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ATA N.º 22/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS REALIZADA EM 

TREZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM 

 

---- Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de Nelas e 

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

reunião ordinária, por videoconferência, ao abrigo do disposto no art.º 3.º/3, da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, na redação da Lei n.º 13-B/2021, de 05 de abril, sob a presidência do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério, estando presentes, no 

Salão Nobre, o referido Senhor Vice-Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores Dr. 

Joaquim Augusto Alves Amaral, Júlio António Soares Fernandes e Aires Manuel Antunes dos 

Santos e por videoconferência, a Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes. -----

---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

José Manuel Borges da Silva e do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. ------ 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

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

seguintes saldos: - Total de disponibilidades da Câmara Municipal: 1.338.664,96 € (um 

milhão trezentos e trinta e oito mil seiscentos e sessenta e quatro euros e noventa e seis 

cêntimos); - De operações orçamentais: 837.953,18 € (oitocentos e trinta e sete mil 

novecentos e cinquenta e três euros e dezoito cêntimos); - De operações não orçamentais: 

500.711,78 € (quinhentos mil setecentos e onze euros e setenta e oito cêntimos). ------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério, cumprimentou 

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

dia 13 de outubro de 2021. 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 Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores gostaria de se 

inscrever. Deu a palavra ao Senhor Vereador Júlio Fernandes. --------------------------------------

---- O Senhor Vereador Júlio António Soares Fernandes cumprimentou o Senhor Vice-

Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores Colaboradores do Município e o Estimado 

Público. Afirmou que queria agradecer, durantes estes 4 anos, ao Executivo, aos Senhores 

Vereadores, aos Funcionários da Câmara, a maneira como foi tratado aqui. Que desculpasse a 

Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes por não se ter referido a ela. Pedia desculpa à Senhora 

Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes. Quando se dirigiu aos Senhores também a incluiu. Pronto. 

Agradecia a todos a maneira como o trataram aqui, sempre com a maior lisura. Agradeceu a 

atenção concedida. -----------------------------------------------------------------------------------------
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---- O Senhor Vice-Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. ---------

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

Fernando Silvério, Senhor Presidente em Exercício hoje, na reunião de hoje, por lhe ter dado 

o uso da palavra. Afirmou que, em primeiro, queria cumprimentar todos os Senhores 

Vereadores e a Ex.m.ª Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes também, os Funcionários e o 

Digníssimo Público que, habitualmente, costuma estar com eles. Dois, ou três assuntos que 

gostaria de relevar. Em primeiro, falar sobre a própria reunião em si que, por ventura, não 

seria necessária ser realizada uma vez que já passa para além do tempo de que seria o 

razoável. Mas, dizer duas, ou três coisas, que são também importantes. Falando pela parte 

positiva também das questões, agradecer, em parte do Município, os resultados bons que nós 

temos tido ultimamente, nomeadamente no campo do Desporto, da Economia e da Educação. 

E ressalvar aqui duas coisas em particular. Uma, os resultados desportivos, na generalidade 

dos nossos Clubes Desportivos e dos resultados alcançados. E permitirem-lhe também uma 

individualização, se assim pode ser também, que eles conseguiram, que temos também um 

Campeão do Mundo em termos desportivos, que não deixa de ser uma referência, como 

sempre o foi. Ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, acha que em termos desportivos o que nós 

podemos e devemos assinalar é que nem só nos casos de sucesso, geralmente, nós temos uma 

atenção em particular com os chamados casos de sucesso. Mas o que ele vem a falar, no 

desporto em geral, é que todas as crianças e os jovens que praticam desporto e quem lhes 

proporciona condições para a prática do desporto desde, naturalmente, as Autarquias, mas os 

Clubes também, que fazem um papel notabilíssimo. E seja em que área for do nosso 

Concelho, em particular, com essa formação, esse complemento de formação, até de formação 

de vida dos jovens do nosso Concelho. Portanto, fica esse agradecimento generalizado. E a 

parte da particularização com o André Coelho tem muito a ver também que o André é, 

claramente, um Embaixador de Excelência do nosso Concelho. Diria mesmo que é uma figura 

de referência para os jovens que podem pensar que não precisam de nascer num sítio 

privilegiado para atingir um patamar superior e o André, como muitos outros jovens, como o 

Cristiano, também em outras situações e muitos Atletas e Equipas do nosso Concelho, 

conseguem atingir patamares de Excelência, sem ser necessário terem proveniência, ou 

localização noutro ponto do País. É um incentivo grande aos nossos jovens de que é possível 

chegar longe, de que é possível ter sucesso e alcançar o sucesso, com muito trabalho e 

dedicação. E esse percurso foi alcançado de forma notabilíssima pelo André e é um motivo de 

regozijo. Ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, gostando de generalizar porque há, de facto, 

muita gente que merece pelo desempenho que tem, mas esta parte do André, parece-lhe 

também clara de falar até por causa também da referência que é para os nossos jovens e para a 

ideia que eles, fixar população e viver no Concelho também faz sentido porque há que criar 

formação e possibilidades de fazerem formação para os nossos jovens. Na parte da Educação, 

dar um relevo também aos nossos jovens que fazem parte do nosso Sistema Educativo e 

parabenizar também os alunos que entraram este ano também no Ensino Superior e o enfoque 

especial para o Ricardo Silva, um aluno da Escola de Canas de Senhorim, com notas, 

verdadeiramente, notabilíssimas também à escala nacional. E isto para dizer o quê? Tanto no 

Ricardo como no André, eles podem ser os paradigmas do que é a Excelência, o alcançar de 

Excelência. Mas, mais importante do que isso tudo, também deixar bem claro que o que 
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interessa também, tanto num caso, como no outro, na Educação, no Desporto, como na vida, é 

a parte de fazerem parte do processo. E no Desporto nós temos essa razão fundamental, quer 

com a formação que é feita, quer na Educação com a qualidade dos nossos Professores e dos 

Funcionários que fazem parte do Sistema Educativo. E também queria agradecer, obviamente, 

ao Executivo que agora cessa funções, independentemente das suas divergências. E esperar 

também que o futuro Executivo decorra com a normalidade e com a colaboração de todos. 

Agradeceu a atenção concedida. --------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, sendo assim, entrariam, então, na Ordem do Dia.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 

1.1.DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, 

REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021 

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

realizada em 29 de setembro de 2021. ------------------------------------------------------------------ 

 

2 – CONTABILIDADE 

 

2.1.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA – SETEMBRO DE 2021 –

CONHECIMENTO 

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra, apesar de ser para conhecimento. --------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que, apesar de ser para 

conhecimento, neste ponto gostava de usar da palavra. -----------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. ---------

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

Fernando Silvério por lhe ter concedido o uso da palavra. Afirmou que neste assunto, apesar 

da matéria ser para conhecimento, gostaria depois de enviar uma declaração de voto sobre 

questões que têm a ver com alguns pagamentos a Fornecedores que depois também gostaria 

de ver mais bem esclarecidos. E, portanto, remeteria isso também para um depoimento 

posterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, pelo que percebeu, o Senhor Vereador Dr. 

Joaquim Amaral vai seguir, digamos, o mesmo modus operandi que é pedir informações 

acerca destes pagamentos. Perguntou-lhe se era isso, ou se ia enviar, somente, uma 

declaração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente que ia pedir esclarecimentos sobre os pagamentos e também uma declaração, 

apesar de ser para conhecimento e não ser para votação, considera que há razões para enviar 

uma declaração, sobre este ponto, para a Câmara. -----------------------------------------------------
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---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, durante o mês de setembro de 2021, no total de 

1.498.238,01euros (um milhão quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e oito euros 

e um cêntimo), referente a Operações Orçamentais e no total de 6.768,41 euros (seis mil 

setecentos e sessenta e oito euros e quarenta e um cêntimos), referente a Operações de 

Tesouraria, descritos em relação elaborada pelos Serviços de Contabilidade. --------------------- 

 

3 - OBRAS PARTICULARES 

 

3.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 

FINANCEIRO 

3.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 

PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 

DEFERIDOS E INDEFERIDOS – CONHECIMENTO  

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou, não obstante ser para conhecimento, se algum dos 

Senhores Vereadores queria usar da palavra. ---------------------------------------------------------- 

---- 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 23 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021, a qual fica anexa a esta 

ata, (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------

3.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS – CONHECIMENTO 

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 23 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 

2021, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ----------------------

3.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 

LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – CONHECIMENTO  

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 23 de 

setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo 

dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
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4.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 20 DE OUTUBRO DE 2017 – 

CONHECIMENTO 

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores queria usar da 

palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 para o prédio sito na Rua da Alagoa, em Algerás, requerida 

por Manuel da Costa Ribeiro, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte 

integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, desta forma, encerravam a Ordem do Dia. Visto 

haver Público presente, perguntou se algum dos presentes queria usar da palavra. ---------------

---- Ninguém do Público presente quis usar da palavra. ----------------------------------------------

---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se mais alguém queria usar da palavra de alguma 

forma. Afirmou que, naturalmente, também queria reforçar aquilo que ele próprio já 

transmitiu na última reunião de Câmara relativamente ao novo Executivo, naturalmente aos 

Membros que foram eleitos. E mais uma vez desejar, naturalmente, as maiores felicidades na 

prossecução dos objetivos que, naturalmente, serão comuns, que são o desenvolvimento da 

nossa Terra e das nossas Comunidades. ----------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara pediu à Funcionária Arlete da Luz Vaz Freixo 

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 Vice-Presidente da Câmara deu por encerrada a 

reunião às quinze horas e vinte e dois 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, 

 

__________________________________________ 


