ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS

SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE JUNHO DE 2021
ATA
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de
Nelas e Edifício Multiusos e 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, reuniu, pelas vinte e
uma horas, a Assembleia Municipal de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”
1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária, realizada em 23 de abril de
2021 e da ata da sessão extraordinária, realizada em 25 de abril de 2021;
1.2 - Leitura do Expediente;
1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município.
(Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.)
2 - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”
2.1 - Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, nos
termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09;
2.2 – Apreciação e votação, nos termos do artigo 25.º/2, al. l), da Lei n.º 75/2013, de
12/09, dos documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2020 e remessa dos
mesmos ao Tribunal de Contas;
2.3 – Aprovação da 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2021;
2.4 – Aprovação da Estratégia Local de Habitação do Município de Nelas para efeito
do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação decorrente do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de
junho (1.º Direito) e da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas atuais redações;
2.5 – Aprovação do Aditamento ao Regulamento de Trânsito do Município de Nelas –
7 lugares de estacionamento autorizado para pessoas com mobilidade condicionada;
2.6 – Aprovação do pedido de aquisição de caminho público – Desafetação do domínio
público deste arruamento. Local: Póvoa de Luzianes. Requerente: Roberto Luís Simões Morais;
2.7 - Isenção de Taxas Municipais a aplicar excecionalmente no âmbito da pandemia da
doença COVID-19 – Esplanadas – Conhecimento;
2.8 – Designação de 2 Cidadãos efetivos e 4 Cidadãos suplentes para a Comissão
Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas.
O Senhor Presidente da Assembleia, António Manuel Borges dos Santos, verificada a
existência de quórum, deu início à reunião, cumprimentou todos os presentes e solicitou à Senhora
Segunda Secretária, Alexandra Maria Lopes Monteiro, para proceder à chamada dos Senhores
Deputados Municipais.
Verificaram-se as faltas dos Senhores Deputados Municipais André Manuel Simões
Carvalho, Joaquim Marques da Costa e Mário Alberto Gomes Pires.
Procedeu-se à tomada de posse da Senhora Deputada Mariana Borges Pais, em virtude de
a Senhora Deputada Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso ter apresentado a sua
renúncia ao mandato, por motivos profissionais.
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“ATA AVULSO”
“TOMADA DE POSSE DE MARIANA BORGES PAIS
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma
horas, no Edifício Multiusos de Nelas, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nelas,
compareceu Mariana Borges Pais, para tomar posse como Membro Efetivo do Grupo Parlamentar
do Partido Socialista.
A Senhora Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso, Membro Efetivo do
Partido Socialista, apresentou renúncia ao mandato, ao abrigo da Lei e nos termos do artigo 54.º,
do Regimento da Assembleia Municipal.
Nos termos do artigo 55.º, do mesmo Regulamento, tomou posse Mariana Borges Pais
como Membro efetivo da Assembleia Municipal de Nelas pelo Grupo Parlamentar do Partido
Socialista.”
Entrou-se ponto 1.1. Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária, realizada em 23 de
abril de 2021 e da ata da sessão extraordinária, realizada em 25 de abril de 2021.
O Senhor Presidente da Assembleia colocou à análise e discussão a ata de 23 de abril.
Ninguém se pronunciou, pelo que a mesma foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.
A ata da sessão extraordinária realizada em 25 de abril de 2021, posta à análise e
discussão, também não mereceu qualquer intervenção e foi aprovada com 20 votos a favor e 4
abstenções dos Senhores Deputados Maria José Figueiredo Paiva Sousa Cabral, Carlos Manuel
Monteiro Almeida, Patrícia Alexandra Aires Leandro Afonso de Deus e Bruno Santos Pina, que
não estiveram presentes na referida sessão.
A senhora deputada Mariana Borges Pais, acabada de empossar, não participou nas
votações das atas.
Passou-se, de seguida, ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente.
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
- E-mail, datado de 18 de maio de 2021, da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Nelas – Solicita a designação de 2 Cidadãos efetivos e 4 suplentes;
- Assembleia Municipal de Lamego – Envio de Revista – Atividade do mandato
2017/2021;
- E-mail, datado de 15 de junho de 2021, da Senhora Deputada Municipal Maria João
Tavares Ribeiro, informando que por motivo de ausência do Concelho de 23 a 28 de junho,
solicita sua substituição na sessão da Assembleia Municipal do próximo dia 25;
- Ofício n.º AM-154, datado de 12 de maio de 2021, da Assembleia Municipal de
Mortágua – Moção rearborização – Revogação da Portaria n.º 15-A/2018, de 12 de janeiro;
- Ofício n.º 4414, datado de 16 de junho de 2021, da Câmara Municipal de Nelas –
Pedido de inclusão de assuntos para a sessão ordinária da Assembleia Municipal, marcada para o
dia 25 de junho de 2021;
- E-mail, datado de 17 de junho de 2021, da Senhora Deputada Municipal Maria João
Tavares Ribeiro, informando que poderá participar, remotamente, na sessão da Assembleia
Municipal de 25 de junho e solicita o cancelamento da sua substituição.
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CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA
- Ofício n.º 06/2021, datado de 26 de abril de 2021, enviado ao Ex.m.º Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas na Sessão
Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 23 de abril de 2021;
- E-mail, datado de 21 de maio de 2021, enviando uma resposta à CPCJ de Nelas;
- Ofício n.º 07/2021, datado de 15 de junho de 2021, enviado aos Ex.m.ºs Senhores
Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para a sessão ordinária de 25 de junho de
2021;
- E-mail, datado de 16 de junho de 2021, enviado ao Ex.mo Senhor Ernesto Fonte,
convocando-o para estar presente na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do dia de 25 de
junho de 2021, pelas 21 horas, no Edifício Multiusos, em virtude de a Senhora Deputada
Municipal Maria João Tavares Ribeiro ter informado que, por motivo de ausência do Concelho de
23 a 28 de junho, solicitou a sua substituição na referida sessão da Assembleia Municipal.
Passou-se, de seguida, ao ponto 1.3. - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de
interesse para o Município. (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.)
Neste ponto usaram da palavra os Senhores Deputados Municipais Manuel Alexandre
Henriques, Maria João Tavares Ribeiro, João Alfredo Lopes Ferreira, António Manuel Rodrigues
de Sousa, Rui Manuel Simões Costa, o Senhor Presidente da Câmara José Manuel Borges da Silva
e os Senhores Vereadores, Joaquim Amaral e Manuel da Conceição Marques.
- O Senhor Deputado Manuel Henriques, referiu-se, em síntese, a um comunicado da
Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, protestando quanto ao seu conteúdo e à utilização dos
dinheiros públicos e daquela instituição, para fins estranhos à mesma; bem como se referiu e
questionou o Presidente da Câmara, quanto às obras que decorriam nos terrenos em frente à
empresa “Borgstena”
- A senhora deputada Maria João, fez referência à utilidade, ou não, das transmissões online das assembleias municipais, bem como manifestou o seu desagrado pelos outdoors, que
considerou propagandísticos, colocados pela Câmara, em referência aos incêndios e seca de 2017
e 2018 e à pandemia de 2020 e 2021, apelando também ao reforço na limpeza de bermas da
estrada e nas ações de prevenção dos fogos florestais.
- O Senhor Deputado João Alfredo:
“Registar e congratular-me aqui por um excelente exemplo da iniciativa privada na
nossa terra em prol do ambiente, contribuindo assim para um futuro mais sustentável. A
colocação de painéis solares para a produção de energia elétrica por parte do ECOMARCHÉ na
cobertura do estacionamento.
Questionar o senhor presidente da Câmara sobre o que se passa com as piscinas
municipais, nomeadamente as cobertas, que foram ainda recentemente requalificadas.
Estas senhor presidente em muito contribuem para a prática e o desenvolvimento mais completo
do cidadão em termos desportivos e não só.
A equipa de pré-competição da Câmara Municipal de Nelas, que muito nos honrou pelos
lugares alcançados não mais teve notícias, foi completamente votada ao ostracismo.
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Questionar ainda o senhor presidente da Câmara qual na realidade o montante de
subsídio já entregue aos bombeiros do nosso concelho, se são os 400 mil euros a cada associação
conforme mencionou no seu discurso dos 101 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Nelas.
Senhor presidente da Assembleia Municipal proponho a esta assembleia um voto de
parabéns e de louvor à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, pela
passagem de 101 anos feitos de dedicação, apoio e altruísmo, para com as populações que serve,
e que continua a seguir bem alto o lema “VIDA POR VIDA”.”
Este voto de parabéns e louvor foi subscrito por toda a assembleia e aprovado por
aclamação.
- O Senhor Deputado António Sousa referiu-se às contas de 2020, manifestando-se, no
essencial, contra a diferença entre a previsão orçamental das despesas de investimento e a sua
efetiva execução.
- O Senhor Deputado Rui Costa referiu-se a diversos assuntos, em particular lamentando
que a Câmara anuncia como obra nova e inauguração, ações de mera manutenção, o que faz nas
redes sociais de que dispõe, questionando ainda, para quando, o início das obras na zona industrial
de Nelas, financiadas por fundos europeus.
- O Senhor Presidente da Câmara deu esclarecimentos às questões colocadas pelos
membros da Assembleia Municipal e referiu ainda que na última reunião de Câmara, os
Vereadores do PSD e do CDS e ainda a Vereadora Mafalda Lopes, votaram contra a conta de
gerência de 2020, sem terem feito qualquer intervenção, pedido qualquer esclarecimento, ou
apresentado, antes da votação, qualquer justificação.
- Em defesa da honra, que foi pedida, pelo Senhor Vereador Joaquim Amaral, e deferida
pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, aquele referiu que após a votação remeteu para
uma declaração de voto as justificações para o voto contra, declaração que prestou logo após a
mesma votação.
- Igualmente em defesa da honra, que foi pedida pelo Senhor Vereador Manuel Marques, e
deferida pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, aquele referiu o mesmo que o Senhor
Vereador Joaquim Amaral.
- Pediu de novo a palavra o Deputado Manuel Henriques, manifestando insatisfação pelos
esclarecimentos prestados pelo Presidente da Câmara, quanto às intervenções nos terrenos na zona
do Chão do Pisco, em frente à “Borgstena”.
- Pediu de novo a palavra o Deputado Sousa questionando pelo início do projeto relativo à
Área de Acolhimento Empresarial de Nelas.
- Pediu de novo a palavra a Deputada Maria João, pronunciando-se acerca das
preocupações sobre o funcionamento da ETAR de Nelas III, recentemente inaugurada.
- O Senhor Presidente da Câmara deu esclarecimentos acerca das questões colocadas.
Entrou-se, de seguida no Período da Ordem do dia, no ponto 2.1. Informação do Senhor
Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12/09.
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal)
Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia Municipal
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De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
tenho a honra de apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da atividade do Município,
desde a última informação para a Assembleia Municipal em 01 de abril de 2021 até à data de 31
de maio de 2021, bem como a sua situação financeira.
A) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e planeamento:
Nomeadamente:
A1)
o Abertura permanente do edifício da Câmara Municipal e da Loja do Cidadão, bem
como de outros Serviços Municipais, com regras de funcionamento adaptadas à
situação de pandemia, de forma a garantir o funcionamento de todos os serviços
essenciais, mas proporcionando todas as condições de segurança aos Munícipes;
o Abertura do Cineteatro Municipal de Nelas para funcionar como Centro de
Vacinação Covid-19, estrutura aprovada pela Autoridade de Saúde Pública;
o Limpeza e arranjo de estradas, ruas, caminhos rurais e florestais ruas, jardins e
espaços verdes em todas as Freguesias e zonas industriais do Concelho;
o Arranjos e reparações dos Jardins de Infância e Escolas do Concelho;
o Reparação/ beneficiação de calçadas, passeios e estradas em todas as Freguesias;
o Continuação da execução do muro de vedação do Espaço da Feira Mensal em
Nelas;
o Continuação da construção do Centro de Recolha Oficial de animais de Companhia
(CRO);
o Continuação da execução dos trabalhos das obras do Saneamento de Águas
Residuais da Ribeirinha, em Canas de Senhorim Nascente;
o Continuação dos trabalhos de ampliação do Cemitério de Senhorim;
o Continuação dos trabalhos de ampliação do Cemitério do Folhadal;
o Execução do Fecho do Sistema de Abastecimento de Água de Nelas;
o Aquisição de terrenos para ampliação das Zonas Industriais e para instalação de
infraestruturas;
o Continuação das obras de requalificação da Praça Central de Vila Ruiva;
o Continuação da plantação de árvores autóctones originárias da nossa região e
resistentes ao fogo, como os freixos, salgueiros, amieiros, carvalhos, sobreiros e
medronheiros. Nos últimos 3 anos, foram já plantadas mais de 17000 árvores;
o Aplicação de herbicida em colaboração com as juntas de Freguesias;
o Colaboração com as Juntas de Freguesia em diversas obras, com fornecimento de
material;
o Limpeza das bermas de estradas com o limpa bermas, em todo o Concelho;
o Colocação/reparação de diverso mobiliário urbano no Concelho;
o Recolocação de calçadas devido às muitas roturas de água no Concelho;
o Arranjo do pavimento das piscinas Municipais;
o Arranjos em vários cemitérios do Concelho;
o Equipa SOS Buracos: múltiplos arranjos de calçadas, passeios e estradas em todas
as Freguesias;
o Manutenção e limpeza dos recintos das escolas do Concelho;
o Requalificação dos equipamentos de climatização do refeitório e de outras salas do
Centro Escolar de Nelas;
o Limpeza de terrenos junto das áreas urbanas com a máquina de rastos;
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o Manutenção, alargamento e abertura de diversos caminhos florestais e agrícolas;
o Manutenção dos parques infantis no Concelho;
o Arranjo de múltiplas passadeiras e rampas para as pessoas com mobilidade
reduzida;
o Consolidação de diversos imóveis para proteção de pessoas e bens em diversas
freguesias;
o Levantamento dos imóveis devolutos e degradados em todas as freguesias;
o Conclusão das obras de reforço da vala de oxidação da Etar de Nelas III e arranque
da fase de testes da mesma;
o Prolongamento de ramais de água e saneamento;
o Requalificação da Rede Viária no Concelho;
o Reparação e colocação de diversa sinalização vertical no concelho;
o Limpeza da faixa de gestão de combustível da rede secundária nas zonas industriais
da Ribeirinha, Chão do Pisco e Z. I. I de Nelas;
o Limpeza da faixa de gestão de combustível da rede secundária nas zonas urbanas
em todas as Freguesias bem como na rede viária municipal;
o Limpeza e terraplanagem de terrenos nas Zonas Industriais com a máquina de
rastos;
o Limpeza e arranjo dos caminhos na Quinta da Cerca.
o Abertura, alargamento e manutenção de diversos caminhos rurais e florestais no
Concelho, em colaboração com as juntas de freguesias;
o Continuação da construção do Grande Reservatório de 4000 m3 de água para
abastecimento de todo o Municipio de Nelas - Sistema de Abastecimento de
Água de Nelas;
o Abate de árvores (secas e queimadas) em risco de queda próximo das habitações e
estradas do Concelho;
o Abate de árvores secas e queimadas e remoção das mesmas dos caminhos rurais e
florestais no Concelho;
o Diversas ações de sensibilização;
o Melhoramentos nos parques desportivos do Concelho;
o Conclusão dos trabalhos inerentes à elaboração da Estratégia Local de Habitação;
o Continuação das obras de requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo do Fojo, em
Canas de Senhorim;
o Continuação das obras de requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo da Feira, em
Canas de Senhorim;
o Continuação das obras de requalificação do campo de ténis, polivalente e respetiva
iluminação, do Parque Urbano da Mata das Alminhas – Parque de S. Miguel, em
Nelas, no âmbito da ADD/PDR;
o Construção de muros na Variante da Aguieira;
o Obras de requalificação do Jardim de Infância de Vilar Seco;
o Obras de requalificação/ampliação do cemitério de Vilar Seco;
o Construção da “Rotunda da Borgstena” – aprovação da sinalização da obra pelas
Infraestruturas de Portugal;
o Obras de ampliação do cemitério do Folhadal;
o Obras de requalificação do Largo da Sr.ª da Tosse, no Folhadal;
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o Alargamento da Rua do Farol e posterior ligação desta à Rua Dr. Abílio Monteiro,
em Canas de Senhorim;
o Abertura de arruamento de ligação do cemitério de Canas de Senhorim à “Rotunda
da Boiça”;
o Início das obras de requalificação do Mercado Municipal, no âmbito do PARU;
o Abertura de procedimento para as obras de requalificação da Av. João XXIII, no
âmbito do PARU;
o Aprovação da candidatura do projeto de requalificação do Centro Histórico de
Santar, no âmbito do PAMUS;
o Consignação das obras de conclusão da ciclovia na variante de Nelas, no âmbito do
PAMUS;
o Aprovação da candidatura do projeto da Zona de Coexistência e Rede Ciclável –
Mobilidade Urbana Sustentável de Caldas da Felgueira, no âmbito do PAMUS;
o Aprovação da candidatura do projeto da Zona de Coexistência e Rede Ciclável –
Mobilidade Urbana Sustentável de Canas de Senhorim, no âmbito do PAMUS;
o Continuação das obras de construção do projeto CAVES, em Santar;
o Execução de projeto de reforço da ponte sobre o Rio Mondego nas Caldas da
Felgueira;
o Continuação das obras de construção da Área de Serviço/Parque de
Autocaravanismo;
o Continuação da construção e apetrechamento de salas interativas informáticas na
escola sede do Agrupamento de Canas de Senhorim, no âmbito do projeto de
combate ao insucesso escolar;
o Continuação da construção e apetrechamento de salas interativas informáticas na
Escola Fortunato de Almeida, no âmbito do projeto de combate ao insucesso
escolar;
o Colaboração com a Junta de Freguesia da Lapa do Lobo na requalificação do
parque infantil;
o Colaboração nas obras da Casa Paroquial em Santar;
o Alargamento da Rua da Corredoura, em Canas de Senhorim;
o Projeto de ligação da Rotunda do “Cemitério Velho” à Rua Dr. Tiago Marques, em
Canas de Senhorim;
o Obras de beneficiação do Cemitério de Moreira, em colaboração com a Junta de
Freguesia;
o Obras de beneficiação do Cemitério de Santar, em colaboração com a Junta de
Freguesia;
o Continuação da construção do Cemitério novo em Canas de Senhorim;
o Demolição de imóveis em estado de ruína no Concelho, no âmbito da Proteção
Civil.
A2) Atividades desenvolvidas com a pandemia COVID-19:
2021-04-01:
Vacinação população concelho
2021-04-02:
Vacinação população concelho
2021-04-05:
Vacinação população concelho
2021-04-08:
Vacinação população concelho
2021-04-09:
Vacinação população concelho
2021-04-10:
Vacinação população concelho
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2021-04-11:
2021-04-11:
2021-04-12:
2021-04-18:
2021-04-19:
2021-04-25:
2021-04-26:
2021-05-02:
2021-05-03:
2021-05-09:
2021-05-10:
2021-06-16:
2021-06-17:
2021-06-23:
2021-06-24:
2021-06-06:
2021-06-08:
2021-06-13:
2021-06-16:
2021-06-17:
2021-06-20:
2021-06-21:

Vacinação população concelho
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)
Voluntário para o centro de vacinação - Protocolo
Mercadinho de Produtos agrícolas
Entrega dos cabazes às famílias carenciadas (Produtos agrícolas)

NOTA: o centro de vacinação está a funcionar todos os dias da semana
B) Informação sobre educação, cultura e desporto:
Nomeadamente:
o Continuação da atribuição de subsídios com os clubes desportivos e as associações
recreativas e culturais do Concelho, apesar da suspensão de algumas das suas atividades
devido à pandemia;
o Cedência do relvado das Piscinas Municipais à escola EB 2,3 de Nelas, para utilização,
durante o horário letivo;
o Retoma das atividades desportivas no Pavilhão Desportivo Municipal, a 07 de abril, com a
utilização pela escola EB 2,3 de Nelas, assim como, a partir de 20 de abril, pelo ABC de
Nelas, que retomou as suas atividades nos escalões seniores e sub21, os escalões de
formação retomaram as atividades a 04 de maio;
o Retoma das atividades no Estádio Municipal de Nelas, a 19 de abril, com os treinos dos
escalões de formação e a 20 de abril com os treinos do escalão sénior do Sport Lisboa e
Nelas. A 05 de maio retomaram os treinos dos Veteranos;
o Cedência das instalações do Estádio Municipal ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital,
para treinos nos dias 19 e 20 de maio;
o Adesão ao programa “MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO”, creditado pelo IPDJ. Este
é um programa de âmbito nacional, que tem como missão” Monitorizar, reconhecer e
divulgar as boas práticas de intervenção, no âmbito municipal, do desenvolvimento de
práticas que potenciem a atividade física regular e o desenvolvimento desportivo
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o

o
o

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

português, partindo das práticas implementadas em cada concelho aderente ao programa”,
com três pilares de base, a partilha de boas práticas; a formação e o reconhecimento
nacional, com diversos benefícios ao longo do ano;
Integração de 5 alunos estagiários do curso Profissional Técnico de Desporto do
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, a fim de realizarem estágio na área do
desporto, cooperando com os Técnicos do Município, na lecionação das aulas e atividades
desenvolvidas;
Participação do Serviço de Desporto na promoção/divulgação dos Percursos Pedestres e
Trilhos de BTT para o Programa Praça da Alegria a pedido do Gabinete de Turismo;
Continuação das atividades no âmbito do projeto “Crianças em Movimento…”,
direcionado aos jardins-de-infância do Concelho e adaptado à nova realidade da situação
pandémica, em concordância com as regras impostas pela DGS para a prática desportiva
nas escolas, sendo constituído apenas pelo bloco de Expressão Lúdico Motora e com uma
aula presencial por mês e as restantes via online, sendo que a partir do mês de maio, de
acordo com a evolução positiva da pandemia, se passou a ir aos Jardins de Infância
quinzenalmente, intercalando com as aulas online;
Deu-se continuidade ao programa de atividades online “NELASFIT”, iniciado a 15 de
outubro, com o objetivo de promover atividades físicas/desportivas diversificadas para os
munícipes, a desenvolver nas escolas, no trabalho e na comunidade em geral, promovendo
paralelamente espaços de lazer do nosso concelho. As atividades desenvolvidas são:
SejaFit com sessões de Fitness; EscolaFit com sessões de atividades/jogos lúdicos a
desenvolver nos Jardins de Infância e PausaFit com sessões de ginástica laboral. Todas as
propostas são divulgadas na página do facebook dos Serviços de Desporto e foram
editados durante este período 17 vídeos, num total de 62 propostas desde o início do
projeto;
Continuação da divulgação de todos os Percursos Pedestres através de um folheto
elaborado para esse efeito;
Conclusão dos trabalhos para instalação de ponte pedonal no PR1- Moinhos do Castelo;
Colaboração na emissão em direto das comemorações da Semana Santa em Santar;
Continuação do apoio técnico ao projeto intermunicipal “Cultura no Dão”;
Organização de atividade conjunta com os municípios envolvidos na Rota dos Moinhos de
Portugal, designadamente, Albergaria, Águeda, Sever do Vouga, Vagos, e com o apoio do
Turismo de Portugal, relativo às comemorações do Dia Nacional dos Moinhos e
cruzamento com uma atividade dos Elos de Leitura;
Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com a musealização do
Pórtico da Quinta do Casal Bom;
Participação no Webinar do Projeto do Megalitismo da CIMVDL;
Participação online em diversas formações sobre Turismo, Desporto de Natureza e
Património;
Atualização constante da base de dados dos agentes económicos ligados ao Turismo;
Gestão regular das Publicações do FB “Turismo in Nelas”;
Apoio técnico e logístico à filmagem de reportagem sobre o concelho na Praça da Alegria;
Apoio técnico e logístico em filmagens do programa “Quem quer namorar com o
Agricultor”;
Acompanhamento técnico da requalificação do Largo do Pelourinho no Folhadal e no
CAVES em Santar;
9

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS

o Monitorização da Limpeza dos Percursos Pedonais do Concelho;
o Apoio técnico na gravação da emissão “Viagens de Baco” da AMPV, com entrevista ao Sr.
Presidente sobre o Enoturismo no Concelho de Nelas;
o Participação técnica em projeto da Rede Patrimonial da CIMVDL;
o Preparação de atividade cultural e artística de âmbito nacional “Sentinelas do Mar”;
o Continuação da distribuição de Material de Desinfeção e EPI’S por todos os
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Concelho.
o Continuação da elaboração de vídeos temáticos e informativos para publicação na Página
de Facebook do SEC;
o Continuação da distribuição de refeições, pelos Pontos de Recolha criados e/ou ao
domicílio, aos alunos dos Escalões A e B, do Ensino Secundário, dos Agrupamentos de
Escolas do Concelho;
o Confeção e distribuição de refeições para todos os alunos do ensino Pré-Escolar e 1.º
Ciclo;
o Preparação das atividades promovidas para comemorar o Dia Mundial da Criança;
o Prestação de todos os Serviços inerentes às atividades do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo:
refeições, transportes, AEC, entre outros;
o Continuação da distribuição semanal de fruta no âmbito do Regime da Fruta Escolar e do
Projeto “FrutiCool” para os níveis de ensino do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo;
o Retoma de todas as Atividades da Escola Municipal de Música, em regime presencial;
o Continuação do Projeto “Música Maestro” com aulas presenciais;
o A Biblioteca Municipal nas Redes Sociais - Manutenção de página de “facebook” da
Biblioteca com os seguintes conteúdos– Oficina do Óscar: Este Sábado há contos”
(atividades para famílias), “Sabias que….curiosidades”, “O Sabichão” (conteúdos
pedagógicos de apoio à aprendizagem, “Audiolivros” , “Poesia e leituras”, sugestões de
leitura, novidades da biblioteca, destaque de autores, “leituras com humor”, “Frases ou
pensamentos acompanhados de ilustração”, “Desafios de Escrita”, no total de 164
publicações;
o Serviço de referência on-line: em caso de necessidade de informação específica sobre
determinado assunto, os serviços procedem à pesquisa e envio por mail da informação
encontrada, digitalizada, não tendo de se deslocar às instalações;
o Biblioteca ao domicílio: requisição de obras com entrega ao domicilio por parte da Câmara
Municipal. Este serviço encontra-se disponível para munícipes com mobilidade reduzida;
o Leituras 100 Idade - empréstimo ao domicílio de livros;
o US fora de portas - empréstimo ao domicílio de livros aos alunos da Universidade Sénior;
o Reabertura da Biblioteca José Adelino, em Canas de Senhorim, numa colaboração entre o
Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros de Canas de Senhorim;
o Elos de Leitura digital: diversificadas atividades foram apresentadas no facebook do
Município e da Biblioteca Municipal de Nelas, designadamente, o Concurso 137
heterónimos, o Concurso de Leitura em Voz Alta, a hora do conto: “O Vale dos Moinhos”,
leitura nos moinhos locais integrada nas comemorações do Dia Nacional dos Moinhos do
Projeto Intermunicipal “Rota dos Moinhos de Portugal”, Ler Pessoa, na Biblioteca José
Adelino, espetáculo de marionetas : Carta ao cavaleiro de nada…”, Escrever sobre Pessoa:
Encontro de autor com Jerónimo Pizarro, encontro com o escritor José Carlos Completo,
Cinema: Curtas baseadas em Fernando Pessoa (Ensino Secundário), Sair da Gaveta:
Encontro de autores concelhios, homenagem ao Dr. Pêga, entre outras atividades;
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o Exposição “Fernão de Magalhães: Crónicas”, uma exposição bibliográfica e documental
sobre a vida e obra deste navegador português, no ano em que se comemoram os 500 anos
da sua morte.
C) Informação sobre desenvolvimento social, emprego e saúde:
Nomeadamente:
o Celebração de 6 contratos de emprego inserção (Desinfeção/Higienização de Escolas);
o Nomeação de 1 dirigente intermédio de 3º grau para a Unidade Orgânica de Projetos,
Obras e Ambiente;
o Atendimentos de caráter informativo a 5 entidades/possíveis promotores, no âmbito dos
Regulamentos de Incentivos ao Empreendedorismo do Município de Nelas, bem como
outras medidas de apoio.
o Atendimentos de caráter informativo a 8 empreendedores/entidades, no âmbito do apoio
técnico à criação e consolidação de projetos e ideias de negócio, nomeadamente
informação sobre apoios à criação do próprio emprego e esclarecimento de dúvidas aos
potenciais promotores.
o Foram rececionadas 11 ofertas de emprego, por entidades empregadoras do concelho de
Nelas e concelhos limítrofes, compreendendo 17 postos de trabalho, para as quais foram
encaminhados 83 candidatos a emprego;
o Atendimento de 337 candidatos que recorreram aos serviços do GIP com objetivo de
inscrição para emprego, inscrição em formação profissional, obtenção de informações no
âmbito de medidas de integração no mercado de trabalho (estágios profissionais, contratos
de emprego inserção), informação sobre ofertas de emprego;
o Encaminhamento de 8 candidatos para formação em sistema e-learning, destinada ao
público desempregado de 5 candidatos;
o Realização de sessões de informação coletivas (informação sobre ofertas de emprego;
formação profissional; assuntos relacionados com a inscrição no Serviço de Emprego), em
modo presencial e sessões realizadas através de vídeo-conferência, que contou com a
participação de 330 utentes;
o Realização de 11 atendimentos relativos aos seguintes assuntos: auxílio a análise de
correspondência estrangeira, pedidos de reformas antecipadas aos países de emigração
o Iniciativas desenvolvidas no âmbito das medidas pandemia, covid-19
Ação / Iniciativa desenvolvida

Nº empresas/
pessoas
Realização em articulação com o Serviço de 39 utentes
Emprego de Viseu de inscrições, apoiando
desempregados que pretenderam fazer a sua inscrição,
evitando deslocações a Viseu e na maioria das vezes
ausência de resposta informativa por parte do IEFP
Realização de sessões de informação coletivas
0
através de videoconferência, em parceria com o IEFP

Elementos

o Continuação da realização de algumas das atividades da Universidade Sénior nos
domicílios dos alunos. Na terceira fase de desconfinamento, duas equipas da Universidade
Sénior deslocaram-se a casa dos alunos para lhes “levar” atividades das áreas da música,
rádio, atividade física, trabalhos manuais, expressão dramática e apoio psicológico;
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o A Universidade Sénior continuou a dar resposta a pedidos de compras, farmácia, correios,
a todos os munícipes que o solicitam;
o Apoio aos alunos da Universidade Sénior no seu transporte aquando da sua chamada para a
vacina;
o Apoio da equipa da Universidade Sénior no Centro de Vacinação a todo o trabalho
solicitado;
o Entrega dos cabazes alimentares do “Meu Super“ de Nelas para a Junta de Freguesia de
Canas de Senhorim, levando ainda ao domicilio de cidadãos que necessitam deste apoio
mas não têm transporte para se deslocarem à Junta de Freguesia;
o Manutenção de contactos regulares com os alunos, levando-lhes atividades que podem
desenvolver em casa (passatempos, palavras cruzadas, trabalhos manuais etc);
o Acompanhamento via telefone dos alunos da Universidade Sénior, com a finalidade de
perceber se há dificuldades no seu dia-a-dia devido à pandemia;
o Colaboração da Universidade Sénior com o Serviço Social, designadamente, na
distribuição dos cabazes agrícolas, resultante do Mercadinho;
o Cooperação com o Centro Hospitalar Tondela-Viseu na distribuição de medicamentos a
doentes de risco, sempre que solicitado;
o Realização de 4 sessões de Informação sobre a importância da vacinação, no âmbito da
disciplina de Saúde Para Todos, com o intuito de desmistificar e informar os seniores para
a importância de se vacinarem e para se sentirem à vontade de colocarem todas as dúvidas
que pudessem ter acerca do tema em questão.
o Reabertura da Universidade Sénior com oferta de algumas atividades, como Atividade
Física, Coro Misto, Coro Masculino, Cavaquinho, Iniciação ao Piano, Iniciação à Guitarra,
Rádio e Conversas Soltas, sendo que todas elas foram realizadas com a máxima segurança,
cumprindo todas as regras impostas pela DGS e pela RUTIS em relação aos espaços e
números máximos de alunos por turma.
o Continuação da atividade do Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª geração
(CLDS-4G) – Nelas 4You – Programa de intervenção social com a duração de 3 anos, uma
parceria entre a Câmara Municipal e o Centro Paroquial de Nelas, num investimento de
533.741,90€. O Programa CLDS-4G “Nelas 4You é um instrumento de combate à
exclusão social e tem como finalidade promover a inclusão social de grupos populacionais
mais frágeis, através de uma intervenção de proximidade, com ações integradas de
diversos agentes e recursos localmente disponíveis;
o Banco Local de Voluntariado - no âmbito deste projeto, foram realizadas 12 sessões de
sensibilização acerca da temática “Voluntariado” dirigida aos alunos do Ensino Secundário
do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. O Banco Local de Voluntariado
promoveu também uma ação de angariação de voluntários para o Centro de Vacinação de
Nelas, tendo sido recrutados 7 voluntários;
o Mercadinho de Produtos Agrícolas (Solidário) – Na sequência da situação pandémica, o
Serviço Municipal de Apoio à Economia Social deu continuidade à distribuição de fruta e
produtos agrícolas às famílias carenciadas e a famílias que pontualmente estão restringidas
no acesso a bens alimentares devido à COVID-19. Neste período, foram abrangidas 123
famílias, correspondendo a 385 pessoas;
o Loja Solidária – neste período foram abrangidas 4 famílias. Foram doados à Loja Solidária
produtos de higiene pessoal e vestuário por 5 particulares que preferiram o anonimato;
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o Fundo Especial de emergência Social – procedeu-se à entrega mensal de cabazes com bens
alimentares do estabelecimento comercial “Meu Super”, de Nelas, a 61 famílias,
correspondendo a 191 indivíduos que apresentaram junto do Serviço situações de carência
económica, decorrente do atual momento que se vive ou decorrente de sinalizações por
outras entidades (juntas de Freguesia, IPSS´S, entre outras);
o Instrução e deferimento de 6 processos de incentivo à natalidade;
o Atribuição do Cartão Sénior Municipal a 20 munícipes com idade igual ou superior a 66
anos de idade;
o Realização de reunião do Conselho Local de Ação Social de Nelas, para emissão de
parecer à Candidatura à 2.ª fase de construção da ERPI da Santa Casa da Misericórdia de
Santar (no âmbito do Programa Pares 3.0);
o Atribuição do tarifário familiar a família numerosa e apoio em obras a um outro agregado
familiar em situação de vulnerabilidade económica e social, no âmbito do Regulamento de
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos em matéria de apoio em obras na habitação e
tarifários especiais de água, saneamento e resíduos;
D) Informação do Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação:
Nomeadamente:
o Atualização de aplicações do ERP Airc;
o Atualização de softwares nos servidores;
o Suporte aos utilizadores da rede informática do Município de Nelas e escolas;
o Filmagens e Fotografias aéreas (Drone);
o Formatação, atualização e manutenção preventiva de equipamentos informáticos;
o Gestão dos servidores, ativos de rede e todo o parque informático;
o Configuração e testes do Portal do Munícipe;
o Configuração e instalação do novo parque de impressão do Município de Nelas;
o Implementação da aplicação de gestão de ocorrências “ourcity”;
o Implementação do Projeto de Integração da Despesa com a Gestão Documental;
o Substituição de computadores em alguns serviços;
o Instalação e configuração de cartões de IOT para equipamentos de telemetria;
o Resolução de 301 tickets (pedidos informáticos através da plataforma GLPI).
o Impressão de cartazes, divulgação e elaboração de noticias de vários eventos, para
publicação nas redes sociais e “site” da Autarquia;
o Cobertura fotográfica de vários eventos;
o
Elaboração de cartazes solicitados por diversas associações e relativos a diversas
atividades;
E) Informação sobre finanças e património municipal:
o

Dados relativos ao último mês encerrado, ou seja, 31 de maio de 2021:

a)
A dívida de médio e longo prazo foi de 10.187.518,04€;
b)
A dívida orçamental de curto prazo, a fornecedores e outros credores, foi de
2.271.048,27€.
- O senhor Deputado Manuel Henriques questionou o Senhor Presidente da Câmara,
acerca do funcionamento da ETAR Nelas III, bem como acerca das expressões alegadamente
proferidas num evento público, de que o vinho de Penalva seria melhor que o vinho de Nelas.
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- O senhor Presidente da Câmara deu esclarecimentos acerca do funcionamento da ETAR
e referiu que, quanto ao episódio do vinho de Penalva, se tratou de uma ironia havida entre ele e o
Presidente da Câmara de Penalva e, como tal, devia ser entendida como o valor contrário ao
afirmado.
O ponto 2.2. – Apreciação e votação, nos termos do artigo 25.º/2, al. l), da Lei n.º
75/2013, de 12/09, dos documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2020 e
remessa dos mesmos ao Tribunal de Contas foi retirado da Ordem de Trabalhos.
O ponto 2.3 – Aprovação da 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2021 foi retirado da
Ordem de Trabalhos.
Os pontos 2.2. e 2.3. foram retirados da ordem de trabalhos, pelo facto de estarem
dependentes da aprovação, em reunião de Câmara, da Conta de Gerência de 2020, o que não
aconteceu.
No ponto 2.4 – Aprovação da Estratégia Local de Habitação do Município de Nelas para
efeito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação decorrente do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4
de junho (1.º Direito) e da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, nas atuais redações, usaram da
palavra os Senhores Deputados Manuel Alexandre Henriques e Maria João Tavares Ribeiro e o
Senhor Presidente da Câmara.
- O senhor Deputado Manuel Henriques questionou o Senhor Presidente da Câmara, se
iria honrar a decisão da Câmara em não adquirir o prédio em construção no Pomar.
- A Senhora Deputada Maria João referiu-se ao rigor que deve presidir aos dinheiros do
PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), bem como à questão da resolução das deficientes
condições de habitação dos indivíduos de etnia cigana que vivem no concelho e a sua
relocalização em habitações com dignidade.
- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que respeitaria sempre a deliberação da
Câmara, à semelhança do que já anteriormente havia sucedido, a propósito do Parque de
Caravanismo em que também foi por si decidido, face a alguma contestação, não o construir ali,
como estava previsto.
Em particular, referiu que o prédio do Pomar não seria adquirido conforme vontade
manifestada em reunião de Câmara pela maioria dos membros e que na Estratégia Local de
Habitação, estava prevista a construção de 55 alojamentos para habitação social, sendo alguns
para as famílias de etnia cigana, para uma operação urbanística nos locais onde eles já habitam.
Posto o ponto à votação, foi aprovado por unanimidade.
Os Senhores Deputados Carlos Manuel Monteiro Almeida e Maria Teresa Simões
Marques Silva Pinto, que estavam em videoconferência, não responderam à chamada pelo que não
votaram.
A respetiva minuta foi aprovada por unanimidade.
O ponto 2.5 – Aprovação do Aditamento ao Regulamento de Trânsito do Município de
Nelas – 7 lugares de estacionamento autorizado para pessoas com mobilidade condicionada, foi
posto à discussão. Não tendo havido qualquer intervenção, foi posto à votação, tendo sido
aprovado por unanimidade.
A respetiva minuta foi aprovada por unanimidade.
O ponto 2.6 – Aprovação do pedido de aquisição de caminho público – Desafetação do
domínio público deste arruamento. Local: Póvoa de Luzianes. Requerente: Roberto Luís Simões
Morais, foi posto à discussão. Não tendo havido qualquer intervenção, foi posto à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade.
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A respetiva minuta foi aprovada por unanimidade.
Seguidamente, no ponto 2.7, foi tomado conhecimento da isenção de Taxas Municipais a
aplicar excecionalmente às esplanadas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
O ponto 2.8 – Designação de 2 Cidadãos efetivos e 2 Cidadãos suplentes para a Comissão
Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, foi posto à discussão, tendo
sido designados, para efetivos, os Cidadãos: Paula Susana Lopes Craveiro e Catarina Adelaide
Fernandes Fonseca e para Suplentes, os Cidadãos Celeste do Carmo Almeida Nunes e Sara Neves.
Esta designação foi por consenso entre os 23 elementos presentes.
A respetiva minuta foi aprovada com 22 votos a favor e 1 voto contra.
Período do Público:
Aberto o período do público, inscreveram-se: Dr.ª Mariana Abrantes; Sr. José Mouro e
Dr. Alexandre Borges.
- A Dr.ª Mariana Abrantes, residente em Beijós, Carregal do Sal, manifestou preocupação
pelo funcionamento da ETAR de Nelas III, recentemente iniciado, e pela espuma que a água
aparentava ter, junto à ponte na ribeira de Travassos, naquela localidade, situação que fez sentir ao
Senhor Ministro do Ambiente, no dia da inauguração, bem como ao Presidente da Câmara em
reunião previamente tida com ele.
- O Senhor José Mouro, também residente em Beijós, manifestou igual preocupação e o
desejo de que o problema fosse rapidamente ultrapassado.
- Por fim, usou da palavra o Dr. Alexandre Borges, residente em Canas de Senhorim,
questionando acerca da mesma situação do funcionamento da ETAR Nelas III, bem como do seu
custo final.
- O Senhor Presidente da Câmara deu esclarecimentos aos munícipes, referindo ter já
marcada uma reunião na APA (Agência Portuguesa do Ambiente), em Coimbra, na terça-feira,
próxima, e estar a fazer análises e tudo o possível, no sentido de ultrapassar qualquer questão
menos conforme, porque uma ETAR de 5 milhões de euros, teria de ter um funcionamento
exemplar e que isso iria suceder.
Falou ainda do projeto, já em andamento, do reaproveitamento da água desta ETAR para
fins industriais, numa candidatura ao POSEUR, num investimento de cerca de 1,7 milhões de
euros.
Nota: Uma falha técnica impediu a gravação áudio da sessão, pelo que esta ata foi
elaborada através dos dados anotados, por vezes insuficientes.
Se eventualmente foi omitida alguma intervenção que o autor considere importante,
agradecemos que nos faça chegar a mesma, para que seja introduzida da ata.
Pelo ocorrido, pedimos as mais humildes desculpas.
Adenda:
O Senhor Deputado Manuel Henriques solicitou que fosse incorporado, nesta ata, a
seguinte declaração:
- “Bom, relativamente à ata e sabendo que houve alguns problemas técnicos, também vou
admitir que a ata está mais imperfeita, ou está com muitas deficiências, fruto desses problemas
técnicos.
De todo o modo, para mim é muito importante, não é aqui discutir o que se discutiu
nesse dia, mas é pôr aqui a verdade do que aconteceu. E, no que toca a um dos temas de
discussão nessa noite, a propósito das terraplanagens na Zona Industrial II, do Chão do Pisco, há
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uma imperfeição que eu acho que é grande na ata porque eu coloquei questões, mas na ata não
diz, expressamente, o que aconteceu.
O Senhor Presidente da Câmara, dentro daquilo que achava que era correto, disse que
não tinha que me responder. E isso é um facto relevante neste assunto na ata. Eu insisti e o
Senhor Presidente da Câmara disse que não tinha que me responder. Não estou a valorar essa
não resposta. Estou apenas a dizer, que a ata não é, verdadeiramente, uma ata se não tiver o que
aconteceu. E o que aconteceu foi isso.
Pronto, por isso, a minha sugestão é que a ata incorpore que o Senhor Presidente da
Câmara disse ao Deputado Manuel Henriques uma, duas, três vezes, que não tinha que responder
e que não ia responder. E, foi, de facto, isso que aconteceu. Pronto, isso é, verdadeiramente uma
ata se lá estiver. De resto, aceito as imperfeições, fruto das contingências.”
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a
sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.
Presidente:
Secretária:

16

