fazia sentido. ----------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que não o chocava nada, com os esgotos tratados, com água 

disponível, com passeios, não o chocava nada. Portanto, não diz 5,00 euros. Mas, depois, 

pomos lá: se criar, se for de interesse municipal. Isso, depois, já é um custo, porque ele, 

Senhor Presidente, teve que convencer a Senhora Professora Ana Abrunhosa e ela é 

Doutorada em Desenvolvimento Regional, que nós, em Nelas, bastava a criação de um posto 

de trabalho para justificar os 50 cêntimos, porque a conta, não sabia se já explicou aos 

Senhores Vereadores, a conta que ele, Senhor Presidente, fazia com ela era, antes da 

aprovação disto, no dia da aprovação, porque ela dizia: Olhe, eu vou-lhe chumbar isto porque 

tive queixas do Autarca tal, para aqui para a CCDR, para o Órgão de Gestão e etc., contra 

Nelas, por escrito. Ele, Senhor Presidente, disse-lhe: Ó Professora, não faça isso porque eu 

vou-lhe explicar porque há Municípios, aqui nossos vizinhos, que compram o m2 a 10,00 

euros e 12,00 euros e 15,00 euros, para indústria. Aqui ao lado. Aqui de um lado e de outro e 

de outro. E, o Executivo, aqui compra, em termos médios, se ele, Senhor Presidente, tirar a 

média dos 800.000 metros que já comprou nos últimos 7 anos, é a 1,50 euros. Não sabe se 

chega a 1,50 euros. É capaz de não chegar. Eles têm aqui aprovadas as compras todas. E, ele, 

Senhor Presidente, fez-lhe a conta, que não é dificil de fazer. Se o Executivo comprar a 1,50 

euros um hectare de terreno custa-lhes 15.000,00 euros. Se o venderem a um empresário 

recuperam 5.000,00 euros. Fica-lhes a 10.000,00 euros. Basta a criação de um posto de 

trabalho, um posto de trabalho com um salário mínimo, para injetar na economia 10.000,00 

euros. O salário mínimo agora são à volta de 600,00 euros, vezes 14 meses, vezes os 

impostos, vezes os seguros, vezes não sei o quê, dá 10.000,00 euros. Portanto, em termos de 

economia, de valor que se injeta na economia, basta um posto de trabalho criado para a 

economia local recuperar o que gastou a comprar um hectare de terreno. E ela dizia: Ó 

Presidente, tem razão, mas os seus Colegas não percebem essa lógica. O Senhor Presidente 

tem que me deixar cá pôr os 5,00 euros. E, ele, Senhor Presidente, respondeu-lhe: Então, 

ponha lá os 5,00 euros. Pronto. E, por isso está cá esse valor. Mas está como deficit de 

exploração que depois tem que ser, naturalmente, ajustado o Regulamento de Apoio ao 

Investimento adequado a uma infraestrutura. Uma coisa é termos um terreno sem estas, 

termos uma infraestrutura sem estas condições. Outra coisa é termos uma infraestrutura com 

as condições com que isto vai ficar. Isto, também, naturalmente, também está ponderado. 

Perguntou aos Senhores Vereadores se queriam mais algum esclarecimento sobre esta 

reabilitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral respondeu ao Senhor Presidente 

que não, mas que se ia abster. -----------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e dos Senhores Vereadores Dr. Fernando António 

Pais Silvério, Júlio António Soares Fernandes e Aires Manuel Antunes dos Santos e uma 

abstenção do Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral, aprovar o anuncio, o 

projeto, o programa de procedimento, o caderno de encargos, o Plano de Segurança e Saúde e 

o Plano de Gestão de Resíduos da empreitada “Reabilitação e Ampliação do Parque Industrial 
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de Nelas I”, nos termos da informação interna n.º 6579, datada de 21 de dezembro de 2020, da 

Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. -----------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral pediu ao Senhor Presidente que 

lhe deixasse fazer uma coisa: ele votava favoravelmente, com declaração de voto com as 

reservas, votava favoravelmente, com declaração de voto a apresentar com os mesmos 

argumentos aduzidos durante a discussão. --------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, então, o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral votava 

favoravelmente de acordo com os argumentos constantes em ata. ----------------------------------

---- Então, assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o anuncio, o projeto, o 

programa de procedimento, o caderno de encargos, o Plano de Segurança e Saúde e o Plano 

de Gestão de Resíduos da empreitada “Reabilitação e Ampliação do Parque Industrial de 

Nelas I”, nos termos da informação interna n.º 6579, datada de 21 de dezembro de 2020, da 

Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ----------------------------------- 

 

3 – TAXAS E IMPOSTOS 

 

3.1.TABELA DE TAXAS E PREÇOS PARA O ANO DE 2021, TENDO EM 

CONSIDERAÇÃO O ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR – CONHECIMENTO  

---- Presente a informação interna n.º 6722, datada de 23 de dezembro de 2020, do Gabinete 

Jurídico desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------

---- “Tabela de Taxas e Preços para o ano de 2021, tendo em consideração o Índice de Preços 

no Consumidor ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- De acordo com o estipulado no artigo 23.º, n.º 1 do Regulamento e Tabela de Taxas 

Municipais do Município de Nelas, “Os valores das taxas e de outras receitas municipais, 

previstos na Tabela anexa, são automaticamente atualizados no início de cada ano de acordo 

com o índice de preços ao consumidor nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 53-E/2006, 

de 29 de dezembro”, sendo que o n.º1 do artigo 9.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, 

na sua atual redação,  estabelece que “Os orçamentos anuais das autarquias locais podem 

atualizar o valor das taxas estabelecidas nos regulamentos de criação respetivos, de acordo 

com a taxa de inflação”. ----------------------------------------------------------------------------------

---- Da consulta ao portal do Instituto Nacional de Estatística, cujo documento se anexa, 

resulta que a Taxa de Variação Homóloga do Índice de Preços no Consumidor em novembro 

de 2020 é de - 0,2%, pelo que não haverá lugar à atualização da Tabela de Taxas e Preços. ----

---- Quanto cumpre informar, à superior consideração de V. Ex.ª.” ---------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que a Tabela de Taxas e Preços para o ano de 2021 era com 

uma atualização de - 0,2%. Portanto, não terá atualização. Não haverá lugar à atualização da 

Tabela de Taxas e Preços para o ano de 2021. Isto é dar conhecimento. ----------------------------

---- A Câmara tomou conhecimento da não atualização da Tabela de Taxas e Preços para o 

ano de 2021 em virtude da Taxa de Variação Homóloga do Índice de Preços no Consumidor 

em novembro de 2020 ser de - 0,2%, nos termos da informação interna n.º 6722, datada de 

23/12/2020, do Serviço Jurídico desta Câmara Municipal, atrás descrita. ------------------------- 

 

4 – SUBSÍDIOS 
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4.1.ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FÁBRICA DA IGREJA DE 

SENHORIM PARA REQUALIFICAÇÃO DA CAPELA DAS CARVALHAS – 

APROVAÇÃO  

---- Presente um pedido das Fábrica da Igreja de Senhorim para requalificação da Capela das 

Carvalhas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que parecia que entrava água pelo telhado. Era preciso fazer 

uma substituição do telhado, construir também uma casa de banho porque aquilo serve 

também como Capela Mortuária da Aldeia das Carvalhas. E tem um orçamento de 11.000,00 

euros. Mas, eles, depois, também pretendem fazer mais umas obras, uma pintura exterior. E, 

portanto, propõe-se aqui a atribuição de um apoio financeiro de 10.000,00 euros. São 

10.000,00 euros que é para não se pagar na totalidade porque não é também habitual pagar na 

totalidade as obras. E, aliás, eles têm também um montante que já conseguiram arranjar. 

Portanto, que os Senhores Vereadores considerassem um valor de 10.000,00 euros. Ia pôr ali 

um Despacho a dizer: Proponho a atribuição de um valor de 10.000,00 euros. ------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro à 

Fábrica da Igreja de Senhorim para requalificação da Capela das Carvalhas no valor de 

10.000,00 euros, bem como autorizou o seu pagamento. --------------------------------------------- 

 

5 – DIVERSOS – ÁREA SOCIAL 

 

5.1.“ATS – AMIGOS TERRAS SENHORIM, ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E 

CULTURAL DA FREGUESIA DE SENHORIM” – REGISTO DEFINITIVO DOS 

ESTATUTOS DA IPSS – CONHECIMENTO  

---- Presente o ofício n.º 17451/2020, datado de 23 de dezembro de 2020, enviado pela 

Diretora de Serviços do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social à “ATS – 

Amigos Terras Senhorim, Associação de Ação Social e Cultural da Freguesia de Senhorim”, 

informando do registo definitivo dos Estatutos daquela IPSS. --------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que dizia aos Senhores Vereadores que, em relação à ATS – 

Amigos Terras Senhorim, Associação de Ação Social e Cultural da Freguesia de Senhorim 

conseguiram recuperar, em tempo record, o Estatuto de IPSS, que já está registado. Ele havia 

caducado. E, aproveitava para fazer um ponto da situação e informação à Câmara também, de 

que quem é que se candidatou, porque pediu a uma empresa que está a assessorar, como, 

aliás, têm aqui aprovado apoios financeiros para as IPSS,s se candidatarem a este Programa 

PARES 3.0. Quem se candidatou foi o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, mas 

não fez através da empresa RURIS. Fê-lo através de outra empresa que depois vai 

acompanhar o projeto, também na valência de aumento, ou, pelo menos, separação, uma ala 

para separação da ERPI, portanto, da Estrutura Residencial Para Idosos. E também a criação 

de alguns lugares ao nível da deficiência e para melhoria, para separação do Centro de Dia do 

ERPI. Portanto, fizeram uma candidatura a esse nível. Essa é uma candidatura. As que foram 

acompanhadas pela empresa RURIS foi esta da ATS – Amigos Terras Senhorim, Associação 

de Ação Social e Cultural da Freguesia de Senhorim. E, portanto, que passará por aquela 

infraestrutura em Vila Ruiva, passará por aquela infraestrutura em Vila Ruiva. E, portanto, 

que é a criação de um Centro de Dia e Apoio Domiciliário para 33 lugares, crê que é isso, 30 

Utentes, quer de Centro de Dia, quer de Apoio Domiciliário. A candidatura já foi submetida. 

O valor de apoio da candidatura, portanto: Investimento Total; Financiamento; Despesa; 
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Autofinanciamento. Portanto, o Investimento Total é de 1.373.000,00 euros, sendo um 

Financiamento ao Programa PARES 3.0 de 1.098.000,00 euros e Autofinanciamento de 

274.000,00 euros. Isto é financiado a 80%. Portanto, isto é a candidatura da ATS, portanto, 

para transformar a Casa Almeida Henriques e mais uma construção de uma ala, fazer onde 

está, atualmente, o Parque Infantil, construir uma ampliação para construir um Centro de Dia 

e Apoio Domiciliário. Foi candidatado, também, para 34 Utentes de Estrutura Residencial 

Para Idosos, 20 para Centro de Dia e 30 Utentes para Apoio Domiciliário, já com projeto 

aprovado pela Câmara e pela Segurança Social, tudo pronto. Como os Senhores Vereadores 

sabe, no Programa PARES 3.0 há duas prioridades. Há a 1.ª prioridade para quem já tem 

projetos aprovados e prontos a lançar a obra. É o caso de Carvalhal Redondo. E há uma 2.ª 

prioridade para quem só tem ainda PIP - Projeto de Informação Prévia, portanto, projeto de 

arquitetura já desenvolvido. Mas, no caso de Carvalhal Redondo existe já isso tudo. E, 

portanto, também deu entrada já essa candidatura. E o custo total do Investimento é 

1.440.000,00 euros, sendo um Financiamento ao Programa PARES 3.0 de 1.080.000,00 euros. 

Que os Senhores Vereadores desculpassem lá, no valor anterior, o da ATS - Amigos Terras 

Senhorim, Associação de Ação Social e Cultural da Freguesia de Senhorim não é isso. O 

valor da ATS - Amigos Terras Senhorim, Associação de Ação Social e Cultural da Freguesia 

de Senhorim são 588.000,00 euros, sendo 338.000,00 euros do Programa PARES 3.0 e 

250.000,00 euros da Componente própria. Assim é que é verdade. Portanto, ERPI da 

Associação do Folhadal, Folhadal também se candidatou. No Folhadal também é 

1.515.000,00 euros. É 1.073.000,00 euros de Financiamento do Programa PARES 3.0 e 

441.000,00 euros para a Componente Nacional. E, aqui em Carvalhal Redondo são 

1.440.000,00 euros. Este aqui está bem. Tem equipamento móvel. É isso, 1.440.000,00 euros, 

sendo 1.080.000,00 euros de Financiamento do Programa PARES 3.0 e o Investimento 

privado 360.000,00 euros. Que já estão assegurados os 300.000,00 euros do Financiamento da 

Câmara. E Vilar Seco também apresentou, para 40 Utentes, uma ERPI, Vilar Seco. E Santar 

candidatou-se também ao Programa PARES 3.0, mas também através de uma candidatura 

própria e de uma empresa própria, Santar. Pronto. Só dar esta informação aos Senhores 

Vereadores. E que tudo farão aqui, através da Câmara, para que estes projetos, ou alguns 

destes projetos, ou, pelo menos, sejam contemplados neste Programa PARES 3.0, que, como 

sabem, são 110 milhões de euros para o País inteiro. Já estamos a falar de 308 Municípios. E, 

não excluímos o facto de já haver projeto de arquitetura, o facto de, entretanto, vir aí o PRR, o 

Programa de Recuperação e Resiliência, que tem lá também, pelo menos, mais 500 milhões 

de euros para Infraestruturas Sociais. E, portanto, já estar isto tudo preparado. Aliás, o Centro 

Paroquial de Nelas já lhes pediu para fazer um projeto de arquitetura para ampliação do Lar 

da Estrutura Residencial Para Idosos e para Centro de Dia do Lar de São Miguel. E vamos 

começar a preparar isso porque esse PRR vai estar em vigor também nos próximos 5 anos. 

Portanto, não sabia se os Senhores Vereadores queriam algum esclarecimento relativamente a 

esta questão da ATS – Amigos Terras Senhorim, Associação de Ação Social e Cultural da 

Freguesia de Senhorim. Deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. ----------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que era só uma questão 

que era saber se, neste momento, está como Comissão Instaladora, ou já está com os Corpos 

Sociais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que não. Que, 

neste momento, esta ATS, foi realizada uma ata. Está com uma Comissão Administrativa que 
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ficou com um mandato na Assembleia Geral de gerir a Associação durante este processo até 

realização de uma Assembleia Eletiva que terá que acontecer, que terá que ser marcada 60 

dias depois da Assembleia que foi no dia 8 de dezembro, que terá que acontecer 30 dias 

depois desses 60 dias. Portanto, será, acha que até já foi marcada para fevereiro. Será a 

Assembleia Eletiva. São precisas 11 pessoas para comporem os Órgãos Sociais, 3 para a 

Assembleia Geral, 3 para o Conselho Fiscal e 5 para a Direção. E, acha que já marcaram até 

eleições para um dia que ele, Senhor Presidente, agora não pode precisar. ------------------------  

---- A Câmara tomou conhecimento do ofício n.º 17451/2020, datado de 23 de dezembro de 

2020, enviado pela Diretora de Serviços do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social à “ATS – Amigos Terras Senhorim, Associação de Ação Social e Cultural 

da Freguesia de Senhorim”, informando do registo definitivo dos Estatutos daquela IPSS. – 

 

6 – DIVERSOS 

 

6.1.DISCUTIR E DELIBERAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NOS 

TERMOS DA ALÍNEA CCC) DO N.º 1 DO ART.º 33.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E PARA EFEITOS DA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO 

ART.º 54.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, PARA OBTENÇÃO DE 

“ACORDO EXPRESSO” DO CRITÉRIO DE IMPUTAÇÃO DA DÍVIDA 

ORÇAMENTAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES A 

CADA MUNICÍPIO ASSOCIADO, DELIBERADO PELA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIDÃO 

ANEXA – DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA – RATIFICAÇÃO  

---- Presente o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 14 de dezembro de 

2020, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------

---- “DESPACHO (ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro) ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Obtenção de acordo expresso da Assembleia Municipal para o critério de rateio da dívida 

orçamental da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). ---------------------------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- I - Que o artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI) estabelece que a 

dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas no 

artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da 

receita corrente líquida cobrada (pelo município e só por este) nos três exercícios anteriores; -

---- II - Que o art.º 54.º do mesmo diploma delimita as entidades relevantes cuja dívida 

orçamental concorre para a dívida total do Município, designadamente as entidades 

intermunicipais, onde a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL) se 

enquadra nos termos da alínea b) do n.º 1 daquele artigo; --------------------------------------------

---- III - Que a imputação a cada município associado da dívida orçamental da CIMVDL é 

efetuada atualmente de forma proporcional à respetiva quota; ---------------------------------------

---- IV - Ainda, que determina aquela norma que pode ser estabelecido um critério de 

imputação da dívida total diferente do identificado no parágrafo anterior impondo-se que o 

mesmo seja aprovado pelo órgão deliberativo da CIMVDL, Assembleia Intermunicipal, com 
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o acordo expresso das assembleias municipais de todos os municípios associados; --------------

---- V - Que a Assembleia Intermunicipal aprovou, em 30 de novembro de 2020, um novo 

critério de repartição, conforme certidão anexa. -------------------------------------------------------

---- Nesta conformidade, face ao que precede, determina-se o seguinte, ao abrigo do disposto 

no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação: -----

---- a) Submeter o presente despacho à Assembleia Municipal para obtenção de “acordo 

expresso” do critério de imputação da dívida orçamental da Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões a cada município associado, deliberado pela Assembleia Intermunicipal em 

30 de novembro de 2020, conforme certidão anexa (Doc. 1); ----------------------------------------

---- b) O presente despacho deverá, ainda, ser sujeito a ratificação na próxima reunião do 

órgão executivo, ao abrigo do artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” -------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que esta era a questão q ue tinham falado na anterior 

reunião que ficaria para ratificação. Isto foi aprovado na Assembleia Municipal de acordo 

com o rateio e que ele, Senhor Presidente, fez um Despacho a aprovar a deliberação e que 

ficava sujeita a ratificação nesta reunião de Câmara. Isto foi aprovado na Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 14 de dezembro de 2020, atrás descrito, referente à deliberação de 

submissão à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do art.º 54.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, para obtenção de “acordo expresso” do critério de imputação 

da dívida orçamental da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões a cada município 

associado, deliberado pela Assembleia Intermunicipal em 30 de novembro de 2020, conforme 

certidão anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6.2.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO – REQUERENTES: VITOR MIGUEL PAIS DOS 

SANTOS E CRISTINA MARIA LOPES FERNANDES ANÍBAL DA COSTA – 

APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento de Vitor Miguel Pais dos Santos e Cristina Maria Lopes 

Fernandes Aníbal da Costa solicitando a atribuição do incentivo à natalidade pelo nascimento 

da sua filha, no dia … de setembro de 2020. -----------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que estes pontos 6.2 a 6.5 é Regulamentos de Incentivo à 

Natalidade. São todos no sentido de aprovação. Perguntou se alguém se opunha a que fossem 

discutidos e votados em simultâneo. Perguntou se alguém se queria pronunciar relativamente 

a algum deles. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido dos requerentes Vitor Miguel Pais 

dos Santos e Cristina Maria Lopes Fernandes Aníbal da Costa referente à atribuição do 

incentivo à natalidade pelo nascimento da sua filha, no dia … de setembro de 2020. ------------ 

6.3.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO – REQUERENTES: DIOGO FILIPE CORREIA 

FIGUEIREDO E PAULA CRISTINA PINTO CARDOSO – APROVAÇÃO 

---- Presente um requerimento de Diogo Filipe Correia Figueiredo e Paula Cristina Pinto 

Cardoso solicitando a atribuição do incentivo à natalidade pelo nascimento da sua filha, no 

dia … de novembro de 2020. -----------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido dos requerentes Diogo Filipe 
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Correia Figueiredo e Paula Cristina Pinto Cardoso referente à atribuição do incentivo à 

natalidade pelo nascimento da sua filha, no dia … de novembro de 2020. ------- 

6.4.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO – REQUERENTES: JOSÉ MANUEL FERNANDES 

ESTEVES E JOANA MARGARIDA VENTURA MARQUES – APROVAÇÃO  

---- Presente um requerimento de José Manuel Fernandes Esteves e Joana Margarida Ventura 

Marques solicitando a atribuição do incentivo à natalidade pelo nascimento da sua filha, no 

dia … de novembro de 2020. -----------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido dos requerentes José Manuel 

Fernandes Esteves e Joana Margarida Ventura Marques referente à atribuição do incentivo à 

natalidade pelo nascimento da sua filha, no dia … de novembro de 2020. -----

6.5.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO – REQUERENTES: ALBERTO MENDES 

MIRANDA E ANA MARIA GONÇALVES MARTINS - APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento de Alberto Mendes Miranda e Ana Maria Gonçalves Martins 

solicitando a atribuição do incentivo à natalidade pelo nascimento do seu filho, no dia … de 

novembro de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido dos requerentes Alberto Mendes 

Miranda e Ana Maria Gonçalves Martins referente à atribuição do incentivo à natalidade pelo 

nascimento do seu filho, no dia … de novembro de 2020. ------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que achava que este ano batemos o record. Já passamos os 

70 subsídios à natalidade atribuídos. Acha que nunca atribuímos tantos subsídios à natalidade, 

o que é bom sinal. Vamos lá ver se estancamos esta perda de população. -------------------------

6.6.RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DANOS CAUSADOS EM 

VEÍCULO: RECLAMANTE: JOÃO MANUEL VENTURA – APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 6280, datada de 03/12/2020, do Gabinete Jurídico desta 

Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------

---- “Responsabilidade civil extracontratual – Danos causados em veículo ------------------------

---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- O munícipe João Manuel Ventura, devidamente identificado no requerimento com o 

registo de entrada n.º 8691, de 12/10/2020, apresentou uma reclamação pelos danos sofridos 

na sua viatura da marca Toyota, modelo Hyace, com a matrícula 50-07-JM, requerendo o 

pagamento das despesas inerentes, no montante de 232,91€ (duzentos e trinta e dois euros e 

noventa e um euros), conforme fatura que junto ao processo. ---------------------------------------

---- De acordo com a petição do reclamante, o sinistro ocorreu no dia 9 de outubro de 2020, 

na Rua do Pombal, em Nelas, facto confirmado pelos serviços, e consubstanciou-se no 

seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A viatura encontrava-se na via pública e, na sequência dos trabalhos de limpeza levados a 

cabo por trabalhadores da autarquia, a mesma ficou danificada no vidro frontal. -----------------

---- II - Do Direito: -----------------------------------------------------------------------------------------

---- O Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades 

Públicas foi aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. ------------------------------------

---- Dispõe o artigo 7.º do referido Regime que “O Estado e as demais pessoas coletivas de 

direito público são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou 
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agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse exercício”. ---------------------

---- A responsabilidade civil por atos de gestão pública corresponde, no essencial, ao conceito 

civilístico de responsabilidade de responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e 

que tem consagração legal no artigo 483.º do Código Civil. -----------------------------------------

---- São, deste modo, seus pressupostos cumulativos: -------------------------------------------------

---- a) O facto ilícito, que se traduz num comportamento ativo ou omissivo de natureza 

voluntária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- b) A ilicitude, traduzida na ofensa na ofensa de direitos ou interesses de terceiros ou de 

disposições legais destinadas a protegê-los; ------------------------------------------------------------

---- c) A culpa, que deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja razoável exigir, em 

função das circunstâncias de cada caso, de um titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e 

cumpridor; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- d) A existência de um dano, ou seja, uma lesão de ordem patrimonial ou moral; ------------

---- e) O nexo de causalidade entre a conduta e o dano, apurado segundo a teoria da 

causalidade adequada. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Mas vejamos concretamente cada um dos pressupostos: -----------------------------------------

---- a) Comportamento omissivo de natureza voluntária (facto voluntário) - só há 

responsabilidade civil extracontratual quando os danos resultam de factos humanos 

domináveis pela vontade, ou seja, atos em sentido próprio que podem consistir quer em ações, 

quer em omissões (artigo 7.º, n.º1 e 8.º, n.ºs 1 e 2 do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas). --------------------------------------------

---- No que respeita à responsabilidade civil emergente de omissões depende da existência de 

um dever de praticar a ação omitida, geralmente designado como “dever de garante”.  ---------

---- No caso sub judice existe um comportamento omissivo, pois o Município tem a 

responsabilidade de garantir os meios de proteção adequados para a limpeza dos espaços 

públicos e, efetivamente, à data dos factos e conforme decorre da informação dos Serviços, os 

meios utilizados não foram suficientes para evitar os danos. -----------------------------------------

---- b) Ilicitude - traduzida na ofensa de direitos ou interesses de terceiros ou de disposições 

legais destinadas a protegê-los. ---------------------------------------------------------------------------

---- No caso sub judice, a existência de facto ilícito traduzido numa omissão, por parte do 

Município, causou danos materiais à reclamante, havendo, assim, uma ofensa a direitos e 

interesses legalmente protegidos, como é exemplo o direito de propriedade do reclamante 

sobre o seu veículo. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- c) Culpa - O artigo 7.º, n.º 1 do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e Demais Entidades Públicas, estabelece que o Estado e as demais pessoas coletivas de 

direito público são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas no exercício da função administrativa. O “juízo de culpa”, nestes casos, vive 

paredes-meias com o juízo de ilicitude da conduta, resultando da aferição deste último por um 

comportamento padrão exigível aos serviços do Município, que eles podiam e deviam ter 

efetivamente cumprido, isto é, na forma de negligência traduz uma censura dirigida ao autor 

de facto por não ter usado da diligência que teria o homem normal – o “bonus pater familiae” 

– perante as circunstâncias do caso concreto ou no âmbito da responsabilidade civil 

extracontratual da Administração por facto ilícito, daquela que teria um funcionário ou agente 

típico sendo a culpa dos órgãos e agentes da Administração apreciada abstratamente (artigo 

487.º do Código Civil), mas tendo sempre presente a submissão destes ao princípio da 
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legalidade, respeitando o facto negativo, omissão do dever de previsão ou do dever de 

prevendo, implica sempre o conhecimento da situação omissa. -------------------------------------

---- Ora, no caso vertente, o Município deveria ter criado as condições de segurança para que 

a limpeza do espaço público decorresse sem incidentes, pelo que o Município responde pela 

culpa a título de negligência (artigo 493.º, n.º 1 do Código Civil). ----------------------------------

----- d) Dano - O dano, ou prejuízo, pode ser definido como a diminuição ou extinção de uma 

vantagem que é objeto de tutela jurídica. Trata-se de um pressuposto da responsabilidade civil 

administrativa (artigo 7.º, n.º 1 e 8.º, n.º1 do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas) que decorre da própria função do 

instituto da responsabilidade civil administrativa em geral. Aqui o dano é patrimonial, uma 

vez que é suscetível de avaliação pecuniária e que se traduziu em danos no vidro frontal da 

viatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- e) Nexo de causalidade entre a conduta e o dano - Para que haja responsabilidade civil é 

necessário que o dano possa ser objetivamente imputado ao facto voluntário, isto é, é 

necessário que haja nexo de causalidade. Esta exigência está implícita nos artigos 7.º, n.º 1 e 

8.º, n.º1 do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades 

Públicas, quando se referem aos atos ilícitos e culposos. Para a teoria da causalidade 

adequada, um dano é imputado a um facto voluntário quando, perante a prática deste, fosse 

previsível em condições de normalidade social, a produção do primeiro; em caso de omissão, 

existe nexo de causalidade quando tenha sido omitida a ação que, em condições de 

normalidade social, teria previsivelmente permitido impedir a produção do dano.  --------------

---- No caso sub judice, considera-se que o nexo de causalidade entre o facto e o dano existe, 

ou seja, a ocorrência do acidente e os estragos por ele provocados resultaram, direta e 

necessariamente, da omissão do uso dos meios necessários (artigo 563.º do Código Civil) e o 

Município era, em abstrato, a entidade responsável. --------------------------------------------------

---- A ilicitude juridicamente relevante é, por força do disposto no artigo 9.º do Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, a que resulta 

da violação de disposições ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou 

infrinjam regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa 

de direitos ou interesses legalmente protegidos. -------------------------------------------------------

---- Verificando-se todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual e por força 

do disposto no artigo 493.º, n.º 1 do Código Civil, conclui-se que se verifica a culpa do 

Município, a título de negligência, na produção do sinistro sub judice. ----------------------------

---- III - Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------

---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 

o critério e o limite de toda a atuação administrativa, verificando-se cumulativamente os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, somos de parecer que o Município se 

deve responsabilizar pelos danos causados na viatura, reconstituindo a situação que existiria 

se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação (artigo 562.º do Código Civil),  

pelo que, atendendo ao facto do valor dos danos ser inferior à franquia fixada no âmbito do 

seguro de responsabilidade civil do Município [250,00€ (duzentos e cinquenta euros)], se 

propõe o pagamento da correspondente indemnização no valor de 232,91€ (duzentos e trinta e 

dois euros e noventa e um cêntimos). --------------------------------------------------------------------

---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------

---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” ------ 
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---- O Senhor Presidente afirmou que estava aí a informação. Era um dano de duzentos e trinta 

e dois euros e noventa e um cêntimos, que é inferior à franquia do seguro da Câmara. E tem a 

ver com um dano causado no dia 9 de outubro, na Rua do Pombal, confirmado pelos Serviços.  

A viatura encontrava-se na via pública e, na sequência dos trabalhos de limpeza levados a 

cabo por Trabalhadores da Autarquia, a mesma ficou danificada no vidro frontal. Portanto, 

deve ter sido a cortar erva. E, portanto, é daquelas coisas que vão sucedendo. E a Jurista 

Senhora Dr.ª Marta Bilhota propõe aqui que se pague ao Senhor João Manuel Ventura o dano 

que foi causado e que ele reparou. Aparentemente, está aqui. Não sabe se isto já é uma fatura, 

se é um orçamento, da Glassdrive, que é duzentos e trinta e dois euros e noventa e um 

cêntimos. Perguntou se alguém se queria pronunciar relativamente a esta questão. Deu a 

palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. -----------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que, obviamente, votará 

favoravelmente. Era, demasiadamente, evidente. ------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento ao Senhor João Manuel 

Ventura, no valor de duzentos e trinta e dois euros e noventa e um cêntimos, referente aos 

danos sofridos na sua viatura da marca Toyota, modelo Hyace, com a matrícula 50-07-JM, 

nos termos da informação interna n.º 6280, datada de 03/12/2020, do Gabinete Jurídico desta 

Câmara Municipal, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 

6.7.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU – PROCESSO N.º 

198/20.1BEVIS – AUTOR: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR – RÉU: 

MUNICÍPIO DE NELAS – TRANSAÇÃO NOTIFICAÇÃO DA SENTENÇA NOS 

TERMOS DO N.º 3, DO ARTIGO 291,º, DO CPC – CONHECIMENTO 

---- Presente o ofício n.º 004746614, datado de 15 de dezembro de 2020, do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, comunicando a transação notificação da sentença, nos 

termos do n.º 3, do art.º 291.º do CPC, referente ao processo n.º 198/20.1BEVIS, em que é 

Autora a Santa Casa da Misericórdia de Santar e Réu o Município de Nelas. --------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que este assunto vinha à reunião de Câmara para 

conhecimento e podia vir para ratificação. Se a Câmara não disser nada considera-se aceite 

este Acordo. Mas, dar uma explicação. Portanto, isto põe fim ao diferendo existente entre a 

Câmara de Nelas e a Santa Casa da Misericórdia de Santar, nos termos em que, portanto, 

como os Senhores Vereadores sabem, pelo menos quem foi arrolado como Testemunha, como 

o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral, a Santa Casa da Misericórdia de Santar propôs uma 

Providência Cautelar contra o Município de Nelas, em agosto, no sentido de ver recebido o 

valor de 125.000,00 euros imediatamente invocando que a falta desse dinheiro podia causar a 

insolvência da Santa Casa da Misericórdia de Santar. Invocava dificuldades de Tesouraria e 

de funcionamento e etc. E essas questões foram, naturalmente, contestadas pela Câmara. E era 

esse julgamento que ia ter lugar agora quando foi a audiência marcada neste dia que está aqui, 

15 de janeiro. Então, enganaram-se. Aqui devia ser 15 de dezembro, mas a data que ele, 

Senhor Presidente, está aqui a ver é 15 de dezembro de 2020. Foi 15 de dezembro. Mas, é 

evidente, é evidente que isto também acontece regularmente que quando e foi o que aconteceu 

aqui quando receberam a Providência Cautelar. E, então, aqui, no caso da Santa Casa, no 

âmbito dessa Providência Cautelar, foi feito, então, um Acordo. Felizmente que a Santa Casa 

da Misericórdia está bem gerida pela Mesa e pela Senhora Provedora. E, seguramente, iria 

ficar, era a nossa convicção, demonstrado que não precisaria desses 125.000,00 euros para a 

gestão corrente da Santa Casa porque evidenciam as Contas aprovadas em junho que só em 
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depósitos em ordem e Caixa tinham 350.000,00 euros. Portanto, não seria, certamente, por 

falta dos 125.000,00 euros da Câmara que iam passar dificuldades. Mas, acha que, quer a 

Santa Casa, quer a Câmara, acha que estamos todos de parabéns com este Acordo porque, ao 

fim e ao cabo, concretizou-se aquilo que sempre esteve no espírito da Câmara e que é 

intenção e obrigação da Câmara, que é apoiar infraestruturas de carater social. E, portanto, a  

Santa Casa da Misericórdia de Santar e bem, aceitou receber o dinheiro, 125.000,00 euros, 

que facilitou, em pagamentos, em seis prestações de 21.000,00 euros cada uma, sendo a 

última de 20.000,00 euros, a partir de quando? A partir da notificação à Câmara da aprovação 

que venha a ser proferida no âmbito da primeira das seguintes candidaturas que eles 

formalizam: Ao Programa PROCOOP, ou o Programa PARES 3.0, ou qualquer outro 

Programa Público com o mesmo âmbito e finalidade dos anteriores. Ou seja, a Santa Casa da 

Misericórdia aceita receber os 125.000,00 euros desde que se integre na Rede Pública de 

Lares de Portugal. E, portanto, não na Rede Privada. A própria Santa Casa aceitou este 

Acordo. E, naturalmente, o Advogado da Câmara tinha indicações de que a Câmara, o 

espírito, não estava bem especificado isso na letra, mas no espírito da Câmara para os 

Bombeiros, para o Lar de Carvalhal Redondo, para o Centro de Dia de Carvalhal Redondo, 

para tudo, no âmbito da Lei, é que a Câmara só pode dar apoio a Lares que estejam integrados 

na Rede Pública de Cuidados Sociais. Não na Rede Privada. Senão, está a entrar na 

concorrência desleal relativamente aos Cuidados Privados. E, eles, o Programa PROCOOP, 

ele, Senhor Presidente, teve o cuidado de tirar legislação e enviá-la, o que é que é o Programa 

PROCOOP. A Santa Casa da Misericórdia candidatou-se à integração do Programa 

PROCOOP que está, neste momento, aberto. O Programa PROCOOP é: É criado o Programa 

de Celebração e Alargamento de Acordos de Cooperação para desenvolvimento de respostas 

sociais, adiante designado PROCOOP. O PROCOOP regula as regras para o alargamento da 

cooperação estabelecida entre o Instituto de Segurança Social e as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, ou legalmente equiparadas. E o PARES 3.0 é o Programa de Apoio à 

construção e melhoramento de infraestruturas que depois, naturalmente, entram, 

obrigatoriamente, no PROCOOP porque a Segurança Social não vai apoiar a construção de 

infraestruturas que depois não tenham protocolos com a Segurança Social. Portanto, a própria 

Santa Casa da Misericórdia aceitou integrar o Lar de Privado para a Rede Pública. Portanto, 

nem precisamos de pagar isto com 25 % de lugares para pessoas carenciadas, nem nada disso. 

Eles aceitam a integração total do Lar fazendo, aliás, jus aos valores das Misericórdias porque 

não fazia sentido. Ele, Senhor Presidente, não conhece nenhuma Misericórdia no País que 

tenha um Lar privado. Portanto, a questão do privado era uma questão transitória. E, portanto, 

tudo aquilo que se estabeleceu aqui em matéria de discussão, veio-se a confirmar que a 

própria Santa Casa da Misericórdia de Santar sabia bem, através deste Acordo que 

estabeleceu e, aliás, no âmbito até da boa cooperação que sempre houve entre a Câmara e a 

Santa Casa. E, mesmo na altura, agora, da dificuldade do COVID-19, de toda a cooperação 

que se estabeleceu, que sempre foi intenção, desde o princípio, dar apoio. E, ele, Senhor 

Presidente, sabe que eles também se candidataram ao Programa PARES 3.0. E todo o 

investimento que fizeram na construção do Lar, desde o dia 1 de janeiro deste ano até agora, 

esse montante é financiável. Portanto, a Câmara honrará os 125.000,00 euros, que aprovou, 

nestas condições que estão aqui, desde que o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Santar seja 

integrado na Rede Pública de Lares de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas onde pode 

entrar qualquer pessoa, desde que haja lugar e qualquer que seja a sua condição de 
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rendimento. Plenamente de acordo. Portanto, era para dar conhecimento. Não sabia se algum 

dos Senhores Vereadores se queria pronunciar relativamente a esta questão. Deu a palavra ao 

Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. ------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que queria só dizer uma 

coisa rápida também se o Senhor Presidente não se importar. Agradeceu ao Senhor Presidente 

por lhe dar o uso da palavra. Afirmou que o desenlace do processo era, independentemente 

dos pressupostos, houve, além daquilo que o Senhor Presidente disse, um conjunto de 

pressupostos no decorrer do processo, mas o que se defendia da parte, pelo menos, que lhe 

tange, era que houvesse uma reunião, uma conciliação, entre a Câmara e a Santa Casa e que 

se chegasse a um Acordo. Portanto, o Acordo foi chegado, independentemente de outras 

considerações que possam ser feitas, basicamente, as duas partes entenderam-se. Há um 

Acordo que está realizado. Portanto, era isso que se pretendia. Era só mesmo isso que queria 

dizer ao Executivo. Agradeceu ao Senhor Presidente a atenção dispensada. ---------------------- 

---- A Câmara tomou conhecimento do ofício n.º 004746614, datado de 15 de dezembro de 

2020, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, comunicando a transação notificação da 

sentença, nos termos do n.º 3, do art.º 291.º do CPC, referente ao processo n.º 

198/20.1BEVIS, em que é Autora a Santa Casa da Misericórdia de Santar e Réu o Município 

de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.8.PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 

MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS – ADITAMENTO DOS N.ºS 5 

A 8 AO ARTIGO 5.º (TAXAS DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E 

ESPLANADAS) - APROVAÇÃO  

---- Presente uma proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da 

Câmara Municipal de Nelas – Aditamento dos n.ºs 5 a 8 ao artigo 5.º (Taxas de ocupação do 

espaço público e esplanadas), que a seguir se transcreve: --------------------------------------------

---- “PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO ----------------------------------------------------------------

---- Proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara 

Municipal de Nelas- aditamento dos n.ºs 5 a 8 ao artigo 5.º. -----------------------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- I. Que a pandemia da doença COVID-19, para além de representar uma grave emergência 

de saúde pública a que foi necessário dar resposta no plano sanitário, resultou numa série de 

consequências de ordem económica e social, que igualmente têm motivado a adoção de um 

vasto leque de medidas excecionais; ---------------------------------------------------------------------

---- II. Por isso, que, desde março do corrente ano, o Governo tem vindo a adotar medidas 

que, em termos gerais, respeitam, por um lado, ao combate à pandemia - numa perspetiva 

epidemiológica - e, por outro, ao apoio social e económico às famílias e às empresas; ----------

---- III. Que tais medidas obrigaram à suspensão de um largo leque de atividades e, 

consequentemente, ao encerramento de um elevado número de instalações e estabelecimentos 

das mais diversas atividades económicas; ---------------------------------------------------------------

---- IV. Em consequência, por causa de uma crise de saúde de caráter internacional, o País e o 

Mundo vivem uma situação de quase paralisia da atividade económica, uma crise económica 

de escala global que não tem paralelo com qualquer crise de que se tenha memória; ------------

---- V. Com efeito, como formas de organização dos poderes públicos mais próximas dos 

cidadãos e que, por isso, têm um conhecimento mais estreito das suas necessidades e anseios, 

às autarquias locais, municípios e freguesias, é sempre, e particularmente nos momentos de 
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crise, solicitada uma atenção e intervenção particular junto das pessoas, das instituições e das 

empresas de modo a minorar os problemas identificados e ajudar na sua resolução; -------------

---- VI. Que, neste contexto, o Governo tem vindo a legislar no sentido de tornar mais flexível 

e ágil a possibilidade de atuação das autarquias locais no combate à COVID-19 e no apoio às 

pessoas e às instituições; ----------------------------------------------------------------------------------

---- VII. Que vão nesse sentido, entre outros, o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

que institui um regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa, a Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março, que ratifica os efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março e aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica, e a 

Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que cria um regime excecional para promover a capacidade de 

resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19ades que se 

verificam a cada momento; -------------------------------------------------------------------------------

---- VIII. Que por despacho datado de 15 de maio de 2020, o Presidente da Câmara 

Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, 

promoveu a concessão da isenção total das taxas de ocupação do espaço público com 

esplanadas no período compreendido entre os dias 18 de maio e 31 de dezembro de 2020; -----

---- IX. Que, por força do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, “O 

reconhecimento direito à isenção previsto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, é da competência da câmara municipal, no estrito 

cumprimento das normas do regulamento referido no n.º 2 do mesmo artigo, salvo em 

situações excecionais devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas 

de combate à pandemia da doença COVID-19, nas quais se dispensa a necessidade de 

aprovação de regulamento pela assembleia municipal, não podendo nesses casos a isenção, 

total ou parcial, ter duração superior ao termo do ano civil em curso”, ou seja, qualquer 

isenção que se pretenda promover, ainda que diretamente relacionada com as medidas de 

combate à pandemia da doença COVID-19, mas que vá além do termo do ano de 2020, terá 

que ser concretizada através de regulamento municipal; ----------------------------------------------

---- X. Que a situação de pandemia persiste, mantendo-se as restrições que tanto afetam o 

comércio e a restauração; ----------------------------------------------------------------------------------

---- XI. Que o Município continua a entender também como prioritário, no contexto atual, o 

apoio à manutenção do emprego; ------------------------------------------------------------------------

---- XII. Que são as micro e pequenas empresas, que atuam nos setores mais afetados pelas 

medidas de restrição à atividade social e económica, que no mês de novembro foram 

acentuadas; --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- XIII. Estima-se que esta medida tenha um custo de 8.000,00€ (oito mil euros), 4.000,00€ 

(quatro mil euros) relativos a taxas de publicidade e 4.000,00€ (quatro mil euros) relativos a 

taxas de ocupação do espaço público; -------------------------------------------------------------------

---- XIV. Esta estimativa resulta da receita prevista para o ano de 2021 no Orçamento 

aprovado na Assembleia Municipal de 18 de dezembro de 2020, nas rubricas de ocupação da 

via pública e publicidade, na classificação económica orçamental 0.4. -----------------------------

---- Propõe-se a seguinte alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara 

Municipal de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------

---- «Artigo 5.º (…) 1 - (…). 2 - (…). 3 - (…). 4 - (…). ----------------------------------------------

---- 5 - Durante o ano de 2021, e como medida excecional resultante da pandemia, as 

empresas ou os empresários em nome individual cujo volume de negócios não seja superior a 
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20.000,00€ no ano de 2020, estão isentos do pagamento de taxas referentes à ocupação do 

espaço público com esplanadas e terão uma redução de 50% no valor das taxas referentes a 

outras ocupações do espaço público. --------------------------------------------------------------------

---- 6 - Durante o ano de 2021, e como medida excecional resultante da pandemia, as 

empresas ou os empresários em nome individual cujo volume de negócios não seja superior a 

20.000,00€ no ano de 2020, e que tenham a sua sede social ou estabelecimento estável no 

Concelho de Nelas, estão isentos do pagamento das taxas de publicidade. ------------------------

---- 7 - Para efeito do disposto nos números 5 e 6 do presente artigo, os interessados deverão 

apresentar o respetivo requerimento nos serviços municipais que deverá ser acompanhado do 

balancete de dezembro de 2020 assinado por um Técnico Oficial de Contas e/ou a Informação 

Empresarial Simplificada (IES) apresentada à Autoridade Tributária, sendo que, relativamente 

aos requerentes de isenção de taxas de publicidade, deverão ainda apresentar documento 

comprovativo de que a sede social ou o estabelecimento estável é no concelho de Nelas. ------

---- 8 - As medidas constantes dos n.ºs 5 e 6 têm efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021.». 

---- Para que o apoio às micro e pequenas empresas possa ser distribuído equitativamente e de 

uma forma transparente, é necessário estabelecer critérios e normas que obedeçam ao primado 

da Lei, sendo que o Município, neste caso particular, baseado na urgência, de uma ajuda 

célere e imediata às mesmas, lança mão da atribuição da eficácia retroativa que resulta da 

aplicação, à contrario sensu, do artigo 141.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, doravante designado CPA, ou seja, não 

estando em causa um regulamento que imponha deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções 

que causem prejuízos ou restrinjam direitos ou interesses legalmente protegidos, decide-se 

atribuir efeitos retroativos à data de 1 de janeiro de 2021, a submeter, sob proposta da Câmara 

Municipal, a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal em fase posterior. ---------------

---- Neste âmbito, justificado pelo ponderoso interesse público, assente na atuação das 

entidades públicas, nomeadamente do Município, dispensa-se, ainda, a fase de audiência dos 

interessados nos termos estipulados na alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º do CPA. ---------------

---- Nelas, 23 de dezembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------

---- O Presidente da Câmara Municipal, (Dr. José Borges da Silva).” ------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, em relação à proposta de alteração ao Regulamento e 

Tabela de Taxas, no artigo 5.º, é introduzido dos n.ºs 5 a 8, pelas razões que estão aqui 

descritas e, portanto, resultante das dificuldades micro e muito pequeninas empresas, 

empresários e prestadores de serviços vão sentir nesta época COVID-19, ou pós COVID-19, 

deste ano de 2021. E, temos aqui um custo estimado desta medida, quer para as várias 

medidas, de 8.000,00 euros, de acordo com o Orçamento que já foi aprovado e as receitas que 

estão previstas para cada uma das medidas. E, portanto, o que se propõe aqui para o ano de 

2021 e que se lhe seja atribuída a eficácia retroativa a 1 de janeiro de 2021, nos termos do n.º 

8, que durante o ano de 2021, como medida excecional resultante da pandemia, as empresas 

ou os empresários em nome individual cujo volume de negócios não seja superior a 20.000,00 

euros no ano de 2020, que estão isentos do pagamento de taxas referentes à ocupação do 

espaço público com esplanadas e terão uma redução de 50% no valor das taxas referentes a 

outras ocupações do espaço público. Outras ocupações do espaço público que ele, Senhor 

Presidente, saiba, conheça aqui, está a falar, por exemplo, que lá em cima o quiosque que 

vende jornais, lá em cima, é um dos casos de outra ocupação do espaço público. Ou pode 

haver outra ocupação do espaço público para, transitoriamente, fazerem obras no 
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estabelecimento comercial, ou qualquer transitória ocupação de espaço público. Agora, para 

esplanadas, estão isentos. Agora, para essa ocupação de outras ocupações do espaço público 

propõe-se aqui uma redução de 50% do valor da ocupação do espaço público. Durante o ano 

de 2021, no n.º 6, e como medida excecional resultante da pandemia, as empresas ou os 

empresários em nome individual cujo volume de negócios não seja superior a 20.000,00 euros 

no ano de 2020, e que tenham a sua sede social no Concelho de Nelas, estão isentos do 

pagamento das taxas de publicidade. Para efeito do disposto nos números 5 e 6 do presente 

artigo, os interessados deverão apresentar o respetivo requerimento nos Serviços Municipais 

que deverá ser acompanhado do balancete de dezembro de 2020, assinado por um Técnico 

Oficial de Contas e/ou a Informação Empresarial Simplificada (IES) apresentada à Autoridade 

Tributária, sendo que, relativamente aos requerentes de isenção de taxas de publicidade, 

deverão ainda apresentar documento comprovativo de que a sede social é no concelho de 

Nelas. Portanto, como vão ser notificados, agora no início de janeiro, do pagamento da taxa 

de publicidade basta o balancete de dezembro, assinado pelo TOC, para se conceder essa 

isenção. Presume-se que o TOC assinará documentos verdadeiros. Portanto, eles também 

estão vinculados a deveres deontológicos. E, portanto, será também aqui um apoio 

importante, mais um apoio às micro e pequenas empresas e prestadores de serviços que, 

sempre são mais 60,00 euros, ou 100,00 euros, que pagam em publicidade que têm às portas 

do estabelecimento e etc., por um lado. E, por outro lado, já ficam dispensados do pagamento 

das esplanadas, durante todo o ano, os cafés e espaços e bares, durante todo o ano de 2021. 

Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar relativamente a esta 

proposta de deliberação. Deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. ---------------

--- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que, antes de falar da 

proposta na generalidade, o Senhor Presidente falou aqui nos 50% da redução do valor das 

taxas de ocupação do espaço público. Aparentemente, fará sentido, até, nomeadamente, pelas 

questões que apresentou. Há, aqui, a questão, de facto, dos quiosques. Não sabia se se 

aplicaria o mesmo também para o de Canas de Senhorim. Não sabia se não estará na mesma 

situação deste de Nelas que o Senhor Presidente falou, que se inclui só nesta redução de 50%.   

---- O Senhor Presidente perguntou ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral qual quiosque 

de Canas de Senhorim. -------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral respondeu que, ai, já não está lá. 

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que aplica-se 

aqui, mas continua a aplicar-se ao Quiosque A Sombrinha, das Caldas da Felgueira, que, no 

essencial, a receita dos 8.000,00 euros vem daí. -------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral perguntou ao Senhor Presidente 

se esses dois, não dará para os enquadrarem nas isenções dos outros também. Não deixam de 

ser estabelecimentos comerciais também. Também já perderam rendimentos grandes. ----------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que ele ia dar a 

justificação de porquê 50%. Porque, senão, terão que fazer um Regulamento de Apoio ao 

Pagamento de Rendas para apoiar os outros comerciantes, porque eles estão em concorrência 

porque, lá em cima, o quiosque, vende jornais. Ali, o quiosque, em baixo, também vende 

jornais. Ou fazem um Regulamento de Apoio ao Pagamento de Rendas, ou o pagamento de 

prestações aos bancos, que eles tenham, senão estamos a pô-los em desigualdade. Assim, já 

criamos alguma desigualdade. Daí que isentar completamente o custo da estrutura, já lhe 

custa assim um bocadinho. Se tiverem é condições financeiras, aí podem ponderar, 



Fls.__________ 

 

 

 

Reunião de 30/12/2020 

34 

 

 

 

 

eventualmente, essa possibilidade, dizer assim: que damos um apoio ao arrendamento, ou ao 

custo de funcionamento de quem tem encargos com um estabelecimento comercial. Mas, aí, 

têm que medir qual é o alcance, qual é o valor da estrutura de custo. Não é? ----------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que estava a falar porque 

aqui são, somente, essas duas exceções. Não é? -------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que aqui, do que estão a falar é ocupação de espaço público. 

Lá em cima, entretanto, lá em cima, não sabia se pagava 100,00 euros, acha ele, 80,00 euros, 

ou 90,00 euros, o quiosque, lá em cima. Uma redução, vai pagar 45,00 euros. Na Felgueira, a 

Sombrinha, apesar de estar fechado, mas ainda está sujeito a licença, mas pagava 200,00 

euros. Quando ele, Senhor Presidente, chegou aqui à Câmara pagava 350,00 euros, ou 370,00 

euros. Paga 200,00 euros. Vai passar a pagar 100,00 euros. Se os pagar. Que não está a pagar. 

Que não está a pagar. Pronto. Tem aqui alguns pagadores de estimação. Tem as Caldas da 

Felgueira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que também já vinham 

de trás. Não são exclusivos. -------------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente afirmou que eram os de estimação. O da Felgueira está em 

Tribunal já. Portanto, vamos lá ver se pagam. Eles já se foram chegando à frente. Vamos lá 

ver se conseguimos resolver esse da Felgueira. O da Companhia das Águas. Está entregue, 

para execução. Eles já se foram chegando à frente. Mas, o que é que nos divide, na Felgueira? 

Já se propuseram pagar o valor todo. Um valor e depois pagar o resto em 6 anos. Mas, 

queriam que acabasse o valor da renda. Certo? Queriam deixar de pagar a renda. Ele, Senhor 

Presidente, acha que isso é inadmissível. ---------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou: e não sabia se legal. ----

---- O Senhor Presidente perguntou: Então, um arrendamento sem renda? Então, mas como é 

que é possível? Não, ele, Senhor Presidente, disse assim: Eu não posso. Quer dizer, não 

posso. Ele disse que isso não podia. Se há um arrendamento, tem que haver uma renda. E 

disse ao Advogado: Executar. Eles queriam deixar de pagar 1.800,00 euros, que é o valor que 

está, atualmente, por mês. Ele, Senhor Presidente, admitiu, na negociação, uma vez que 

tiraram alguns terrenos, que eles não estão a usar, como os das Águas Frias e não sei quê, tirar 

e diminuir o valor da renda para 1.000,00 euros, ou 1.250,00 euros. Todavia, o valor da renda. 

Todavia. Agora, não haver renda, isso aí é que não porque a renda, uma renda não tem só o 

valor monetário. Uma renda transforma, juridicamente, uma posse em detenção. E uma posse 

dá direito à aquisição de propriedade passado 20 anos. E a renda nunca dá posse. É uma mera 

detenção. Perguntou aos Senhores Vereadores se perceberam, se acompanharam. Quem paga 

renda nunca pode adquirir por usucapião. ---------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que o argumento original 

até começou por ser esse. ----------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que daqui a 15 anos estão eles a invocar: Não, não, nem 

renda pagamos. Isto é tudo nosso. Pois é. É a proposta. E quando eles se virem a penhorar. 

Vamos lá ver uma coisa: Tenha o custo que isto tiver. É que ele, Senhor Presidente, não tem 

alternativa. A Inspeção de Finanças já o chateou por causa disto. -----------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral perguntou ao Senhor Presidente 

como é que estava aquela questão, na Felgueira, da empresa A Sombrinha. -----------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que a dívida já 

vai em 9.000,00 euros. E está na Jurista. Têm andado também a empalear, para trás e para a 
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frente. E está na Jurista para executar. Há duas maneiras de fazer a execução: Ou o Executivo 

entrega aquilo à Repartição de Finanças para executar porque as Finanças continuam a ser, 

para se fazerem as Execuções Fiscais por falta de pagamento de taxas, porque aquilo é uma 

taxa, é as Finanças, ou o Executivo tem competência própria para executar. A Câmara pode lá 

ir fazer a penhora daquilo, com remoção. Hoje, em rigor, depois, põem-no a ele, Senhor 

Presidente, nesta situação, põem-no em situações que ele não quer estar, nem veio para aqui 

para estar nessa situação. A Câmara, se quiser, vai lá e tira de lá aquilo tudo. Porque a Câmara 

é credora de 9.000,00 euros. Está lá uma coisa a ocupar o espaço público e de alguém que não 

paga renda. Que não renda não, que não paga a taxa. O que é que ele, Senhor Presidente, faz?  

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral perguntou ao Senhor Presidente 

se já houve alguma reunião presencial para tentar resolver. ------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que as reuniões 

são cartas, umas atrás das outras. Já houve reuniões, mais que reuniões. --------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que, atenção, estava a 

falar sem conhecimento de causa. ------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que já houve 

reuniões, mais que reuniões e reuniões. Não estão a falar de um valor tão elevado. Já foi 

proposto que fizessem um plano de agamentos, pagamentos em prestações, o número de 

prestações que quisessem, tudo. O que há é cartas em cima de cartas a perguntar quanto é que 

se deve, a perguntar se o processo foi regular, qual é o valor da execução. ------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral perguntou ao Senhor Presidente 

se o que era contestado era o valor, se era isso. Se o que era contestado era o valor. -------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que nunca foi 

no prazo legal. O que é contestado é, desde 1991 que é sempre contestado tudo e, pronto. E, 

se calhar, estão à espera que venham outros, que o substituam, para o chatear. Pronto. ---------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que vai continuar no 

mesmo. Acha que isso são heranças. Pode ser que não. Que não fizesse juízos valorativos. ----

---- O Senhor Presidente afirmou que há dias em que ele sobe as escadas com vontade de lá ir 

e executar. Há outros dias em que diz: Mas vale a pena? Mas eu vim para aqui para isto? Não 

vim. Não é? Pronto. Mas, por esse, ainda corre o risco de vir a Inspeção de Finanças e dizer: 

É o Senhor Presidente é que paga os 9.000,00 euros, que devia ter executado isto. --------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que, relativamente a esta 

questão, votará favoravelmente, como é óbvio. --------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que isto é ponderado desta maneira. Isenções. -----------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que, mexia, inclusivé, 

até com documentos que já estão produzidos. Depois, tem que haver aqui também um 

enquadramento legal. --------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, isto, depois, também, vamos lá ver, dirigindo-se ao 

Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral, depois também pondera estas coisas politicamente. 

Também estão aqui a gerir, a pesar as coisas politicamente. Esta questão, isenta também toda 

a ocupação de espaço público. Isto beneficia meia dúzia de pessoas. Depois, temos os outros 

todos contra a Câmara e também dizem assim: Então, mas que raio, quem é que me paga a 

renda e a prestação que eu pago ao banco? Tem que haver aqui algum equilíbrio. Enquanto  as 

taxas e as esplanadas abrangem, é de banda larga e a publicidade, isto abrange 3, ou 4 

pessoas. Se lhe tirarmos 50% já é excelente. Não é? --------------------------------------------------
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----- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que também vinha 

muito de acordo sobre aquilo que eles vinham falando sobre isso. ----------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, às vezes também pensa assim: Nós, às vezes, tomamos 

uma medida bem-intencionada. Vamos para tosquiar e saímos tosquiados. Então, aqueles 

Senhores da Câmara, então e eu? Calma, ponderação, porque ele, Senhor Presidente, sabe 

qual é o universo com que está a lidar. Perguntou se, então, estavam de acordo com esta 

proposta de deliberação. Isto, depois, vai para discussão pública. Depois, tem q ue ir à 

Assembleia Municipal. Ele, Senhor Presidente, só tinha aqui uma, que discutiu, que punha 

aqui à consideração dos Senhores Vereadores, que ninguém levantou a questão e ele disse à 

Senhora Dr.º Marta assim: Deixa ver se alguém levanta a questão. Que ele, Senhor Presidente, 

punha à consideração dos Senhores Vereadores, mas também não tem certezas sobre isto, que 

era uma alteração que ele admitia aqui. Que era, eles dizem aqui: que tenha a sede social no 

Concelho. E quem tem um estabelecimento estável? Aí é que estão também a fazer 

discriminação. Por exemplo, um Gabinete de Contabilidade, que tenha sede em Viseu, mas 

tenha aqui também um Gabinete de Contabilidade, aqui no Regulamento que estão aqui a 

falar. Ou uma Sapataria que tenha a sede em Viseu, mas tenha aqui uma Sapataria em Nelas, 

que paga taxa de publicidade. Ou uma Florista. Que tenham um estabelecimento aqui, estável. 

De alguma maneira, pode-se sentir discriminado. Dizer assim: Então, mas que raio, ali a 

vizinha do lado está a competir comigo, não paga 50,00 euros da Publicidade e eu tenho que 

os pagar? Então, vou-me embora. O Concelho de Nelas não me está a tratar bem. Ele, Senhor 

Presidente, admitia pôr aqui assim: que tenham a sua sede social no Concelho de Nelas, ou 

estabelecimento estável. Perguntou o que é que é um estabelecimento estável. É ter cá um 

estabelecimento. Pronto. Não é montá-lo agora. É ter cá um estabelecimento. Assim, num 

âmbito largo de estabelecimento. Perguntou aos Senhores Vereadores se compreendiam. Ele, 

Senhor Presidente, admitia isto porque pode haver muito pequeno negócio profissional, 

liberal, que tenha aqui escritórios, que tenha aqui negócios e que não tenha a sede fiscal aqui. 

E, como nós lhe pedimos a prova da sede social aqui, ele chega aqui e: Olhe, não tem sede 

social, tem que pagar. Mas, também, por outro lado, não tendo a sede social aqui, também nos 

lucros, não paga derrama, mas também estão isentos de derrama neste ano de 2021. Ele, 

Senhor Presidente, também não se repugnava: e que tenham a sua sede social no Concelho de 

Nelas, ou aqui tenham estabelecimento estável há mais de 6 meses, por exemplo. Perguntou 

aos Senhores Vereadores se podia admitir esta alteração: e que tenham a sua sede social ou 

estabelecimento estável no Concelho de Nelas. Portanto, estão aqui a falar à volta de 4.000,00 

euros nisto da Publicidade. Deverão, ainda, apresentar documento comprovativo de que a 

sede social ou o estabelecimento estável é no concelho de Nelas. Isto, o documento 

comprovativo pode, às vezes, basta uma fotografia, ou uma declaração da Junta de Freguesia. 

Isto também há-de ir a Despacho depois, ele, Senhor Presidente, também vê. --------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento e 

Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas – Aditamento dos n.ºs 5 a 8 ao 

artigo 5.º (Taxas de ocupação do espaço público e esplanadas), atrás descrita, a qual deverá 

ser presente à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, sendo dispensada a fase da 

audiência prévia dos interessados nos termos estipulados na alínea a), do n.º 3, do artigo 100.º, 

do CPA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.9.CAMPANHA DE APOIO AO COMÉRCIO TRADICIONAL E SERVIÇOS 

LOCAIS DO CONCELHO DE NELAS: “SIGA O ESPÍRITO DE NATAL E COMPRE 
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NO COMÉRCIO LOCAL” – REGRAS DE FUNCIONAMENTO E ADITAMENTO – 

CONHECIMENTO  

---- Presente o documento referente à Campanha de Apoio ao Comércio Tradicional e 

Serviços Locais do Concelho de Nelas: “Siga o Espírito de Natal e Compre no Comércio 

Local” – Regras de funcionamento e aditamento. -----------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que vinha aqui a conhecimento à Câmara, portanto, o 

Regulamento desta Campanha que vai funcionar desde o dia 16 de dezembro até ao dia 6 de 

abril. Vem aqui o Despacho da Senhora Dr.ª Marta Bilhota, que invoca a cobertura legal disto. 

Aquele artigo que foi introduzido. Pronto. Mas isto é o conhecimento do Regulamento. Mas 

isto foi introduzido numa das legislações agora, COVID-19, excecionais, foi introduzido um 

artigo que permite às Câmaras este tipo de apoio direto ao comércio para depois não virem 

levantar questões de que as Câmaras não poderiam fazer este tipo de apoio direto ao 

comércio. E, portanto, ele, Senhor Presidente, depois trás aos Senhores Vereadores o artigo 

em concreto. É um artigo do Decreto-Lei n.º 90/2020. Foi introduzido um artigo, que ele, 

Senhor Presidente, depois enviou à Senhora Dr.ª Marta Bilhota, que está lá introduzido um 

artigo específico, porque essa questão levantava-se. Era, até que ponto as Câmaras podiam 

estar a apoiar estas campanhas diretamente. Certo? A dar dinheiro, em rigor, a dar prémios às 

pessoas. Isto, em rigor, a dar dinheiro às pessoas. A Câmara a dar dinheiro às pessoas para 

comprar no comércio tradicional, a propósito de quê? Portanto, e esta Lei vem permitir, ao 

abrigo da pandemia, que as Câmaras, com vista ao apoio do comércio tradicional, há lá um 

artigo que, salvo o erro, é o 38.º, que permite que as Câmaras dêem um apoio com vista à 

recuperação económica. Mas, ele, Senhor Presidente, depois, trás aos Senhores Vereadores o 

artigo preciso, que foi introduzido já para dar respaldo às Câmaras Municipais, para não vir a 

Inspeção Geral de Finanças depois chatear, a que abrigo de norma legal, porque vigora, como 

os Senhores Vereadores sabem, na nossa atividade, o princípio da legalidade. Tem que estar 

sempre um artigo por trás daquilo que fazemos. Mas, pronto, está dado conhecimento da 

Campanha: “Siga o Espírito de Natal e Compre no Comércio Local”, que está em vigor. Vai 

haver um sorteio agora em janeiro. ----------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que era no dia 4 de 

janeiro, em que serão sorteados os cupões referentes às compras efetuadas entre os dias 16 de 

dezembro e 03 de janeiro. Artigo 7.º - Duração da Campanha. --------------------------------------

---- O Senhor Adjunto Carlos Jorge prestou esclarecimentos à Câmara, que não ficaram 

gravados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral perguntou se, então, esse artigo 

7.º ia ter que ser alterado. Afirmou que, então, o sorteio andava dois dia para a frente, 

excetuando o último que só anda um. Perguntou se era isso. -----------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que a base legal para este Regulamento era, então, o 

Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 90/2020. Ora, o 

Decreto-Lei n.º 90/2020 prevê medidas, cria mecanismos de apoio extraordinário à retoma 

progressiva da atividade de empresas em situação de crise empresarial, com redução 

temporária do período normal de trabalho. -------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que só queria dizer, mas 

é muito breve, muito célere. Naturalmente, quer sobre a questão anterior, quer sobre esta, que 

tem a ver com os apoios ao comércio tradicional e aos Serviços Locais, obviamente que se 

associa a isso, nem podia ser de outra maneira e toda a gente, obviamente, até porque também 
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vem ao encontro de assuntos que aqui foram debatendo e de propostas que foi também 

apresentando. E, obviamente, que faz todo o sentido que isto seja feito, independentemente do 

resultado, que lhe parece que será positivo e um estímulo ao comércio e aos Serviços Locais. 

---- A Câmara tomou conhecimento da Campanha de Apoio ao Comércio Tradicional e 

Serviços Locais do Concelho de Nelas: “Siga o Espírito de Natal e Compre no Comércio 

Local” – Regras de funcionamento e aditamento. -----------------------------------------------------  

6.10.PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE O “MUNICÍPIO DE 

NELAS” E A EMPRESA “MANUEL MACHADO COSTA, UNIPESSOAL, LDA.” – 

APROVAÇÃO  

---- Presente o Protocolo de Promoção do Crescimento e Sustentabilidade Económica e da 

Empregabilidade Local a celebrar entre o “Município de Nelas” e a empresa “Manuel 

Machado Costa, Unipessoal, Lda.”, que a seguir se transcreve: -------------------------------------

--- “PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE O “MUNICÍPIO DE 

NELAS” E A EMPRESA “MANUEL MACHADO COSTA, UNIPESSOAL, LDA.” ----------

---- Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, com sede no Largo do Município, 3520-001 Nelas, titular 

do NIPC 506 834 166, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município de Nelas”, E -----------------------------------------------------------------------------------

---- 2.º “MANUEL MACHADO COSTA, UNIPESSOAL, LDA.”, com sede na Rua da 

Botica, n.º 1, Botica, n.º 1, R/C Esq., 3520-041 Nelas, titular do NIPC 509 986 854, 

representada, nos termos legais, pelo Senhor Paulo Costa, como Segunda Outorgante; ---------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1- Que o “Município de Nelas” dispõe de atribuições legalmente consagradas em matéria 

de promoção do desenvolvimento, conforme preceitua o artigo 23.º, n.º2, alínea m) da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Que, nos termos do artigo 33.º, n.º1, alínea ff) da mesma Lei, compete à Câmara 

Municipal “promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal”, incluindo, em especial, a 

definição e a criação de mecanismos de apoio à atividade empresarial, assim contribuindo 

para a modernização do tecido empresarial, para a fixação da população, sobretudo jovens e 

desempregados, tendo em vista a promoção da sustentabilidade económica e da 

empregabilidade local, prioridade maior no atual mandato autárquico, sendo imperioso 

procurar, captar e manter o investimento no Concelho, por forma a, de um modo global, 

contribuir para uma melhoria do nível de vida dos seus munícipes e desenvolvimento social 

da população residente; ------------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Que a Segunda Outorgante é uma empresa sediada em Nelas e que iniciou a sua 

atividade comercial no ano de 2011, comercializando produtos para agricultura, animais e 

afins;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 4 - Que, atualmente a Segunda Outorgante apresenta um volume de negócios mais 

elevado e tem já três funcionários; -----------------------------------------------------------------------

---- 5 - Que o espaço que atualmente ocupam, na Rua da Botica, em Nelas, é bastante 

reduzido, não permitindo, sequer, a exposição dos seus produtos; ----------------------------------
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---- 6 - Que a segunda Outorgante em possibilidade para aumentar o volume de negócios e, 

simultaneamente, criar novos postos de trabalho (5 a 8), mas, para isso, necessita de um novo 

espaço; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 7 - Que o projeto da empresa passa por construir um pavilhão com área para 

armazenamento de produtos, montra para a sua exposição, escritórios e ponto de venda; -------

---- 8 - Que a empresa, no pedido efetuado ao “Município” (vide Anexo I), refere que 

pretende um terreno com visibilidade e fáceis acessos, visto que a sua atividade é do ramo 

comercial; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 9 - Que a Segunda Outorgante pretende levar a cabo a construção de um pavilhão com 

área coberta de 2500 m2, destinado a armazenamento de produtos e posto de venda ao 

público, pelo que necessita de um terreno com área entre 4000 m2 a 5000 m2; --------------------

---- 10 - Que o “Município” é proprietário do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo 7268, sito ao Lapedo, freguesia e concelho de Nelas, com a área de 8263 m2 

(Anexo II); ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 11 - Que este terreno será objeto de destaque, pelo que o “Município” poderá ceder à 

Segunda Outorgante uma parcela com a área de 3836,50 m2 (Anexo III); -------------------------

---- 12 - Que o terreno a ceder se localiza junto da Variante de Nelas, cuja circulação diária de 

veículos pesados ascende a 2000 e ligeiros a 5000; ---------------------------------------------------

---- 13 - Que o Município pretende dinamizar e potenciar o crescimento para poente da zona 

urbana de Nelas, uma vez que é uma zona com grande potencial económico; --------------------

---- 14 - Que a Câmara Municipal de Nelas, em reunião de 25 de março de 2015, e a 

Assembleia Municipal de Nelas, em sessão de 26 de junho de 2015, aprovaram o Projeto de 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, com 

publicação na IIª Série do Diário da República n.º 139 de 20 de julho de 2015, a páginas 

19456 e seguintes; ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 15 - Que o terreno em causa se encontra atualmente liberto de qualquer obrigação para 

com qualquer outra entidade a que haja sido anteriormente prometido ceder para igual 

propósito, tendo a empresa “Vítor Gabriel Santos Rodrigues” manifestado verbalmente junto 

da Câmara o desinteresse na concretização do projeto no prazo de 3 anos que tinha ficado 

estabelecido, bem como a empresa “Cidade das Abelhas” que não avançou com o projeto por 

falta de aprovação do mesmo (Anexo IV);  -------------------------------------------------------------

---- 16 - Que o referido Regulamento define as formas e regras de apoio a conceder a 

iniciativas empresariais económicas de interesse municipal desenvolvidas no Concelho de 

Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 17 - Que o projeto da Segunda Outorgante é de interesse municipal, porquanto visa a 

promoção e a realização de uma atividade económica de que resulta desenvolvimento para o 

Concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 18 - Que a boa fé e o crédito mútuo são valores e princípios presentes nas negociações e 

compromissos assumidos entre as partes e que estarão presentes no esclarecimento e 

interpretação de todas as dúvidas e na integração de todas as lacunas, bem como no 

comportamento futuro das partes; ------------------------------------------------------------------------

---- 19 - Que o presente protocolo foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Nelas, realizada em ________ de _________ de 2020; -----------------------------------------------

---- É celebrado o presente protocolo que se rege pelos considerandos supra e ainda pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------
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---- Cláusula 1.ª – Objeto ----------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo tem por objeto definir as formas e regras de apoio a conceder pelo 

“Município de Nelas” à Segunda Outorgante, no âmbito do projeto de construção de um 

pavilhão para armazenamento de produtos, montra para a sua exposição, escritórios e ponto 

de venda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 2.ª - Terrenos e preços ---------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo, o “Município de Nelas” compromete-se a vender à Segunda 

Outorgante, em regime de propriedade plena e livre de qualquer ónus ou encargo, seja de que 

natureza for, um terreno sito no lugar do “Lapedo”, freguesia e concelho de Nelas, com a área 

aproximada de 3.836,50 m2. ------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - O preço acordado para esta compra e venda é de 3,00€ (três euros) por metro quadrado 

de terreno, (preço este determinado por acordo entre as partes, visto que este terreno não se 

encontra localizado em zona industrial), e será pago na data da celebração do contrato 

definitivo referente à alienação. --------------------------------------------------------------------------

---- 3 - O “Município de Nelas” obriga-se a realizar a transmissão da posse e da propriedade 

do terreno objeto do presente protocolo no prazo máximo de 30 dias, após a solicitação da 

Segunda Outorgante e a aquisição do mesmo. ---------------------------------------------------------

---- 4 - Não obstante o preço fixado para a cedência do terreno ser de 3,00€/m2, relativamente 

à existência de cláusulas de reversão vigora o princípio resultante do disposto no artigo 4.º, n.º 

7 do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, 

nos termos do qual “a cedência de terrenos referida na alínea g) do n.º2 será, em regra, 

acompanhada da prestação da garantia de uma cláusula de reversão e direito de preferência a 

favor do Município de Nelas durante três anos, período durante o qual, no espaço cedido, o 

projeto tem de estar concretizado/instalado e a laborar”. ---------------------------------------------

---- 5 - Toda e qualquer construção ou utilização que a Segunda Outorgante vier a executar no 

terreno objeto do presente Protocolo deverão estar conformes com a legislação em vigor. -----

---- 6 - O “Município de Nelas” reserva para si o direito de preferência sobre uma eventual 

venda que a Segunda Outorgante venha a efetuar relativamente ao terreno objeto do presente 

protocolo, obrigando-se a Segunda Outorgante, caso tal venha a suceder, a comunicar àquele 

todos os elementos sobre o hipotético negócio. --------------------------------------------------------

---- 7 - O “Município de Nelas” apenas não terá preferência caso a Segunda Outorgante venda 

o referido terreno a uma sociedade que tenha consigo uma relação empresarial dentro do 

mesmo grupo, direta ou indiretamente. ------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 3.ª – Terraplanagem ------------------------------------------------------------------------

---- O “Município de Nelas” compromete-se a terraplanar o terreno onde se vier a implantar a 

unidade produtiva e/ou comercial. -----------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 4.ª - Água e eletricidade -------------------------------------------------------------------

---- As instalações de água e eletricidade estão devidamente asseguradas. -------------------------

---- Cláusula 5.ª - Apoio à contratação ------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo e conforme o preceituado no artigo 5.º, n.º6, alínea a) do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, o 

“Município de Nelas” compromete-se a atribuir à Segunda Outorgante um apoio de 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros) por cada posto de trabalho líquido criado nas novas instalações 

através do recurso ao contrato de trabalho a tempo inteiro, com duração não inferior a três 

anos, incluindo renovações, a contar da data da concessão do apoio, sendo este o período de 
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tempo considerado para avaliação do caráter líquido da criação do posto de trabalho. -----------

---- 2 - A liquidação do incentivo será feita de acordo com o disposto no artigo 11.º do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, 

sendo que a liquidação do apoio poderá ser feita em tranches, mediante requerimento da 

Segunda Outorgante, podendo o pagamento ocorrer em qualquer fase do investimento em 

curso, mediante informação circunstanciada sobre o cumprimento dos objetivos do incentivo 

expressos no referido regulamento, podendo ser exigida garantia do montante do pagamento, 

garantia essa cuja pertinência será apreciada pela Câmara Municipal, sempre mediante 

decisão devidamente fundamentada. ---------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 6.ª - Recrutamento e seleção de recursos humanos ------------------------------------

---- 1 - O “Município de Nelas” dará todo o apoio, através dos seus serviços próprios, no 

recrutamento e seleção dos trabalhadores eventualmente a contratar, em colaboração com o 

departamento respetivo da Segunda Outorgante e sem prejuízo da liberdade desta em 

contratar ou não, e em que termos, qualquer trabalhador. --------------------------------------------

---- 2 - A Segunda Outorgante obriga-se a entregar ao “Município de Nelas”, de seis em seis 

meses, o quadro de pessoal devidamente certificado e atualizado, até que se completem três 

anos sobre a atribuição do incentivo referido na Cláusula 5.ª. ---------------------------------------

---- Cláusula 7.ª - Revisão do protocolo -----------------------------------------------------------------

---- Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas 

as partes, a prestar por escrito. ----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 8.ª – Acompanhamento --------------------------------------------------------------------

---- 1 - As partes obrigam-se a reunir trimestralmente ao seu mais alto nível entre Presidente 

da Câmara e Vereadores em permanência e Administração da empresa para acompanhamento 

e apreciação das medidas de cooperação acordadas, encetadas e desenvolvidas, garantindo as 

condições para o eventual ajustamento e/ou incremento mútuo, tendo em vista a melhoria da 

defesa dos interesses que a cada entidade cabe. --------------------------------------------------------

---- 2 - As partes obrigam-se mutuamente ao dever de reserva quanto ao desenvolvimento do 

conjunto de direitos e obrigações agora assumidos, sem prejuízo do conhecimento dos órgãos 

e entidades próprios das Partes, devendo cooperar também e obter prévio acordo na utilização 

pública e/ou publicitária da cooperação ora encetada. ------------------------------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 

nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.” --------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que este é um terreno, que é contíguo, lá em baixo, às 

Oficinas da Câmara, virado para a Variante. Está aí identificado na planta e na informação do 

Senhor Eng.º João Luís. Estes terrenos já foram cedidos a duas empresas, há uns anos atrás, 

em 2015, que era uma empresa para dinamização de uma Unidade ligada ao mel e outra para 

dinamização de uma Unidade ligada ao sabão. E, portanto, eram candidaturas ao PDR. 

Nenhuma delas se veio a concretizar. E, portanto, o Executivo considera que aquela Variante 

constitui uma excelente oportunidade, como, aliás, está aí nos Considerandos, de promoção e 

crescimento do Município de Nelas para poente. E, portanto, porque é uma via muito 

movimentada, atualmente e vai ser nos próximos anos ainda. O IC 12, na próxima meia dúzia 

de anos, 10 anos, não se prevê que esteja construído. E, portanto, em todos os locais. É assim 

em Viseu. É assim noutras localidades. As Zonas de Variante, de fácil acessibilidade, em 
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termos de automóvel, costumam ser muito desenvolvidas. Há empresas que projetam já 

deslocalizar a sua atividade. Está projetada uma empresa, por exemplo, de reboques já ali para 

a Zona, aqui em cima, para a Zona entre ali a Zona da JACA e a rotunda da Escola Fortunato 

de Almeida. Portanto, há ali um potencial crescimento que a Câmara, na altura, via como 

hoje. Portanto, esses projetos não foram possivel concretizá-los. O Executivo tem pedidos de 

uma empresa com grande dinamismo, neste caso, esta empresa Manuel Machado Costa, 

Unipessoal, Lda, de venda de produtos ligados à agricultura, plantação de hortícolas, de 

plantas e etc., que se quer localizar ali. Há 5 anos foi feito uma cedência semelhante àquelas 

que eram feitas em termos de Áreas de Acolhimento Empresarial. E, portanto, viram, na 

altura, que não havia razão nenhuma para distinguir, em termos de apoio que dariam, quer 

para efeitos industriais, quer para outros efeitos, independentemente da localização que havia. 

Mas, o que é verdade é que ali não é uma Zona de Acolhimento Empresarial. E, foi possível, 

também numa lógica de que, entretanto, o Executivo tem negociada a compra de terrenos para 

infraestruturas municipais ali. Não é a 1,50 euros. Tem pago 3,00 euros, 4,00 euros, 5,00 

euros, o m2. Em termos de Variantes, como foi no caso, que pagou 3,50 euros, ou 4,00 euros, 

quando foi o terreno para o Reservatório de Nelas, já não foi a 1,50 euros. Já foi a, quase, 4,00 

euros o m2. E, portanto, foi possível, atento o potencial da Variante e o potencial que gera do 

crescimento de Nelas para poente e que está associado a essas Variantes e havendo interesse 

nisso e havendo investidores, ainda por cima, empresas instaladas na terra, que nos solicitam 

esse apoio e tendo havendo antecedentes já, porque ele já foi cedido em projetos que não se 

concretizaram, o Executivo está aqui a propor, porque isso também já está conversado com os 

promotores, a cedência daquele espaço no sentido dele ser dinamizado. Está ali um espaço 

morto em que a Câmara se tem limitado a tirar de lá aterro, em que ele seja, de facto, 

dinamizado para atividade comercial. E, foi possivel chegar a um entendimento com os 

promotores no sentido de ceder a 3,00 euros o m2, cada uma das frações. E, portanto, eles 

andam também a insistir. Temos falado em outras alternativas, na Zona Industrial e etc., mas 

eles têm necessidade de se expandir. Eles próprios andaram em negociações também, lá e 

baixo, com a CP. Neste caso concreto, esta empresa Manuel Machado Costa, Unipessoal, 

Lda, com a CP, com aqueles armazéns, que eles têm devolutos, para mudarem para lá a 

atividade. Também não chegaram a acordo relativamente a isto. E, portanto, é o que propõe 

Câmara é que a Câmara ceda este terreno, que o terraplane porque tem condições para isso,0 

com a buldózer e que crie condições para que eles lá edifiquem um espaço que ali uma 

dinâmica na Variante de Nelas, que seja uma âncora para a dinâmica de outros espaços por ali 

fora. Ele, Senhor Presidente, sabe que também uma empresa de Leiria comprou, quando se 

corta ali para a Estrada Velha de Carvalhal Redondo, que até está murado, há uns anos 

compraram também para fazer ali um empreendimento, que depois não se veio a concretizar. 

Mas toda aquela Variante, que há-de ser requalificada, mais mês, menos mês e  que agora 

vai levar também a Ciclovia, há-de ter outra dinâmica comercial, que era muito interessante 

para a Vila de Nelas e para o Concelho. E, portanto, serve isto também como mais uma 

âncora, do ponto de vista comercial, que o Executivo está também a potenciar em termos de 

atratividade do território. A justificação é esta para estar também a ceder terrenos, não o 

fazendo a 50 cêntimos porque consideram que não estão em Área de Acolhimento 

Empresarial e o preço m2 de terreno ali não será, certamente, o preço equivalente àquele que 

têm comprado noutros sítios para não criar também essas discrepâncias relativamente a outros 

investidores. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar relativamente 
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a esta cedência de terreno. Portanto, leva aqui a Clausula de Reversão também. Portanto, faz-

se uma aplicação do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego. Leva a 

Clausula de Reversão. Portanto, tem que criar o projeto e estar a funcionar no prazo de 3 anos. 

Senão, isto reverte para o Município. E, ele, Senhor Presidente, está, absolutamente, 

convencido e a questão do preço também é importante. Acha que estão a falar aqui de 4.000 

m2 a 5.000 m2, porque isto, agora, vai ser feito, um destaque, regularizada a situação. E, 

portanto, quem dá este dinheiro, de certeza que estará interessado em dinamizar mesmo o 

espaço. Estão aqui a falar de 3.836,50 m2. Aquela Zona ali, próximo, o Executivo vai ver se 

consegue, também neste concurso, nesta empreitada da Área de Acolhimento Empresarial, 

nos desaterros que seja necessário fazer para a construção do arruamento que vai dar ao Chão 

do Grou, se é possível transportar esse aterro para a Estrada que vai dar do Quartel Novo dos 

Bombeiros à rotunda das Oficinas, no sentido de desbloquear também aquela Zona do Quartel 

Novo dos Bombeiros de Nelas. E resolver também o problema, por via da Habitação Social, 

que ele, Senhor Presidente, está, também a ultimar a ver se trás isso rapidamente. Ainda teve 

uma reunião ontem com o proprietário do prédio ali do Pomar, para ver se consegue encaixar 

aquele prédio em Habitação Social, ao mesmo tempo que consegue financiar umas frações 

adequadas a desbloquear a situação das barracas, aqui em Nelas e ver se se consegue começar 

ainda este ano a resolver esse problema. Também para desbloquear aquela parte poente 

porque temos ali um bloqueio em Nelas. Os Ciganos criam-nos um bloqueio do crescimento 

de Nelas para poente. Portanto, esta questão aqui não implica que eles não continuem a ter um 

negócio na Rua da Botica, portanto, no Centro da Vila, na Zona Histórica. Também 

discutiram isso com eles. Podem ter uma Zona de venda na Rua da Botica e ter um armazém, 

ou umas instalações maiores além. Ter lá um Posto de venda além, Exposição e etc. e ter ali 

no Centro da Vila. Mas, por exemplo, virem ali os camiões descarregar e passa a ir 

descarregar além. E, depois, eles, de além, trazem cebolo para ali, trazem plantas. Mas, de 

facto, é também um grande apoio que a Câmara está a dar em termos dos pequenos 

produtores agrícolas, um grande potencial. Que é um outro projeto que o Executivo tem aí 

para desenvolver. Ver se no início do ano lançam as bases para isso, que são as Hortas 

Comunitárias, que vão lançar na Quinta da Cerca esse projeto para ver se fazem lá uma, ou 

duas dezenas de Hortas Comunitárias para as pessoas, para os autóctones daqui de Nelas que 

queiram e para as pessoas que estão deslocadas de outros Concelhos, que não têm terreno, que 

se queiram ocupar a cultivar umas couves e umas batatas e umas coisas, na Quinta da Cerca 

vão criar umas Hortas Comunitárias para as pessoas se entreterem. E para comer o que produz 

e para vender no Mercado, os excedentes, aqui, o que estão a criar lá em cima. Perguntou se 

alguém se queria pronunciar relativamente a este protocolo. ---------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Promoção do Crescimento 

e Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade Local, atrás descrito, a celebrar entre o 

“Município de Nelas” e a empresa “Manuel Machado Costa, Unipessoal, Lda.”, bem como 

autorizar a realização da respetiva escritura. ------------------------------------------------------------ 

---- O Senhor Presidente afirmou que agora é o protocolo. Depois, a questão da escritura, há-

de vir uma informação do Senhor Dr. Luis Costa. Fica deliberado nas condições habituais. 

Portanto, fica a celebração do protocolo e a concretização dos termos do mesmo, 

nomeadamente a celebração do contrato definitivo, com as cláusulas constantes do protocolo, 

particularmente, a Clausula de Reversão e o Direito de Preferência a favor do Município. -----

6.11.PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE 
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ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE O “MUNICÍPIO DE 

NELAS” E JOÃO MONTEIRO – APROVAÇÃO  
---- Presente o Protocolo de Promoção do Crescimento e Sustentabilidade Económica e da 

Empregabilidade Local, a celebrar entre o “Município de Nelas” e João Monteiro, que a 

seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- “PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE O “MUNICÍPIO DE 

NELAS” E JOÃO MONTEIRO --------------------------------------------------------------------------

---- Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, com sede no Largo do Município, 3520-001 Nelas, titular 

do NIPC 506 834 166, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município de Nelas”, E -----------------------------------------------------------------------------------

----- 2.º JOÃO PAULO SOARES MONTEIRO, Contribuinte n.º *** *** 590, residente na 

Rua ****** 3520 Nelas, como Segundo Outorgante; -------------------------------------------------

----Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Que o “Município de Nelas” dispõe de atribuições legalmente consagradas em matéria 

de promoção do desenvolvimento, conforme preceitua o artigo 23.º, n.º 2, alínea m) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Que, nos termos do artigo 33.º, n.º1, alínea ff) da mesma Lei, compete à Câmara 

Municipal “promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal”, incluindo, em especial, a 

definição e a criação de mecanismos de apoio à atividade empresarial, assim contribuindo 

para a modernização do tecido empresarial, para a fixação da população, sobretudo jovens e 

desempregados, tendo em vista a promoção da sustentabilidade económica e da 

empregabilidade local, prioridade maior no atual mandato autárquico, sendo imperioso 

procurar, captar e manter o investimento no Concelho, por forma a, de um modo global, 

contribuir para uma melhoria do nível de vida dos seus munícipes e desenvolvimento social 

da população residente; ------------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - O Protocolo celebrado em junho de 2018, entre o Município, a “Movecho” e o 

Segundo Outorgante; ---------------------------------------------------------------------------------------

---- 4 - Que nos termos da cláusula 2.ª, n.º 3 do aludido protocolo, “O “Município” garante ao 

Terceiro Outorgante a cedência de um lote na Zona Industrial de Nelas, ou em outro local, 

para o mesmo efeito pretendido na cedência inicial referente ao artigo 5576, nas condições 

habituais e conforme venha a ser decidido nos próximos 24 (vinte e quatro) meses”; -----------

---- 5 - Que o Segundo Outorgante pretende dar andamento aos projetos que tem vindo a 

desenvolver na Vila de Nelas, nomeadamente: construção de um hotel, em curso, pelo que 

necessitará de um espaço de armazenamento; construção de um centro de distribuição de 

ovos; para dar continuidade aos projetos de desenvolvimento e investimento, nomeadamente 

promoção/investimento na construção civil; abertura de um novo espaço comercial (Anexo I); 

---- 6 - Que o terreno de que o Segundo Outorgante era titular na Zona Industrial de Nelas e 

que foi objeto do protocolo celebrado em junho de 2018 tinha uma área de cerca de 3000 m2; 

---- 7 - Que o “Município” é proprietário do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo 7268, sito ao Lapedo, freguesia e concelho de Nelas, com a área de 8263 m2 

(Anexo II); ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 8 - Que este terreno será objeto de destaque, pelo que o “Município” poderá ceder à 

Segunda Outorgante uma parcela com a área de 3836,50 m2 (Anexo III); -------------------------

---- 9 - Que o terreno a ceder se localiza junto da Variante de Nelas, cuja circulação diária de 

veículos pesados ascende a 2000 e ligeiros a 5000; ---------------------------------------------------

---- 10 - Que o Município pretende dinamizar e potenciar o crescimento para poente da zona 

urbana de Nelas, uma vez que é uma zona com grande potencial económico; --------------------

---- 11 - Que a Câmara Municipal de Nelas, em reunião de 25 de março de 2015, e a 

Assembleia Municipal de Nelas, em sessão de 26 de junho de 2015, aprovaram o Projeto de 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, com 

publicação na IIª Série do Diário da República n.º 139 de 20 de julho de 2015, a páginas 

19456 e seguintes; ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 12 - Que o terreno em causa se encontra atualmente liberto de qualquer obrigação para 

com qualquer outra entidade a que haja sido anteriormente prometido ceder para igual 

propósito, tendo a empresa “Vítor Gabriel Santos Rodrigues” manifestado verbalmente junto 

da Câmara o desinteresse na concretização do projeto no prazo de 3 anos que tinha ficado 

estabelecido, bem como a empresa “Cidade das Abelhas” que não avançou com o projeto por 

falta de aprovação do mesmo (Anexo IV); --------------------------------------------------------------

---- 13 - Que o referido Regulamento define as formas e regras de apoio a conceder a 

iniciativas empresariais económicas de interesse municipal desenvolvidas no Concelho de 

Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 14 - Que o projeto do Segundo Outorgante é de interesse municipal, porquanto visa a 

promoção e a realização de uma atividade económica de que resulta desenvolvimento para o 

Concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 15 - Que a boa-fé e o crédito mútuo são valores e princípios presentes nas negociações e 

compromissos assumidos entre as partes e que estarão presentes no esclarecimento e 

interpretação de todas as dúvidas e na integração de todas as lacunas, bem como no 

comportamento futuro das partes; ------------------------------------------------------------------------

---- 16 - Que o presente protocolo foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Nelas, realizada em ________ de _________ de 2020; -----------------------------------------------

---- É celebrado o presente protocolo que se rege pelos considerandos supra e ainda pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 1.ª – Objeto ----------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo tem por objeto definir as formas e regras de apoio a conceder pelo 

“Município de Nelas” ao Segundo Outorgante. --------------------------------------------------------

---- Cláusula 2.ª - Terrenos e preços ---------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo, o “Município de Nelas” compromete-se a vender ao Segundo 

Outorgante, em regime de propriedade plena e livre de qualquer ónus ou encargo, seja de que 

natureza for, um terreno sito no lugar do “Lapedo”, freguesia e concelho de Nelas, com a área 

aproximada de 3836,50 m2. -------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - O preço acordado para esta compra e venda é de 3,00€ (três euros) por metro quadrado 

de terreno, (preço este determinado por acordo entre as partes, visto que este terreno não se 

encontra localizado em zona industrial), e será pago na data da celebração do contrato 

definitivo referente à alienação. --------------------------------------------------------------------------

---- 3- O “Município de Nelas” obriga-se a realizar a transmissão da posse e da propriedade 

do terreno objeto do presente protocolo no prazo máximo de 30 dias, após a solicitação do 
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Segundo Outorgante e a aquisição do mesmo. ---------------------------------------------------------

---- 4 - Não obstante o preço fixado para a cedência do terreno ser de 3,00€/m2, relativamente 

à existência de cláusulas de reversão vigora o princípio resultante do disposto no artigo 4.º, n.º 

7 do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, 

nos termos do qual “a cedência de terrenos referida na alínea g) do n.º2 será, em regra, 

acompanhada da prestação da garantia de uma cláusula de reversão e direito de preferência a 

favor do Município de Nelas durante três anos, período durante o qual, no espaço cedido, o 

projeto tem de estar concretizado/instalado e a laborar”. ---------------------------------------------

---- 5 - Toda e qualquer construção ou utilização que o Segundo Outorgante vier a executar no 

terreno objeto do presente Protocolo deverão estar conformes com a legislação em vigor. -----

---- 6 - O “Município de Nelas” reserva para si o direito de preferência sobre uma eventual 

venda que o Segundo Outorgante venha a efetuar relativamente ao terreno objeto do presente 

protocolo, obrigando-se o Segundo Outorgante, caso tal venha a suceder, a comunicar àquele 

todos os elementos sobre o hipotético negócio. --------------------------------------------------------

---- 7 - O “Município de Nelas” apenas não terá preferência caso o Segundo Outorgante venda 

o referido terreno a uma sociedade que tenha consigo uma relação empresarial dentro do 

mesmo grupo, direta ou indiretamente. ------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 3.ª – Terraplanagem ------------------------------------------------------------------------

---- O “Município de Nelas” compromete-se a terraplanar o terreno onde se vier a implantar a 

unidade produtiva e/ou comercial. -----------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 4.ª - Água e eletricidade -------------------------------------------------------------------

---- As instalações de água e eletricidade estão devidamente asseguradas. -------------------------

---- Cláusula 5.ª - Apoio à contratação ------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo e conforme o preceituado no artigo 5.º, n.º6, alínea a) do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, o 

“Município de Nelas” compromete-se a atribuir à Segunda Outorgante um apoio de 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros) por cada posto de trabalho líquido criado nas novas instalações 

através do recurso ao contrato de trabalho a tempo inteiro, com duração não inferior a três 

anos, incluindo renovações, a contar da data da concessão do apoio, sendo este o período de 

tempo considerado para avaliação do caráter líquido da criação do posto de trabalho. -----------

---- 2 - A liquidação do incentivo será feita de acordo com o disposto no artigo 11.º do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, 

sendo que a liquidação do apoio poderá ser feita em tranches, mediante requerimento da 

Segunda Outorgante, podendo o pagamento ocorrer em qualquer fase do investimento em 

curso, mediante informação circunstanciada sobre o cumprimento dos objetivos do incentivo 

expressos no referido regulamento, podendo ser exigida garantia do montante do pagamento, 

garantia essa cuja pertinência será apreciada pela Câmara Municipal, sempre mediante 

decisão devidamente fundamentada. ---------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 6.ª - Recrutamento e seleção de recursos humanos ------------------------------------

---- 1 - O “Município de Nelas” dará todo o apoio, através dos seus serviços próprios, no 

recrutamento e seleção dos trabalhadores eventualmente a contratar, em colaboração com o 

departamento respetivo do Segundo Outorgante e sem prejuízo da liberdade desta em 

contratar ou não, e em que termos, qualquer trabalhador. --------------------------------------------

---- 2 - O Segundo Outorgante obriga-se a entregar ao “Município de Nelas”, de seis em seis 

meses, o quadro de pessoal devidamente certificado e atualizado, até que se completem três 
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anos sobre a atribuição do incentivo referido na Cláusula 5.ª. ---------------------------------------

---- Cláusula 7.ª - Revisão do protocolo -----------------------------------------------------------------

---- Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas 

as partes, a prestar por escrito. ----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 8.ª – Acompanhamento --------------------------------------------------------------------

---- 1 - As partes obrigam-se a reunir trimestralmente ao seu mais alto nível entre Presidente 

da Câmara e Vereadores em permanência e Administração da empresa para acompanhamento 

e apreciação das medidas de cooperação acordadas, encetadas e desenvolvidas, garantindo as 

condições para o eventual ajustamento e/ou incremento mútuo, tendo em vista a melhoria da 

defesa dos interesses que a cada entidade cabe. --------------------------------------------------------

---- 2 - As partes obrigam-se mutuamente ao dever de reserva quanto ao desenvolvimento do 

conjunto de direitos e obrigações agora assumidos, sem prejuízo do conhecimento dos órgãos 

e entidades próprios das Partes, devendo cooperar também e obter prévio acordo na utilização 

pública e/ou publicitária da cooperação ora encetada. ------------------------------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 

nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.” --------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que o outro é contíguo a este prédio. Tem a área de 3.836,50 

m2. E é também solicitado também, na sequência também de uma outra questão que, para já é 

um grande investidor do Município de Nelas, que é o Senhor João Monteiro, que tem um 

negócio ligado à área dos ovos, também ligado à área da hotelaria, que recuperou, ou que 

construiu ali uma Unidade Hoteleira em Algerás e que está ligado também e é promotor 

imobiliário em diversos negócios, electrodomésticos. E que também pretende criar uma 

Unidade ligada também, em termos empresariais, particularmente, a esta área do comércio, 

particularmente, dos ovos, de armazenamento, distribuição, venda ao público. E, portanto, o 

Executivo sabe que é um empreendedor com grande capacidade de realização, de 

concretização. Temos visto isto em vários aspetos. E, portanto, fez também, é também um 

Amigo da Câmara. Portanto, quando foi preciso, no caso da Movecho, agilizar aquele 

problema da expansão da Movecho, relativamente a um lote que ele tinha lá, também facilitou 

as coisas relativamente à Câmara. E, portanto, também, o Executivo está, absolutamente, 

convencido que, no prazo que lhe é dado aqui, terá ali uma Unidade que, de certeza que Nelas 

terá orgulho e será um dos grandes dinamizadores da Variante de Nelas. E, disso, ele, Senhor 

Presidente, não tem dúvida. Portanto, também é em termos semelhantes ao protocolo anterior.  

Perguntou se algum dos Senhores Vereadores tinha alguma questão. ------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Promoção do Crescimento 

e Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade Local, atrás descrito, a celebrar entre o 

“Município de Nelas” e João Monteiro, bem como autorizar a realização da respetiva 

escritura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que também era nos termos semelhantes ao que foi 

deliberado anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------- 

7 – CONTABILIDADE 

 

7.1.ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL N.º 18, DA DESPESA E ÀS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 18, DO ANO DE 2020 – CONHECIMENTO 
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---- Presentes as alterações ao Orçamento Municipal n.º 18, da Despesa e às Grandes Opções 

do Plano n.º 18, do ano de 2020, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela 

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

---- O Senhor Presidente afirmou que se houver alguma questão que depois ele possa 

esclarecer, posteriormente, esclarecê-la-á. Mas, se for assim uma coisa muito grande, que seja 

necessário esclarecer e que ele saiba, o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral, se quiser. ------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral respondeu ao Senhor Presidente 

que ainda tinha ali umas coisas para ver com o Senhor Carlos Jorge. ----------------------------- 

---- A Câmara tomou conhecimento das alterações ao Orçamento Municipal n.º 18, da 

Despesa e às Grandes Opções do Plano n.º 18, do ano de 2020. --------------------

7.2.ANULAÇÃO DE DÍVIDAS DE TERCEIROS PRESCRITAS, RELATIVAS AO 

ANO DE 2012 – DÉBITOS AO TESOUREIRO – APROVAÇÃO  

---- Presente a informação interna n.º 6548, datada de 18/12/2020, do Gabinete Jurídico desta 

Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------

---- “Anulação de dívidas de terceiros prescritas, relativas ao ano de 2012 – Débitos ao 

Tesoureiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- De cada processamento de faturação mensal, relativo a fornecimento de água, saneamento 

e resíduos sólidos urbanos, ficam faturas por pagar que, constituindo dívida ao Município, 

decorridos os prazos legalmente estabelecidos entram em cobrança coerciva, através de 

processos de execução fiscal. -----------------------------------------------------------------------------

---- Apesar da instauração dos processos de execução fiscal, e também da interrupção do 

fornecimento de água, há consumidores que nunca se apresentam nos serviços para efetuarem 

o pagamento das dívidas. ----------------------------------------------------------------------------------

---- Nesta data, estão acumuladas dívidas orçamentais do ano de 2012, que, dada a sua 

antiguidade e impossibilidade de cobrança, deveriam ser anuladas pela Câmara Municipal, 

considerando o prazo de prescrição de 8 anos estabelecido no artigo 48.º, n.º 1 da Lei Geral 

Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro. -----------------------------

---- II - Do Direito: -----------------------------------------------------------------------------------------

---- De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 15.º do Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, “As dívidas por 

taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto 

tributário ocorreu”. -----------------------------------------------------------------------------------------

---- Acresce ainda que nos termos do estabelecido no n.º 1 do artigo 48.º da Lei Geral 

Tributária, “As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de 

oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o 

facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário 

ocorreu, exceto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento 

quando a tributação seja efetuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele 

prazo se conta a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, 

respetivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário. -----------------------------------

---- Ainda que em matéria de prescrição, a regra geral (civil) seja a de que a prescrição carece 

sempre de ser invocada, judicial ou extrajudicialmente, por quem dela beneficia, para que dela 

possa aproveitar, não podendo sequer ser suprida ex officio pelo tribunal (artigo 303.º do 

Código Civil), contudo, no âmbito tributário o conhecimento e declaração da prescrição de 
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dívidas tributárias reveste natureza oficiosa, quer no quadro judicial, pelo juiz, quer 

administrativamente, pela entidade a quem caiba a execução da dívida (artigo 175.º do Código 

do Procedimento e Processo Tributário), pelo que pode a câmara municipal, legitimamente, 

verificar e declarar prescritas as dívidas relativamente às quais ela se verifique, de acordo com 

as regras e prazos legais aplicáveis. ----------------------------------------------------------------------

---- III - Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------

---- Em face do exposto, e tendo em consideração o quadro anexo facultado pelo serviço de 

Contabilidade (que faz parte integrante da presente informação), bem como o parecer da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) n.º DAJ 18/20 

(que se anexa), propõe-se a anulação das dívidas de terceiros do ano de 2012, no valor total de 

4.343,83€ (quatro mil trezentos e quarenta e três euros e oitenta e três cêntimos). ---------------

---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” ------ 

---- O Senhor Presidente afirmou que este assunto já cá veio no ano passado. Levantou-se, aí, 

uma questão da CCDR, se a Câmara podia anular as dívidas prescritas, ou não. Está aqui o 

parecer da CCDR a dizer que sim, que a Câmara podia aprovar a prescrição das dívidas. Neste 

caso, aqui, são, estão a falar de 4.000,00 euros. --------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que podia ficar 

referenciado que era de acordo com o parecer da CCDR. --------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral que sim, que era 

de acordo com a informação dos Serviços Técnicos que remetia para esse parecer também. ---

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação das dívidas de terceiros do ano 

de 2012, no valor total de quatro mil trezentos e quarenta e três euros e oitenta e três 

cêntimos, nos termos da informação interna n.º 6548, datada de 18/12/2020, do Gabinete 

Jurídico desta Câmara Municipal, atrás descrita, bem como do parecer da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro n.º DAJ 18/20. ----------------------------- 

 

8 - OBRAS PARTICULARES 

 

8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 

FINANCEIRO 

8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 

PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 

DEFERIDOS E INDEFERIDOS – CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, 

propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período 

compreendido entre 03 e 21 de dezembro de 2020, a qual fica anexa a esta ata, (Anexo II), 

fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------

8.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS – CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a alvarás de licenciamento/comunicação prévia/certidões de 

obras emitidas no período compreendido entre 02 e 18 dezembro de 2020, a qual fica anexa a 

esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------

8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 

LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 
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INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 

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

Obras e Ambiente, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 

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

Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, no período compreendido entre 02 e 21 de 

dezembro de 2020, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---- 

 

9 - LICENCIAMENTOS DIVERSOS 

 

9.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 20 DE OUTUBRO DE 2017 – 

CONHECIMENTO 

---- A Câmara tomou conhecimento da decisão proferida pelo Senhor Presidente, ao abrigo da 

delegação de competências, por deliberação de 20 de outubro de 2017, designadamente: uma 

atribuição de número de polícia, a qual fica anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.2.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE 

REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: 

“SOITINHO”, EM PÓVOA DE SANTO ANTÓNIO, FREGUESIA DE CANAS DE 

SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO LUÍS DE ALMEIDA – CABEÇA DE 

CASAL DA HERANÇA. COMPROPRIETÁRIOS: 1 – FLORBELA PAIS DE 

ABRANTES FERREIRA; 2 – CRISTINA PAIS ABRANTES; 3 -  JOEL PAIS 

ABRANTES - APROVAÇÃO  

---- Presente a informação interna n.º 6422, datada de 15 de dezembro de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Pedido de parecer relativo à alteração do número de regime de compropriedade de um 

prédio rústico. Local: “Soitinho”, em Póvoa de Santo António, Freguesia de Canas de 

Senhorim. Requerente: António Luís de Almeida – Cabeça de Casal da Herança. 

Comproprietários: 1 – Florbela Pais de Abrantes Ferreira; 2 – Cristina Pais Abrantes; 3 -  Joel 

Pais Abrantes  -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- I. Solicitação dos requerentes: -----------------------------------------------------------------------

---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 

possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 

prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos 

prédios, de acordo com o número 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto e pela Lei n.º 10/2008 de 20 de fevereiro. ------------------------------------------------------

---- O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou 

dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 

pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. 

---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------

---- 1. O representante da herança requerente, no âmbito de um negócio de compra e venda, 

solicita parecer favorável da alteração do número de compartes do regime de compropriedade 

do terreno rústico, sito ao “Soutinho”, artigo n.º 262, localizado em Póvoa de Santo António, 
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na Freguesia de Canas de Senhorim, passando o regime de compropriedade para ⅓ a favor de 

cada um dos comproprietários propostos. ---------------------------------------------------------------

---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 

que se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------

---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 

físico da propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 

lotes com vista ao mesmo fim. ----------------------------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” ----------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos diz 

que se poderá emitir um parecer favorável. Perguntou se havia alguma dúvida. ------------------ 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 

compropriedade, em nome de Florbela Pais de Abrantes Ferreira, Cristina Pais Abrantes e  

Joel Pais Abrantes, do terreno rústico, sito ao “Soutinho”, artigo n.º 262, localizado em Póvoa 

de Santo António, na Freguesia de Canas de Senhorim, sendo ⅓  a favor de cada um dos 

comproprietários propostos, nos termos da informação interna n.º 6422, datada de 15 de 

dezembro de 2020, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ------- 

9.3.COMUNICAÇÃO PRÉVIA – REGIME SIMPLIFICADO – PEDIDO DE 

INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES 

ELETRÓNICAS – INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. LOCAL: 

RUA DR. EURICO AMARAL, N.º 5, EM NELAS. REQUERENTE: MEO – 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS, S.A. – 

APROVAÇÃO   

---- Presente a informação interna n.º 6195, datada de 27 de novembro9 de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Comunicação prévia – Regime simplificado – Pedido de instalação de rede de 

infraestrutura de comunicações eletrónicas – Infraestruturas de telecomunicações. Local: Rua 

DR. Eurico Amaral, n.º 5, em Nelas. Requerente: MEO – Serviços Técnicos de Redes de 

Comunicações Eletrónicas, S.A. -------------------------------------------------------------------------

---- 1 – Pretensão: A empresa comunica que pretende instalar cabos de telecomunicação, com 

abertura de vala (5 metros) e instalação de caixa de visita, no passeio, pelo prazo de 5 dias, na 

Rua Dr. Eurico Amaral, n.º 5, em Nelas. ----------------------------------------------------------------

---- 2 – Apreciação do projeto: (Artigo 19.º da Lei 05/2004, de 10/02, bem como o artigo 7.º 

do D.L. 123/2009 de 21/05 alterado pelo D.L. 258/2009 de 25/09, conjugado com os artigo 

35.º, 36.º e 36.º-A do o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na atual redação do 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que estabelece o regime jurídico da urbanização e 

edificação (RJUE) ------------------------------------------------------------------------------------------

---- Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------------

---- O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, retificado pela Declaração n.º 43/2009 e 

objeto de posterior alteração (D. L. n.º 258/2009), estabelece o regime aplicável à construção 

de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de 

redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em 

loteamentos, urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios - Artigo 6.º - Procedimento de 

controlo prévio de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas:  

---- 1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a construção por empresas de 

comunicações eletrónicas de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
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eletrónicas, fora do âmbito das operações de loteamento, de urbanização ou edificação, 

regem-se pelo presente decreto-lei, bem como pelo procedimento de comunicação prévia 

previsto nos artigos 35.º, 36.º e 36.º-A do regime jurídico da urbanização e edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as devidas adaptações, 

excecionando-se deste regime: ---------------------------------------------------------------------------

---- a) A instalação e funcionamento das infraestruturas sujeitas a autorização municipal nos 

termos do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro; -------------------------------------------------

---- b) As obras necessárias para evitar situações que ponham em causa a saúde e a segurança 

públicas, bem como as obras para a reparação de avarias ou resolução de desobstruções. ------

---- Artigo 8.º - Obrigações das empresas de comunicações eletrónicas perante os municípios -

---- Quando efetuem obras no domínio público municipal, as empresas de comunicações 

eletrónicas ficam obrigadas: ------------------------------------------------------------------------------

---- a) À reposição de pavimentos, espaços verdes e de utilização coletiva, quando existentes; 

---- b) À reparação das infraestruturas que sejam danificadas em consequência da intervenção 

---- Parecer dos Serviços: Trata-se de uma infraestrutura de telecomunicações, enterrada em 

zona antiga e histórica. É uma vala num passeio, sendo pouco provável haver danos após 

reposição do pavimento. -----------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Conclusão: Salvo melhor opinião, não vejo inconveniente na comunicação prévia 

apresentada, desde que cumpra com o disposto nas peças escritas e desenhadas, bem como 

quaisquer normas e regulamentos aplicáveis à instalação de equipamentos e sistemas de redes 

das redes de comunicações eletrónicas. -----------------------------------------------------------------

---- 3.1 - Atendendo à hipótese de durante os trabalhos de abertura da vala poderem-se vir a 

provocar ruturas nas redes existentes, deverá a empresa comunicante, previamente à sua 

realização: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- a) Solicitar a estes serviços vistoria ao local, de forma a informar do cadastro das 

infraestruturas; ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- b) Os trabalhos não deverão impedir o trânsito no arruamento, devendo a obra ser 

devidamente sinalizada, de acordo com o Decreto-Regulamentar 22-A/98, de 01 de outubro, 

alterado pelo D.R. n.º 41/2002 de 20 de agosto; -------------------------------------------------------

---- c) As obras deverão ser devidamente identificadas com painel informativo onde conste o 

tipo de trabalhos e a empresa responsável pela sua execução; ---------------------------------------

---- d) Os tubos em causa deverão ficar alojados dentro de outro de maior diâmetro construído 

à custa do interessado, nas devidas condições de segurança e com secção que permita 

substituir canalização sem necessidade de levantar o pavimento; -----------------------------------

---- e) A construção das infraestruturas de alojamento de redes de comunicações eletrónicas 

deverá respeitar o Manual ITUR (Infraestruturas de Telecomunicações em Loteamentos, 

Urbanizações e Condomínios) emitido pela ANACOM – Autoridade Nacional de 

Comunicações. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- f) A empresa deverá comunicar o início dos trabalhos a G.N.R. local. ------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” ----------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que os Serviços Técnicos dizem-nos aqui também que: “não 

vejo inconveniente na comunicação prévia apresentada.” -------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de instalação de rede de 

infraestrutura de comunicações eletrónicas – Infraestruturas de telecomunicações, na Rua Dr. 

Eurico Amaral n.º 5, em Nelas, em que é requerente a empresa MEO – Serviços Técnicos de 
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Redes de Comunicações Eletrónicas, S.A., nos termos da informação interna n.º 6195, datada 

de 21 de novembro de 2020, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás 

descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.4.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO – AVERBAMENTO DO NOVO 

DIRETOR TÉCNICO DA OBRA - – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS 

TAXAS MUNICIPAIS. LOCAL: LARGO DA MISERICÓRDIA, EM SANTAR - 

APROVAÇÃO DA ISENÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 6279, datada de 03 de dezembro de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Licenciamento administrativo – Averbamento do novo Diretor Técnico da Obra - – 

Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais. Local: Largo da Misericórdia, em 

Santar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- I – Solicitação do Requerente: -----------------------------------------------------------------------

---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pelo 

pedido de averbamento do Diretor Técnico da Obra, ao abrigo do n.º 2 da alínea c) do artigo 

5º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas. -----------------------------------------

---- II – Enquadramento Legal: ---------------------------------------------------------------------------

---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2 da alínea 

c) do artigo 5º: - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo 

licenciamento se pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 

beneficiar de isenção ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: 

Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas 

legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 

se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; -----------------------------------

---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 

apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 

devidas, nos termos da lei ou Regulamentos Municipal, nem dispensam o prévio 

licenciamento municipal a que houver lugar. -----------------------------------------------------------

---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 

Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 

que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------

---- III – Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------

---- 1. O interessado apresenta um requerimento de isenção do pagamento das taxas 

municipais, por ter o estatuto de social e cultural. -----------------------------------------------------

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” ----------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que, em termos de Regulamento, também é possível a 

isenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais devidas pelo averbamento do Diretor Técnico da Obra, em que é requerente 

a Santa Casa da Misericórdia de Santar, com sede no Largo da Misericórdia, em Santar, nos 

termos da informação interna n.º 6279, datada de 03 de dezembro de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ---------------------------------------------

9.5.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO DE ERPI, CENTRO 
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DE DIA E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS. LOCAL: RUA DO VALINHO, EM 

FOLHADAL. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DO FOLHADAL – CENTRO SOCIAL, 

CULTURAL E RECREATIVO - APROVAÇÃO DA ISENÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 6295, datada de 04 de dezembro de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Licenciamento administrativo – Construção de ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário - Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais. Local: Rua do Valinho, 

em Folhadal. Requerente: Associação do Folhadal – Centro Social, Cultural e Recreativo  ----

---- I – Solicitação do Requerente: -----------------------------------------------------------------------

---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 

entrada e apreciação do processo de licenciamento, ao abrigo do n.º 2 da alínea c) do artigo 5º 

do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas. --------------------------------------------

---- II – Enquadramento Legal: ---------------------------------------------------------------------------

---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2 da alínea 

c) do artigo 5º: - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo 

licenciamento se pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 

beneficiar de isenção ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: 

Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas 

legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 

se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; -----------------------------------

---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 

apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 

devidas, nos termos da lei ou Regulamentos Municipal, nem dispensam o prévio 

licenciamento municipal a que houver lugar. -----------------------------------------------------------

---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 

Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 

que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------

---- III – Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------

---- 1. O interessado apresentou um requerimento de isenção do pagamento das taxas 

municipais, por ter o estatuto de social, recreativa e cultural. ----------------------------------------

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” -----------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que era no sentido da isenção porque tinha cobertura 

regulamentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais devidas pela entrada e apreciação do processo de licenciamento 

administrativo referente à construção de ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário, em que é requerente a Associação do Folhadal – Centro Social, Cultural e 

Recreativo, com sede na Rua do Valinho, em Folhadal, nos termos da informação interna n.º 

6295, datada de 04 de dezembro de 2020, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e 

Ambiente, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 

9.6.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO – AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

ERPI, CENTRO DE DIA E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E CRECHE - 
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PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS. LOCAL: 

AV.ª DA IGREJA, N.º 13, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CENTRO 

SOCIAL E PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM - APROVAÇÃO DA ISENÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 6534, datada de 18 de dezembro de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Licenciamento administrativo – Ampliação e alteração de ERPI, Centro de Dia e Serviço 

de Apoio Domiciliário e Creche - Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais. 

Local: Av.ª da Igreja, n.º 13, em Canas de Senhorim. Requerente: Centro Social e Paroquial 

de Canas de Senhorim -------------------------------------------------------------------------------------

---- I – Solicitação do Requerente: -----------------------------------------------------------------------

---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipal devida pela 

entrada e apreciação do processo de licenciamento, ao abrigo do n.º 2 da alínea c) do artigo 5º 

do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas. --------------------------------------------

---- II – Enquadramento Legal: ---------------------------------------------------------------------------

---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2 da alínea 

c) do artigo 5º: - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo 

licenciamento se pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 

beneficiar de isenção ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: 

Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas 

legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 

se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; -----------------------------------

---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 

apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 

devidas, nos termos da lei ou Regulamentos Municipal, nem dispensam o prévio 

licenciamento municipal a que houver lugar. -----------------------------------------------------------

---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 

Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 

que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------

---- III – Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------

---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 

municipais, por ter o estatuto religioso. -----------------------------------------------------------------

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” -----------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim 

também pede isenção. Também ninguém se opõe, certamente. -------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais devidas pela entrada e apreciação do processo de licenciamento 

administrativo referente à ampliação e alteração de ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário e Creche, sita na Av.ª da Igreja, n.º 13, em Canas de Senhorim, em que é 

requerente o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, nos termos da informação 

interna n.º 6534, datada de 18 de dezembro de 2020, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras 

e Ambiente, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 

9.7.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS – TAXAS 

URBANÍSTICAS RELATIVAS À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DISPENSA DE 
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LICENÇA DE UTILIZAÇÃO. LOCAL: RUA DA IGREJA, EM CANAS DE 

SENHORIM. REQUERENTE: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CANAS DE 

SENHORIM – RATIFICAÇÃO DE ISENÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 6521, datada de 17 de dezembro de 2020, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais – Taxas urbanísticas relativas à 

emissão de certidão de dispensa de licença de utilização. Local: Rua da Igreja, em Canas de 

Senhorim. Requerente: Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim -------------------------

---- I. Petição ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento da taxa municipal devida pela 

emissão de certidões de dispensa de licença de utilização, ao abrigo do n.º 2 da alínea c) do 

artigo 5º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme certidão em 

anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- II. Enquadramento Legal -----------------------------------------------------------------------------

---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2 da alínea 

c) do artigo 5º: - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo 

licenciamento se pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 

beneficiar de isenção ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: 

Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas 

legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 

se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; -----------------------------------

---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 

apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 

devidas, nos termos da lei ou Regulamentos Municipal, nem dispensam o prévio 

licenciamento municipal a que houver lugar. -----------------------------------------------------------

---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 

Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 

que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------

---- III. PARECER DOS SERVIÇOS -------------------------------------------------------------------

--- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 

municipais pela emissão da certidão, por ser considerada uma associação religiosa. -------------

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” -----------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que havia também aqui um pedido de isenção do Centro 

Social e Paroquial de Canas de Senhorim, referente a taxas urbanísticas relativas à emissão de 

certidão de dispensa de licença de utilização. ---------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais devidas pela emissão de certidões de dispensa de licença de utilização, em 

que é requerente o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, com sede na Rua da 

Igreja, em Canas de Senhorim, nos termos da informação interna n.º 6521, datada de 17 de 

dezembro de 2020, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. -------- 

10 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
---- O Senhor Presidente afirmou que estava encerrada a Ordem do Dia. Que estava aberto o 

Período de Intervenção do Público. Deu a palavra ao Senhor Arlindo Rodrigues Duarte. -------
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---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte afirmou que achava que hoje podia falar uma hora 

porque o Senhor Fernando vai receber o Pai Natal para fazer a transcrição das atas. 

Cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, os 

Senhores Vereadores, os Senhores Funcionários e o Estimado Público. Afirmou que tinha 

várias questões, mas acha que, como estamos nesta época festiva, acha que tinha mais alturas 

para falar nesses assuntos. Só pequenas três coisas. Era se a Câmara tinha conhecimento que, 

em frente à Associação de Póvoa de Luzianes caiu lá um muro ao lado do parque de 

estacionamento. Se tinha esse conhecimento. O segundo, se tem conhecimento que as obras, 

ou, aliás, a limpeza da Estrada Vale de Madeiros – Caldas da Felgueira, ele está com medo 

que aconteça o que aconteceu com o empreiteiro do ano passado. Ou seja, está a fazer um 

trabalho excelente. Mas passou lá, um dia, a semana passada, não viu lá ninguém. Ontem 

tornou a passar, voltou a não ver ninguém. Portanto, se o Senhor Presidente tem esse 

conhecimento. Dizer também e aqui vai entrar um bocadinho no que foi dito na reunião, mas 

é muito rápido. Subscreve, totalmente, o que o Senhor Presidente da Câmara disse e os 

Senhores Vereadores, ao nível da pandemia. Acha que não podemos exigir mais. Não é fácil 

gerir a questão. E todos nós andamos a aprender com essa situação. Portanto, ele, Arlindo 

Duarte, agradece o acompanhamento da Câmara. Só outro esclarecimento. Lá em baixo, nas 

Caldas da Felgueira, existe um placard naquele quiosque a dizer que se vende, ou arrenda-se. 

Não quer errar, mas acha que é arrenda-se, não é aluga-se. Mas é a mesma coisa. Se a pessoa 

pode arrendar, ou se pode vender. Porque ele, por exemplo, se quiser comprar aquilo, é seu. 

Então, depois, ele vai pagar uma taxa, ou uma renda, como queiram chamar, à Câmara? 

Então, vai arrendar aquilo e paga o arrendamento ao proprietário do quiosque e vai pagar 

outra “renda” à Câmara? Gostava de ser esclarecido. Agradeceu a atenção dispensada. E 

desejar um Bom Ano a toda a gente, evidentemente e aos seus Familiares. -----------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que uma rapariga, uma vez veio do Algarve para fazer um 

exame do Direitos Reais, em Coimbra e o Professor perguntou-lhe: Ai, a Senhora está muito 

bronzeada. De onde é que a Senhora vem? Ai, eu estou no Algarve, aluguei lá uma casa. Ai, 

alugou? Então, pode voltar para as suas férias porque a Senhora acaba de chumbar, porque a 

Senhora, quando muito, arrendou a casa, não a alugou. Certo? Porque há, juridicamente, 

alugam-se móveis, não sabe porquê. Convencionaram que é assim. Isso é uma Convenção. 

Convencionou-se que é assim. Convencionou-se que é assim. Que se alugam móveis e 

arrendam-se imóveis. Pronto. Em relação à Póvoa dos Luzianes, não só têm conhecimento, 

como notificaram o autor daquela derrocada para fazer obras. Aquilo, não há perigo. Aquilo 

está, devidamente, demarcado. Aquele bocado que está caído foi um bocado que foi 

acrescentado à Estrada. Foi construído um muro. Depois, aquilo foi pavimentado quando foi a 

propósito da pavimentação daquele local pela empresa Embeiral como contrapartida de 

Girabolhos. Portanto, a Estrada não está em risco. O Executivo tem monitorizado aquilo. 

Porque é que aquilo caiu? Porque o proprietário do terreno, em baixo, junto ao muro de terra, 

meteu aqui uma indicação que ia fazer umas obras para construir um Anexo. Mas, na 

construção do Anexo pôs-se a escavar o muro de sustentação daquela parede. E descalçou a 

parede. Descalçou a parede, não morreu lá ninguém por sorte. E, portanto, a parede veio por 

ali abaixo. Veio por ali abaixo também aquela parte do estacionamento. Portanto, o 

proprietário foi notificado por carta registada. Ele foi notificado por carta registada, com aviso 

de receção, para fazer as obras, que estão estimadas, para aí, em 30.000,00 euros, que é 

refazer o muro, compactar e repavimentar aquele bocado. Se não o fizer, vai fazer a Câmara. 
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E vai-lhe imputar os custos. Portanto, o Executivo está a acompanhar aquilo. Aquilo está, 

devidamente, demarcado, como o Senhor Arlindo já reparou. Portanto, o Executivo está 

informado e aquilo está monitorizado. Não há perigo para a Estrada porque aquilo foi um 

acrescento que foi feito recentemente. Aquilo é aterro que já lá foi posto. Aquilo esteve em 

terra muitos anos. Já é do seu tempo. Já é do seu tempo como Presidente de Câmara. Portanto, 

o Executivo está a acompanhar aquilo. E, no início de janeiro, se nada lá for feito, como é 

presumível que nada vá ser feito, vai ter que ser a Câmara a lá fazer e depois meter uma 

execução para imputar os custos porque a pessoa foi mesmo temerária a cortar a terra com 

pedregulhos em cima, que podia mesmo à pessoa acontecer. E há grande possibilidade de a 

responsabilidade ser imputada ao causador daquela derrocada. Nas Caldas da Felgueira, ele, 

Senhor Presidente, também já lá passou e viu a mesma coisa. Mas também tem havido 

condições meteorológicas muito adversas. A empresa que lá anda é seria. A empresa que está 

lá é seria, agora desta vez. Acha que é a empresa Floresta Bem Cuidada. A empresa que está 

lá agora é seria. Perguntou ao Senhor Arlindo se já viu as condições meteorológicas que têm 

estado. Tem estado condições de chuva e etc. Eles andaram lá, mas devem ter parado nesta 

altura agora, quer por causa das condições meteorológicas, quer por causa da época. Mas a 

informação que ele, Senhor Presidente, é que vão mesmo fazer a faixa de 10 metros. Faixa de 

10 metros, que não é só nas Caldas da Felgueira, porque já estão contratados 10 hectares para 

a rede secundária, que é a chamada rede de proteção secundária de proteção contra os fogos, 

que o Executivo vai fazer até abril. Em todo o Concelho, vai fazer uma rede de proteção de 10 

metros em todas as estradas alcatroadas e vai ver se consegue fazer, que também está previsto 

para eles. Essa faixa de 10 metros, nesse procedimento, para além dessa Estrada, vai ser feita 

também em todo o Caminho marginal ao Rio Mondego, de terra, que vaio desde as Caldas da 

Felgueira até à Lapa do Lobo. Um que até tem uma subida, assim muito íngreme, também vai 

ser feita essa faixa. No quiosque que está lá: Arrenda-se, ou Aluga-se, um estabelecimento 

comercial pode ser que a Câmara tem direito a uma taxa de ocupação do espaço público, tem 

direito à taxa. Certo? Mas, ele pode vender o estabelecimento que lá está, é um valor 

comercial autónomo do espaço que está no chão. Ele pode concessioná-lo. Pode cedê-lo. Se 

lhe chama arrendamento, ou se lhe chama concessão, ou se lhe chama aluguer, ele pode 

continuar a ser A Sombrinha. Não é? Pode continuar a ser A Sombrinha. Ou pode ceder as 

quotas da Sombrinha, por exemplo. Que o Senhor Arlindo olhasse que, ainda agora o 

Governo, dizem os seus Colegas, lá de cima, de Trás-Os-Montes, que a EDP antecipou a 

cedência da venda da concessão das Barragens todas do Rio Douro, para não pagar Imposto 

de Selo, para o dinheiro não ir para eles, para os Autarcas. Porque essas transmissões estão 

sujeitas a Imposto de Selo agora no próximo Orçamento de Estado. E, o que é que eles 

fizeram? Criaram uma empresa. Passaram para lá aqueles Ativos para a empresa e venderam a 

empresa. E a empresa não está sujeita a Imposto de Selo. E os Autarcas ficaram todos a 

chuchar no dedo. Leu, ele, Senhor Presidente, hoje no Público. Portanto, estava a ver, o 

Arrenda-se, ou o Vende-se, ou o não sei o quê. Para complicar isto tudo, ainda mais 

complexo, lá, naquele terreno, acha que há 8 m2 que estão registados em nome de A 

Sombrinha, na Matriz e no Registo. Há terreno público registado em nome deles. Perguntou 

ao Senhor Arlindo se estava complicado, não estava. Pronto. Ele, Senhor Presidente, recorda-

se, quando foi feito aquele quiosque, aquilo foi construído, estava a ser construído em 

estrutura de betão. E a Câmara foi lá embargar as obras e obrigou a pôr estruturas de madeira, 

que é o que lá está. Perguntou ao Senhor Arlindo se não era o que lá estava, de madeira. 
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Pronto. Porque, se estivesse de betão, era mais um sinal de que se fosse de betão, uma 

estrutura fixa, agarrada ao terreno, cria direitos. Uma coisa de madeira já não cria direitos. 

Portanto, o que ali está é uma Praça Pública. E, ele, Senhor Presidente, acha que, na sua 

modesta opinião, sendo uma Praça Pública, aquilo é da Câmara. E acha que é a sua opinião. E 

o Senhor Véstias, que anda à bulha, há não sei quantos anos, com aquilo, deve pensar da 

mesma opinião. Mas, ele, agora já não pensa, está velho, já pensa menos. Mas, pronto, mas 

está à venda. Já tentou ceder aquilo à Câmara por um valor. Mas a Câmara não tem interesse 

nenhum naquele espaço porque a Câmara tem lá espaços que não utiliza. Tem lá, ao lado do 

campo, do Polivalente, tem um espaço, tem a Escola Primária, tem o Edifício da Associação. 

Quer dizer, do ponto de vista da gestão do interesse público, é uma desnecessidade. Perguntou 

ao Senhor Arlindo se compreendia. É uma desnecessidade. Ele, Senhor Presidente, não vê. 

Neste processo todo, está de consciência tranquila porque, quando entrou para aqui, aquilo 

pagava trezentos e setenta e tal euros, 370,00 euros, ou 360,00 euros e, na Tabela de Taxas 

havia lá um erro, um erro de cálculo. O Executivo remediou o erro de cálculo para passar 

aquilo para metade, quase metade. E, agora, paga duzentos e poucos euros. Erro de cálculo 

que estava lá feito para, na Tabela de Taxas pagar, exatamente, aquilo que pagava antes. 

Portanto era um erro de cálculo à medida de manter a taxa que pagava antes. Portanto, ele, 

Senhor Presidente, fez tudo para que as coisas se resolvessem. Mas, o que é verdade e isso é 

verdade é que a Câmara é credora de 9.000,00 euros de taxas e que não paga. E, portanto, ele, 

Senhor Presidente, não sabe. Não sabe como é que vai fazer. Mas fica na ata que, ele, Senhor 

Presidente, tem obrigação de cobrar e está a fazer tudo para cobrar. Depois, a Inspeção que 

não lhe venha ler as atas a dizer que ele não faz isso. ------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA 
 

---- O Senhor Presidente da Câmara pediu à Funcionária Senhora D.ª Arlete Garcia, que 

secretariou a reunião, para proceder à leitura da minuta da ata. --------------------------------------

---- Posta à votação a minuta da ata da presente reunião, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ENCERRAMENTO 
 

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

às dezoito horas e vinte  minutos da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta por 

mim, _____________________________________, conforme deliberação tomada na reunião 

ordinária pública, desta Câmara Municipal, realizada em 31 de outubro de 2018, que a redigi, 

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

 

O Presidente, 

 

___________________________________________ 

 

A Assistente Técnica, 

 

__________________________________________ 


