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ATA N.º 20/2022 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS REALIZADA EM DEZ 

DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

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

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

reunião ordinária, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Augusto Alves 

Amaral, estando presentes no Salão Nobre, o referido Senhor Presidente da Câmara e os 

Senhores Vereadores Elsa Maria Abrantes Loureiro Rodrigues, Fernando António Pais 

Silvério, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Aires Manuel Antunes dos Santos e Rui Pedro Silva 

Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador José Manuel Borges da 

Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

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

os seguintes saldos: - Total de disponibilidades da Câmara Municipal: 1.662.257,62 euros 

(um milhão seiscentos e sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e sete euros e sessenta e dois 

cêntimos); - De operações orçamentais: 1.007.516,33 euros (um milhão sete mil quinhentos e 

dezasseis euros e trinta e três cêntimos); - De operações não orçamentais: 654.741,29 euros 

(seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e um euros e vinte e nove 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

---- O Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Augusto Alves Amaral, cumprimentou todos os 

presentes. Cumprimentou a Senhora Vice-Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, os 

Estimados Colaboradores do Município e o Digníssimo Público. Afirmou que iam dar início à 

reunião ordinária de 10 de outubro de 2022. De seguida, deu conhecimento da situação 

financeira da Autarquia, já descrita no ponto anterior. Entrando no Período de Antes da 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente afirmou que, neste Período de Antes da Ordem do Dia, 

entre outras questões, queria informar que tiveram início hoje, com o recurso aos Serviços 

Externos da Autarquia, as podas no Concelho de Nelas, com um reforço que houve de 

Operacionais para que fosse possível evitar a contratualização externa que será feito nos 

próximos meses. Ao fazermos a poda, que também já não era feita, também conseguem, de 

alguma forma, preservar a própria limpeza dos espaços. Como os Senhores Vereadores 

também deram conta, tiveram início as obras da Av.ª João XXIII, como eles tinham falado 

também. E também dizer que há um conjunto de atividades a decorrer com os Serviços já de 

pensamento de Proteção Civil também não só pela presente, mas a próxima edição, depois 

com as articulações que andam ser feitas com as EIP,s. De igual modo, há um conjunto de 

atividades que vão decorrendo durante este hiato temporal da última reunião para esta. E há 

também, que o Executivo se regozija, com as atividades envolvidas pelas Associações e 

também, naturalmente, pelas promovidas pela Autarquia, como as parcerias com outros 

Municípios e outras Entidades. Ainda há uma outra questão que também gostava de realçar e 



dava a palavra à Senhora Vice-Presidente por causa de uma Menção de que a Autarquia foi 

alvo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Senhora Vice-Presidente, Elsa Maria Abrantes Loureiro Rodrigues, cumprimentou 

todos os presentes. Cumprimentou o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores, o Estimado 

Público e os Funcionários do Município. Afirmou que a Autarquia foi distinguida no Prémio 

Viver em Igualdade para o Biénio 2022/2023. São as Boas Práticas na Integração da 

Igualdade de Género de Cidadania e não Discriminação. Foram distinguidas três Autarquias: 

Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas, com uma Menção Honrosa. ------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, posto isto, deixa, naturalmente, à intervenção dos 

Senhores Vereadores que se queira, inscrever para intervir, por favor. Deu a palavra ao 

Senhor Vereador Aires dos Santos. ----------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos cumprimentou o Senhor 

Presidente, os Caros Colegas, os Senhores Funcionários e o Público. Afirmou que queria 

abordar três questões que considera de interesse para o Município e relevantes. Uma delas é 

sobre os 30 anos da Feira Medieval que vem afirmar um Evento que, quando foi estruturado, 

tinha grandes ambições e chegou onde chegou apesar deste interregno da pandemia. Voltou, 

novamente, em forçam, atraindo o Público, motivando as Associações, porque esta Feira foi 

sempre assente num pilar muito forte, quer a parte da Organização e as Associações Locais 

que se envolviam sempre com os seus conteúdos, com os seus requisitos que eram sempre 

necessários, portanto, pautar. Este ano faltou um pouco a parte dos excedentes agrícolas 

porque é sempre um elemento muito fundamental na divulgação da Feira, para alargar não só 

as ofertas, mas também para dar outro brilho à Feira. Como também, quando se falou dos 30 

anos, falou-se muitas vezes de valorizar, esquecendo-se um pequeno pormenor de 

homenagear e lembrar os fundadores desta Feira porque há um que já não existe. Já partiu, o 

Senhor Fernando Gomes Pinto. E era um momento, se calhar, interessante para o reconhecer e 

o homenagear, pelo grande bem feitor da Feira Medieval de Canas de Senhorim. Na anterior 

reunião também tinha sensibilizado o Senhor Presidente para que houvesse alguma atenção 

nas limpezas à entrada da Vila, junto ao Hotel até lá em cima, até ao Viaduto, também não 

ficaram limpas e ainda hoje estão nas mesmas circunstâncias. Há ramos até espalhados pela 

Rua. Porque o Hotel teve uma capacidade, praticamente, total de ocupação e muita gente 

deslocou-se a pé e os passeios não se encontravam, a nível de limpeza, bem cuidados. É 

sempre bom. Faz lembrar aquela história da Páscoa que até as Famílias mais humildes, 

chegava a Páscoa, até o pátio levava aqueles raminhos e os fetos para ficar tudo bonitinho, 

tudo adequado. Depois, também queria perguntar ao Senhor Presidente, portanto, na altura 

falou-se aqui numa das reuniões sobre a Política de Transportes, de que iria haver um banco 

de saídas, ou de quilómetros, através das Associações. Não sabe se foi verdade, também não 

aprofundou, soube através de alguns Colegas de Penela, que o Grupo de Vilar Seco foi 

convidado a participar no Rabaçal, numa atividade. E acho que não foram por algum motivo. 

Se calhar tinha a ver com os tipos de transportes porque nós temos grandes relações com o 

Rabaçal e Penela. Portanto, há uma grande proximidade, portanto, entre as duas Autarquias e 

gostava que isso. Não? Pronto. Eles disseram que não foram. Ele, Vereador Aires Santos, 

também disse que não tinha bem a certeza. Mas, às vezes, estamos a calcular, como são 

Políticas das Autarquias, porque as relações que nós temos serão sempre importantes trazer, 

sempre que necessário, a uma aproximação. É sempre bom porque nós vivemos também de 

nós, mas também vivemos de uma proximidade e de intercâmbio intermunicipal. Outro 

assunto, não foi levantado aqui, foram duas situações que se levantaram na Assembleia 

Municipal, que foi referente à limpeza urbana das Caldas da Felgueira, que tinha sido 

suspensa, portanto, a limpeza com a empresa que estava a fazer esse tipo de trabalho. Se foi 

suspenso, se o Pessoal da Câmara está a assegurar essa limpeza porque as Caldas da Felgueira 

merece toda a atenção, como Estância Termal e como Aldeia, portanto, merece também esses 

cuidados. Se mesmo, suspendendo, portanto, os Serviços, se está a ser mantido através da 

Autarquia. Relativamente à pavimentação nos passeios, houve aquela intervenção junto ao 

Posto Médico da conduta e, entretanto, pensa que já foi reparada e os paralelos, os cubos 

estão em cima do muro. Muita gente pára ali para ir ao Posto Médico e quem sai, fica do lado 
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direito, apeado, tem que ir para o passeio que está em terra, se havia possibilidades de 

recuperar, o mais rapidamente possivel, portanto, essa pavimentação para mobilidade das 

pessoas. Como també, ao mesmo tempo, na Av.ª 1 de Julho, já, por acaso, está aqui o Senhor 

Arlindo levantou esta questão já em abril, que já falta lá muito paralelo, que muita gente tem 

ali levado alguns para casa, ou não sabe. Mas faltam lá paralelos, portanto, porque ali é uma 

grande mobilidade de que sai da Rua das Lameiras e a seguir vai para o Parque da Urgeiriça, 

fazer as suas caminhadas. Está vedado de um lado e só circula de um lado porque o piso não 

foi ainda reposto desde abril, mais ou menos. Portanto, era só, dirigindo-se ao Senhor 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente agradeceu ao Senhor Vereador Aires Santos. Deu a palavra ao 

Senhor Vereador Fernando Silvério. ---------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério cumprimentou o Senhor Presidente, a 

Mesa e os restantes presentes. Afirmou que trazia aqui alguns assuntos para questionar o 

Senhor Presidente. E pegando nas palavras do Senhor Presidente no que diz respeito à Av.ª 

João XXIII, do início das obras, que eram para ter iniciado, ou melhor, estavam a iniciar no 

ano passado mais ou menos nesta altura e por puro calculismo e que imaginassem o 

calculismo político, é que este novo Executivo não as deixou iniciar. E se o argumento foi 

aquele utilizado pelo Presidente na Assembleia Municipal em que diz que foram os 

Comerciantes que não deixaram iniciar as obras, pensa que não é um argumento que não 

colhe e se forem ver, então, no ano passado, eram para iniciar, mais ou menos nesta altura. 

Não iniciaram por manifesta vontade e imposição deste Executivo. E iniciaram agora, mais ou 

menos, na mesma altura. Por isso, um mero calculismo. Um mero calculismo. E, depois, mais 

adiante, ainda irão ver as repercussões deste adiamento. Cá estarão depois também para 

analisar todas essas contas. Irão ver as repercussões desse adiamento. Bom. Isto para falar 

também relativamente à última Assembleia Municipal e à postura que, de algum tempo para 

cá que o Senhor Presidente tem vindo a assumir, quer nas reuniões de Câmara, mas também 

nas Assembleias Municipais. Uma postura já com alguns traços de alguma arrogância e que, 

realmente, não contribuem em nada para o debate político e nem para a resposta que os 

Municipes merecem. E isso verificou-se, novamente, na última Assembleia Municipal em que 

o Senhor Presidente não responde às perguntas. Responde às perguntas que lhe apetece, como 

já o referiu aqui nesta mesa a dizer a Municipes que: Respondo se eu quiser. E é essa a sua 

condição de Presidente. Ou seja, quando as perguntas não lhe agradam diz que não faz 

comentários às questões que lhe são colocadas. E foram colocadas algumas questões na 

Assembleia Municipal. E o Senhor Presidente não responde, ou não sabe, ou não quer 

responder. E, então, enceta os seus monólogos e bom e não responde aos Municipes, nem aos 

Membros da Assembleia Municipal. Ele, Vereador Fernando Silvério, tem que lamentar isso, 

tem que lamentar isso, que não é postura correta de um Presidente de Câmara. E pegando 

nessa questão da Assembleia Municipal e que também lhe deixasse referir que, ao longo 

destes anjos, já assistiu a algumas Assembleias Municipais, nunca viu a postura de um 

Presidente de Câmara como aquela que o Senhor Presidente teve na última Assembleia 

Municipal para com o Presidente da Assembleia Municipal. Nunca viu. Nunca viu. Uma 

atitude totalmente de confronto. Uma atitude totalmente de confrontação com o Presidente da 

Assembleia Municipal a roçar quase um insulto, a roçar quase um insulto. Não se lembra de 

ter visto essa atitude de confronto de um Presidente de Câmara para com um Presidente da 

Assembleia Municipal. Não se recorda. E isso preocupa-o. E isso preocupa-o para o normal 

funcionamento dos Órgãos. E isso preocupa-o para o normal funcionamento dos Órgãos. Uma 

atitude, totalmente, de confronto e que não se justifica. Pelo contrário. Pelo contrário. Às não 



respostas do Senhor Presidente, quem tentava responder era o Presidente da Assembleia 

Municipal. Ou seja, nalguns momentos, aquilo que ele sabia, estava a substituí-lo, ou porque 

o Senhor Presidente não sabia a resposta, ou não queria dar a resposta. E isso preocupa-o. E 

isso preocupa-o. E também gostaria de colocar agora as seguintes questões: Foi dito na última 

Assembleia Municipal que havia pagamentos em atraso de 579.791,00 euros. Todos eles 

sabiam o que é que isso implica. No último Relatório semestral diz mesmo que no dia 31 

dezembro de 2021 não havia pagamentos em atraso. O que ele gostaria de saber era se estes 

pagamentos em atraso, digamos assim, já houve o acréscimo a estes pagamentos em atraso. E, 

por outro lado, se à Câmara já lhe foi repercutido alguma sanção relativamente a este não 

cumprimento. E, desta forma, aqui a talhe de foice, quando irão falar acerca da alteração 

orçamental, se posto isto, a Câmara é obrigada a relatar o cálculo dos fundos disponíveis na 

SEAL. Se é obrigada e se o tem feito. Que preocupa, que preocupa porque não se lembra, não 

se lembra, esta Câmara, nos últimos anos, ter pagamentos em atraso, ou seja, 90 dias após o 

vencimento das faturas. Gostaria também de colocar a seguinte questão: Relativamente à 

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, em que ponto é que está esse processo. Pensa 

que tinha sido decidido, por unanimidade, em reunião de Câmara, o envio desse processo para 

Contencioso. Gostaria de saber como é que está esse processo também. Por outro lado 

também uma questão de mais abrangência também a nível da CIM Viseu Dão Lafões, se o 

Senhor Presidente tem conhecimento se já foi lançado o concurso internacional da concessão 

dos transportes públicos. Se já foi lançado e em que patamar é que isso está. Por agora, era 

tudo. Agradeceu ao Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente agradeceu ao Senhor Vereador Fernando Silvério. Afirmou que, 

então, no que concerne às questões colocadas pelo Senhor Vereador Aires dos Santos, as suas 

opiniões sobre, eventualmente, da questão do que poderia ter sido feito, nomeadamente, uma 

parte para os excedentes agrícolas, eventualmente, poderia, como a Autarquia é um Parceiro 

da Organização da Feira Medieval, mas em termos de implementação da atividade em si, a 

atividade é mais deixada em termos do tipo de, em sintonia com a Autarquia, é verdade, mas 

com a Junta de Freguesia a promover o Evento. A ideia que ele, Senhor Presidente, tem é que 

o Evento foi, de facto, um Evento notabilíssimo, como sempre. Este ano, muito porventura, 

pela ausência também dos Eventos com as condições que eles sabiam que decorreram por 

causa do efeito da pandemia, fez com que as pessoas também tivessem essa vontade acrescida 

de participarem também em Eventos. E julga também que a recetividade foi muito grande. E, 

provavelmente, até, se não foi o Evento com mais gente, terá sido dos Eventos onde mais 

gente chegou e participou e visitou a Feira Medieval. E dizer que também nesta questão da 

homenagem houve ali um momento também da Exposição também que tem a ver com a 

História da própria Feira Medieval, com os Cartazes, com a História. E, portanto, acha que 

também essa homenagem aos 30 anos, de alguma forma também foi retratada nesse momento 

da Exposição, como o Senhor Vereador Aires Santos também teve, que ele, Senhor 

Presidente, sabe que ele também lá esteve na própria Exposição. Portanto, acha que a 

Organização, sim, esteve também bem. Nisso, há sempre meios para melhorar e ações de 

melhoria e contributos. Mas, entende que, de facto, houve ali, até em termos organizacionais e 

em termos até de deslocação de alguns movimentos para outros locais, como o Torneio. 

Portanto, houve ali um conjunto de mais-valias, em relação às Edições anteriores, que foram, 

claramente, positivas e acha que o balanço é, claramente, positivo. Não invalida que não haja 

sempre sugestões de melhoria. Sobre a questão da Política de Transportes com as 

Associações, o que o Executivo fez foi haver no Protocolo que fossem acauteladas todas as 

situações. Portanto, a Autarquia disponibiliza o apoio financeiro. A partir deste ano, com os 

pagamentos a ser feitos por duodécimos regularmente e não de uma forma esporádica. E fez-

se um plafonamento do número de quilómetros para as Associações. Não para ser, para cortar 

conforme fosse o corte, mas também para haver aqui alguma maneira de nós também, numa 

explosão grande de custos em termos de transportes e de combustível, haver aqui também 

alguma contenção. Não invalidando, o Executivo também sabe, obviamente que as 

Instituições e que estas Associações em particular, ao estarem nos Eventos, estão a promover 

também o território e estão a promover as nossas localidades, também como é óbvio. Mas há 
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aqui também questões ligadas a estas Associações, também às Bandas e aos Ranchos, que têm 

a ver com outras contrapartidas que eles também usufruem. E outras regalias e também, 

outras condições que lhes são concedidas nas participações. Mas a Política de Transportes tem 

a ver muito com essa questão também, de alguma forma, de regularizar. Não houve, até agora, 

nenhum convite, nenhum pedido de transporte que tenha sido deixado de ser respondido. Ou 

pode até, eventualmente, numa, ou noutra situação, onde há transportes que já estão 

comprometidos e não há disponibilidade. Mas, por causa das Diretrizes, não. Isso não 

aconteceu nesse sentido. No que concerne à limpeza urbana, a limpeza urbana, eles já falaram 

aqui sobre o assunto, mas falam outra vez, muita também da limpeza urbana podia passar pelo 

Protocolo que advém da CIM Viseu Dão Lafões e para o qual eles contribuem enquanto 

Município já há muito tempo e nunca usufruíram dele, dos Sapadores Florestais, da limpeza, 

da CIM Viseu Dão Lafões. Portanto, o Executivo candidatou-se e aguardou que isso também 

fosse uma realidade. Acabou por não ser quase para ninguém. Houve problemas na CIM 

Viseu Dão Lafões que até são do conhecimento público, que a CIM Viseu Dão Lafões deu 

conhecimento disso, com os próprios Funcionários Sapadores da CIM Viseu Dão Lafões. E, 

portanto, depois, o que foi feito é, quando estava tudo contratualizado houve aqueles 

impedimentos que houve dos períodos de risco de incêndio elevado. Mas foi retomado. Para 

dizer que há uma parte de tudo o que estava contratualizado, em abono de verdade, não foi 

suspenso nada do que havia antes. O que acontece é que foi feito isto de duas maneiras. Num 

controlo da gestão financeira da Autarquia, que é preciso fazer opções e já lá vão outra vez e 

também não se cansam de dizer isto. Há uma parte da limpeza urbana que foi contratualizada. 

E outra que é assegurada pelos próprios Serviços. Obviamente, também, com as condições 

climáticas que houve este ano, não é sempre fácil conseguir responder a tudo. Já foi feita, 

recentemente, a limpeza das Caldas da Felgueira em direção a Senhorim, em direção à Ponte 

de Seia. Já está completada. Neste momento, vai-se continuar em Senhorim e vai-se estender 

ao Concelho também. E há uma outra parte que é os Serviços da Autarquia. Já se fez a 

limpeza também das Caldas da Felgueira para Vale de Madeiros. Mas, de facto, 

eventualmente, terão que voltar a ir lá outra vez. Os Serviços da Autarquia têm feito um 

excelente trabalho. Há muita solicitação a ser feita sobre as mais diversificadas tarefas. E, 

portanto, a resposta tem sido dada na medida em que é possível. Mas esta limpeza 

contratualizada está a ser executada, a que foi concessionada que havia já antes. E a outra 

parte, a cargo do Município, também. Na pavimentação, de facto, a intervenção foi feita nisso. 

Por vezes, nem sempre é levantado o remanescente. Mas, de qualquer maneira, essa parte 

também estava já, perfeitamente, assegurada. Ele, Senhor Presidente, não sabe se em termos 

da pavimentação e da limpeza dos passeios se haverá mais alguma coisa para acrescentar 

sobre isso. Mas, basicamente, era nessa questão. ------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos, dirigindo-se ao Senhor Presidente, 

afirmou que só queria lembrar um pequeno pormenor que, às vezes, pode ser também mal 

interpretado, ou visto de outra forma. A Feira Medieval de Canas de Senhorim, se reparar a 

data, enquanto que há Feiras no País que começam logo em maio, portanto, no ano inteiro, a 

Feira de Canas de Senhorim é no primeiro fim-de-semana de outubro. Tem sido sempre assim 

ao longo dos tempos. E foi enquadrada porquê no primeiro fim-de-semana de outubro? 

Porque era a época em que tínhamos excedentes agrícolas. Havia. Havia. Havia. Basta que 

havia Associações que só tinham excedentes agrícolas. Não tinham mais nada. Nas primeiras 

Feiras, por exemplo, a Associação de Vale de Madeiros, o Paço, tinham duas barracas, uma 

de comes e bebes e outra de excedentes agrícolas. ----------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que o que o Senhor Vereador Aires Santos estava a dizer é 



que agora já se perdeu um bocadinho essa tradição. ---------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos respondeu ao Senhor Presidente 

que se perdeu um bocadinho. Mas é de recuperar. É uma sugestão. Há 3 anos atrás havia. -----

---- O Senhor Presidente afirmou que em 2019, sim. --------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos continuou: Porque, às vezes, é 

assim. A gente sabe que muitas vezes as Associações, mas, dirigindo-se ao Senhor Vereador 

Artur Ferreira, ele, Vereador Aires Santos, nunca falhou a uma Feira. Nunca falhou a uma 

Feira. Da primeira à trigésima. ---------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Aires Santos que não era disso que 

estavam a falar. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que estavam a falar de 

excedentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos perguntou ao Senhor Vereador 

Artur Ferreira se podia concluir. Afirmou que estava-lhe a dizer que havia Associações que só 

tinham barracas de excedentes agrícolas. Agora, as coisas também se alteraram. As pessoas 

querem, se calhar, ter mais algum dinheiro e fazem outras coisas. ----------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Aires Santos que era disso que 

estavam a falar também, muito provavelmente. --------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos afirmou que não estava a dizer que 

estava errado, ou que faltou. Deve-se dar mais atenção porque também faz parte da matriz da 

Feira Medieval. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que se devia ser retomado mais cedo. Independentemente 

disso, é assim: Eu acho que cabe à Organização. ------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos afirmou que deve-se dar mais 

atenção aos excedentes agrícolas. ------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, basicamente, os excedentes agrícolas não têm tido 

muita atenção nos últimos anos. --------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos afirmou que, claro, porque também 

as pessoas estão vocacionadas para outras coisas. Por exemplo, as Escolas estão vocacionadas 

para, por exemplo, havia uma Escola que só fazia chás. Certo? As coisas alteraram. As coisas 

vão evoluindo. Mas, por exemplo, pode haver evolução. Ele fala assim não é com ar de, nem 

com intenção de dizer o que é que está errado. É não esquecer o que também faz parte. Ele 

nunca falhou a uma Feira. Ele é do tempo em que havia uma Comissão Fiscalizadora da Feira 

para ver o comportamento das pessoas, o que é que tinham, se estava correto, ou não. ----------

---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Aires Santos estava nisso, se 

respeitavam, ou não, o que era o espirito de uma Feira Medieval. Era disso que estava a falar.  

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos continuou: Agora, se disserem 

assim: O porte estava bonito, estava feio. Agora, devemos também acautelar as coisas que são 

tradicionais e o enquadramento porque é que ela é feita em outubro. Foi pensada em outubro 

devido aos excedentes agrícolas. Também havia os comes e bebes. Também havia. Agora, o 

Senhor Vereador Artur Ferreira tem sempre a faca afiada. Dá a impressão que a Festa do 

Vinho, quer dizer, há sempre um pormenor, há sempre alguma coisa que pode não estar muito 

correta e se a gente falar não é para trazer prejuízo. Pronto. -----------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Aires Santos que era assim: O que 

ele subentendia das suas palavras dos excedentes agrícolas, é uma sugestão, eventualmente, 

para recuperar. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos respondeu ao Senhor Presidente 

que, claro e que até as próprias Associações terem duas barracas. ----------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Aires Santos que, pronto, 

eventualmente, isso, ele acha que faz sentido fazer isso, falar até junto da Organização, como 

dos anos anteriores, acarretará, ou não, as sugestões. O que estava a dizer o Senhor Vereador 

Artur Ferreira é que essas sugestões, se calhar, também foram feitas no passado e não 

implementadas. Foram lembradas. Não foram implementadas nos anos anteriores, nem agora. 

Pode ser que, no futuro, venham a ser implementadas. -----------------------------------------------
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---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos afirmou que a Junta de Freguesia 

tinha uma barraca, que era a barraca do pão. -----------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Aires Santos para o ouvir. Mas que, de 

qualquer maneira, era assim: As Organizações podem e devem ter também autonomia para 

fazerem as coisas de uma maneira diferente do que era feito porque senão, fazem sempre da 

mesma maneira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos afirmou que, senão também as 

coisas se perdem. -------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Aires Santos que, pronto, muito bem. 

Afirmou que, no que concerne ao Senhor Vereador Fernando Silvério, na Av.ª João XXIII, o 

Senhor Vereador faz um juízo valorativo que é mero calculismo porque não feita a 

empreitada, não foi iniciada a empreitada há um ano e foi feita agora. O ser feita agora, o 

Senhor Vereador Fernando Silvério também esteve na Assembleia Municipal e também se 

recorda do que lá foi dito porque é que foi feita agora. Não tem a ver com calculismo político, 

tem a ver com a gestão financeira, com a gestão do erário público. E tem a ver com, 

eventualmente, haver condições, ou não, para se fazer as coisas na altura própria. Voltam a 

dizer outra vez que o número de faturação que entrou no primeiro semestre deste Executivo, 

no último trimestre do ano passado e no primeiro deste ano, fez com que as Contas tivessem 

que ser pagas de uma forma bastante significativa. A Av.ª João XXIII foi ponderada. 

Eventualmente, havia gente que achava que a Av.ª João XXIII seria para não avançar. A 

questão para se avançar com a Av.ª João XXIII, que foi a mais ponderosa de todo, foi mesmo 

a questão das redes. A rede de saneamento, a água e todos os equipamentos que vão lá 

permitir terem uma componente que interessa ter se sobremaneira ao Município que esteja 

resolvida até pela questão da água e do saneamento, com tudo o que isso implica. Estão a 

falar também que não foram os Comerciantes que permitiram, ou deixaram de permitir. 

Agora, houve também a ideia de, eventualmente, rentabilizarem financeiramente os espaços? 

Houve. Se isso foi condição determinante só? Não. Foi atendida porque era ponderado o 

avançar-se com a questão da Av.ª João XXIII tem a ver mesmo com a necessidade que houve 

de afetar outros e temos aqui as alterações orçamentais, muito do que era do erário público 

para outras prioridades e a Av.ª João XXIII arrancar agora. Ele, Senhor Presidente, não sabe o 

que o Senhor Vereador Fernando Silvério falou sobre a postura de arrogância e do que: 

Respondo se não quiser, se não quiser não respondo. Ou de alguma atitude de confrontação. 

Não sabia. Se o Senhor Vereador Fernando Silvério quiser concretizar, eventualmente, que 

estivesse à vontade. O que eles falaram. Não sabe se está a falar da questão da projeto da água 

e do Ciclo da Água. Se acha que é confrontação dizer que aquele projeto é determinante para 

o Executivo. Pode achar. Mas não é. O Executivo acha que a Reutilização das Águas 

Residuais é um projeto. Perguntou ao Senhor Vereador Fernando Silvério se fala em 

demagógico e se fala em arrogância. Por acaso, tem piada. Perguntou ao Senhor Vereador 

Fernando Silvério se gostava. Estava a falar de arrogância depois de falar de apelidar alguém 

de demagógico. Por acaso tem a sua piada. Sobre o projeto de reutilização da água, o que eles 

falaram é o seguinte: As pessoas podem, ou não, concordar com este Executivo quer avançar 

com o projeto. É óbvio. Seja, eventualmente, até no próprio Executivo em exercício, eles os 

quatro nem sempre concordam. Acha que não está a dizer um agravo nenhum. Nem tem 

problemas em dizer isso. Mesmo no avançar com a Av.ª João XXIII se calhar nem todos 

concordaram. Mas chegaram a uma conclusão dentro do próprio Executivo que era para ali. A 

mesma coisa se aplica aqui. Ele, Senhor Presidente, não vê nisso mal nenhum. Aqui, se 

fizerem, com os Municipes presentes, se eles concordariam, ou não, avançar-se com o Projeto 



de Reutilização das Águas Residuais, se calhar a maior parte até se poderia pronunciar contra 

avançar-se para isso. O que foi dito na Assembleia Municipal é o seguinte: No contexto atual 

onde nós temos uma cota na ordem dos 4.000 metros cúbicos diários, vindos de Fagilde, de 

abastecimento público, num período que atravessamos uma seca severa e que a água é, de 

facto, um bem finito, é bom olharem para esta questão com outros olhares. Se nós, quando 

temos um tecido empresarial forte, bom, sólido, construído ao longo de décadas e reforçado, 

se, eventualmente, nós, para mantermos a riqueza do Município, convém que as empresas 

continuem cá a funcionar e gerarem emprego e riqueza. Por isso, é que as pessoas também se 

fixam cá. E, portanto, isto não só o bom que nos facultam. Depois, há outras questões 

também. Se o Executivo conseguir arranjar maneira de reutilizar a água, foi aquilo que ele, 

Senhor Presidente, disse, dirigindo-se ao Senhor Vereador Fernando Silvério, se o processo, 

ou o projeto, que teve a aprovação unânime, sem discussão nenhuma, no anterior Executivo, 

no anterior mandato, foi, precisamente, este. Portanto, não percebe muito bem isso, até 

porque, mas percebe, as pessoas também podem mudar de opinião, eventualmente, sobre isso. 

Este projeto de reutilização é um projeto para eles, Executivo, fulcral. E não está a ser fácil 

conseguir arranjar alguém que se candidate. Já vão no quarto Aviso público sem haver 

candidatos, ou, pelo menos candidatos dentro do que está estipulado na abertura do concurso. 

Mas não deixa de ser um Projeto sólido. E, mesmo que, eventualmente, não seja concretizado 

nesta janela de Fundos Estruturais, será, seguramente, remetido e contratualizado no próximo. 

Agora, este Projeto é mesmo para avançar porque vai fazer com que desonere, digamos assim, 

da rede pública, do abastecimento da água potável doméstica em cerca de 40% a 45%. Se é 

importante isso? Sim. E faz com que o Executivo, também em termos financeiros, seja 

rentável. Deixa de pagar taxas hídricas por causa do que descarrega no meio hídrico, 

naturalmente. Faz com que o Executivo, neste Ciclo também reutilize a própria água das 

águas residuais, também no exemplo que se consiga fazer isso. E, portanto, sim. Nesse aspeto 

o Executivo não tem nada para fazer. Sobre a questão da sanção de algum incumprimento isso 

foi perguntado na Assembleia Municipal, foi respondido. Mas responde, obviamente, hoje ao 

Senhor Vereador Fernando Silvério que não há, até agora, não houve nenhuma comunicação, 

nem pode haver, da sanção de algum incumprimento porque mesmo que pudesse, 

eventualmente, ser feito isso, isso é feito somente depois na parte, como foi dita, na parte do 

final do ano. Mas, mesmo que, eventualmente, houvesse alguma outra questão, não há 

nenhuma sanção de não cumprimento. A única sanção que o Executivo teve foi, mas isto não 

foi só este Executivo, foi a questão dos 600.000,00 euros que lhes foram retirados do FEF. 

Retirando isso, não há nenhuma sanção. Por a questão de ter algum pagamento em atraso que 

implique esta sanção, pronto. Acho que já está respondido no que diz respeito a isso. E a 

questão dos fundos disponíveis, os fundos disponíveis, regularizou-se essa questão também 

dos fundos disponíveis agora para os cálculos também para as cabimentações e para todas as 

despesas da Autarquia. E, portanto, o que a Autarquia tem feito, o que eles estavam a fazer é 

que na questão, ele, Senhor Presidente, ia dizer, curiosamente, a questão de que não deixa de 

ser curioso a pergunta vir do Senhor Vereador Fernando Silvério quando esta regularização 

foi feita, particularmente, agora com este Executivo. Sobre as Águas Medicinais das Caldas 

da Felgueira recorda aos Senhores Vereadores todos, que o que o Executivo disse é que o 

processo estava a seguir os seus trâmites processuais e que quando houvesse conclusão, que 

voltaria a trazer aqui à Câmara. Pronto, Nesse sentido, julgam poderá responder ao Senhor 

Vereador Fernando Silvério dizendo que não está concluído a questão da pronúncia das 

Águas Medicinais. Como sabe, o Executivo pronunciou-se contra a questão da Companhia se 

ter pronunciado como insolvente para, eventualmente, haver outras questões relacionadas. E, 

portanto, o Executivo já se pronunciou. Está a decorrer o processo com o Juiz Conselheiro 

Responsável por este processo. E, portanto, quando houver desenvolvimentos, naturalmente, 

trarão, em primeira mão, aqui à Autarquia. Ele, Senhor Presidente, não sabe se, 

eventualmente, o Senhor Vereador Artur Ferreira tem informação adicional disponível sobre 

aquilo que foi dito na parte financeira, se o Senhor Vereador Artur Ferreira quer acrescentar 

alguma coisa. Deu a palavra ao Senhor Vereador Artur Ferreira. -----------------------------------

---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira agradeceu ao Senhor Presidente por 
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lhe dar o uso da palavra. Cumprimentou todos os presentes. Afirmou que, só na questão da 

parte financeira, era só reforçar aquilo que disse o Senhor Presidente e dizer que os fundos 

disponíveis não eram calculados há 4 anos. Só a partir deste ano é que são calculados os 

fundos disponíveis. Não sendo obrigatórios reportá-los, nem sendo obrigatório calculá-los, 

entendeu este Executivo, por uma questão também de controlo financeiro, calcular os fundos 

disponíveis. E os fundos disponíveis são assim que são calculados. Não há pagamentos em 

atraso. E só não há pagamentos em atraso desde o ano passado e estão aqui as pessoas que 

sabem isso porque foi preciso trabalhar muito no final do ano para não ter esses pagamentos 

em atraso, porque, no ano passado, havia pagamentos em atraso, sim, Senhor. Mesmo não 

sendo reportados esses pagamentos porque deixou de ser obrigatório por parte da DGAL. 

Deixou de ser obrigatório fazer esses reportes por parte do SEAL, mas os fundos não são 

reportados, mas são calculados. E com o Senhor Vereador Fernando Silvério sabe, depois 

poderá dizer á plateia como é que são calculados esses fundos disponíveis. E não há 

pagamentos em atraso e não vai haver pagamentos em atraso. Só havia sanção se passassem o 

final do ano com pagamentos em atraso. No ano passado estavam nessa situação. Foi feito um 

trabalho juntamente com as empresas com quem o Executivo tinha dívidas para que isso não 

acontecesse. E este ano será necessário outra vez porque como são 4.700.000,00 euros que 

foram entrados durante 6 meses. Além desses 4.700.000,00 euros que foram pagos, foram 

pagos mais 970.000,00 euros que diz no Relatório. Porque o Relatório, inclusivamente, diz 

isso e diz muito mais. Diz que a situação financeira da Câmara, em termos de solvinidade 

melhorou, não muito, mas um bocado. Na capacidade financeira cumpriu os seus 

compromissos, também lá está. Esses 590.000,00 euros que lá estão são de 30/06. 

Naturalmente, havia esse valor. Mas o que reporta aqui, como foi provado em Assembleia 

Municipal e se for preciso, vai-se buscar o mapa para toda a gente ver, a 30 de setembro os 

valores já tinham diminuído em cerca de mais 700.000,00 euros. Tem sido feito um esforço 

bastante grande. A obra deste Executivo é para pagar dívida, não é fazer obra, porque se 

pudessem fazer as duas coisas, ele sabe que os Senhores, se viessem para cá, tinham essa 

capacidade. Aliás, tinham capacidade de muita coisa, que era alterar a Feira Medieval para 

fazer mais uma venda de excedentes, tinham sempre capacidade agora neste mandato. Mas no 

mandato anterior não o fizeram. Isso é que é estranho. Por isso é que ele, Vereador Artur 

Ferreira, não fica preocupado, nem nada disso. Tomara eles fazerem isso tudo. Agora, vir para 

aqui, passado este ano, dizer que era para fazer isso, quando tiveram três anos para fazer isto, 

não o fizeram. A mesma situação do que disse o Senhor Presidente, só para dizer uma coisa, 

que é sobre a Companhia das Águas das Caldas da Felgueira, mais que uma vez vem aqui. A 

verdade é que houve uma carta de denúncia do contrato, no anterior Executivo e não foi feito 

nada. Este Executivo é que está. Vai dizer olhos nos olhos ao Senhor Vereador: Não foi feito 

nada. Houve uma carta de denúncia do contrato, não foi feito nada e este Executivo é que está 

a tratar dessa situação. Porque eles receberam uma carta de denúncia do contrato de 

arrendamento, neste momento não há arrendamento nenhum com a Companhia das Águas. E 

teve que ser este Executivo a denunciar isso e invocar, se ainda tiver tempo, que ele acha que 

em termos legais, não sabe se o tempo ainda vai correr a seu favor, de denunciar essa situação 

também. Essa é que é a verdade. Portanto, a Companhia das Águas das Caldas da Felgueira, 

de todos os Executivos, foi sempre empurrado com a barriga para a frente. E, neste momento, 

têm essa situação para resolver. E tem que ser resolvida de uma forma, ou de outra. Não sabe 

se está a falar com arrogância, como o Senhor Presidente falou, mas pede desculpa que não é 

verdade. Da situação da parte dos pavimentos, realmente, há essas necessidades para fazer, 

mas por vezes tem que se tomar prioridades. Não é só em Canas de Senhorim. Também é em 



Vilar Seco. Também é em Senhorim. Também é na Freguesia de Santar e Moreira, que é 

necessário fazer isso. Em Canas de Senhorim há lá uma situação mais grave que ele considera 

e que têm que resolver, que é junto do Jardim-de-Infância, uma situação que abateu também o 

pavimento, em termos de mobilidade, acha que é mais importante que a outra. Mas, como lhe 

disse, terão que resolver isso e vão resolver isso. ------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Fernando Silvério. ------------------ 

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe dar o uso da palavra. Dirigindo-se ao Senhor Presidente, afirmou que o Senhor Vereador 

Artur Ferreira acabou por dizer que, quando o Senhor Presidente fala que agora foi 

regularizada a situação dos cálculos dos fundos disponíveis, disse que na Câmara anterior não 

era obrigatório por Lei o cálculo dos fundos disponíveis. E a sua questão vem no seguimento 

de que, nesse incumprimento dos pagamentos em atras e a sua questão foi logo se eram 

reportados no SEAL, porque se fossem reportados no SEAL, ele sabe que é no final do ano, 

mas se são reportados no SEAL há logo alertas pela DGAL a denunciar essa situação. Daí a 

sua questão encadeada. E que escusasse de fazer aqui esse número do cálculo dos fundos 

disponíveis. Era isso que lhe estava a dizer. Havia pagamentos. Que desculpasse. Ele estava a 

referir-se, se ele poder continuar. Agradeceu ao Senhor Presidente. Ele estava a reportar-se 

áquilo que vinha no relatório semestral e que continha, no relatório semestral, havia aquele 

número que ele mencionou de pagamentos em atraso. Estava lá no relatório. Não foi ele que o 

inventou. Estava lá no relatório 580.000,00 euros em pagamentos em atraso. E daí a sua 

questão seguinte relativamente aos cálculos dos fundos disponíveis e se eles eram 

introduzidos no SEAL porque se fossem e se se mantivessem os pagamentos em atraso, o 

próprio Sistema emitiria alertas. Daí a sua questão. E, daí a sua questão. Não é versado. Não é 

versado, mas tenta-se inteirar dos assuntos, aquilo que o Senhor Presidente não faz. Ele sabe 

que lhe custa ouvir, mas tem que o deixar continuar. Se não, então, isto não, é como lhe diz, 

não há um diálogo. Isto é. Agradeceu ao Senhor Presidente. E, daí a sua questão. A questão 

do cálculo dos fundos disponíveis. Por isso, escusa de fazer esse número do cálculo dos 

fundos disponíveis. E não fica cansado porque nunca se deve ficar cansado por dizer a 

verdade. Essa questão do aspeto financeiro, sempre a escudarem-se no aspeto financeiro, 

naturalmente, para se escudarem na inoperância do Executivo e para não dizer outras 

palavras. Dirigindo-se ao Senhor Presidente, afirmou que gosta muito de o ouvir acerca do 

Projeto da Reutilização das Águas da ETAR porque é um Projeto do Executivo anterior. 

Gosta de o ouvir. Mas só que não quer ser, porque não tem a certeza, porque foi o anterior 

Executivo que construiu esse Projeto, naturalmente, que conseguiu o Aviso, construiu esse 

Projeto e que ficou com o ónus do financiamento. E ele, Vereador Fernando Silvério, para não 

estar aqui, porque não tem a certeza, ele vai ler, novamente, a ata relativamente a esse 

empréstimo, para ver o sentido de voto do Senhor Presidente. Quando o ouve falar nesse 

Projeto até parece que caiu aqui de paraquedas esse Projeto. Esse Projeto foi pensado, foi 

pensado e foi elogiado. Não sabe se neste momento há mais algum mas era o único no País a 

nível autárquico. Era o único no País a nível autárquico. Presumivelmente, poderá haver agora 

mais. Era um Projeto muito à frente no sentido de perspetivar sempre a reutilização das águas 

que eram lançadas no meio hídrico. Por isso, gosta muito de ouvir o Senhor Presidente falara 

acerca desse Projeto porque é um Projeto que veio de trás, pensado e construído e fica 

contente do Senhor Presidente ter esta adesão a este Projeto. O Senhor Presidente fala aí no 

aspeto financeiro e em cálculos, depois se lhe der a palavra quando falarem acerca da 

alteração orçamental, gostaria, se fosse possível de tecer alguns comentários porque o Senhor 

Presidente andou a falar na Despesa Corrente e na Despesa de Capital e o que andou a fazer é 

anular Despesa de Capital para a transferir para a Despesa Corrente. E vamos ver se no final 

do ano se os Senhores vão conseguir cumprir a regra do equilíbrio orçamental. E isso 

preocupa-o. Isso preocupa-o. É a herança. É a herança. As ETAR,s. As Escolas. Essas coisas 

todas. É essa a herança. Não vai falar em termos políticos do CDS e do PSD porque acha que 

não vai falar nisso porque acha que ficou bem evidenciado na última Assembleia Municipal. 

Ficou bem evidenciado na última Assembleia Municipal o que é que as pessoas pensam 

acerca disso. Por toda a estima que tem pelo Senhor Vereador Artur Ferreira, ele, Vereador 
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Fernando Silvério, não ia falar muito acerca disso. Bom, aquilo que ele queria falar, já falou, 

já falou. Foi da questão da postura do Senhor Presidente na Assembleia Municipal, que o 

preocupa, nessa confrontação institucional com o Presidente da Assembleia Municipal. Em 

tudo. Não, que o Senhor Presidente desculpasse, em tudo. Quando o Senhor Presidente fala de 

alterar aí a ideia relativamente ao Projeto da Reutilização das Águas Residuais. Pelo contrário, 

pelo contrário, foram eles que encetaram o processo. Agora, a atitude do Senhor Presidente de 

confrontação com o Presidente da Assembleia Municipal, isso, sim, preocupa-o. E, isso 

preocupa-o. Preocupa-o, o Senhor Presidente não responder aos Municipes. E, isso preocupa-

o. Preocupa-o, o Senhor Presidente não estar inteirado de muitos assuntos que dizem respeito 

à Câmara. Pode-o interromper. Agradeceu ao Senhor Presidente. Isso, sim, preocupa-o. -------

---- O Senhor Presidente, dirigindo-se ao Senhor Vereador Fernando Silvério, afirmou do que 

se recordava, esteve no anterior Executivo também. Que ele se recorde, é assim: Houve várias 

reuniões onde foi invocado, por quem geria as reuniões anteriores, a dizer que tinha terminado 

o Período de Antes da Ordem do Dia e ele, Senhor Presidente, nunca fez isso. -------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério respondeu ao Senhor Presidente que 

tinha terminado. O Senhor Presidente não o deixa continuar. Termina aqui. ----------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que nunca fez isso. Perguntou-lhe se já terminou Pronto. 

Ótimo. Perguntou ao Senhor Vereador Fernando Silvério para se decidir: Terminei. Não 

terminei. Perguntou-lhe se queria concluir. Que concluísse. Estava ele, Senhor Presidente, a 

dizer que ele nunca coarctou, nem disse assim: Terminou o Período de Antes da Ordem do 

Dia. E estava-lhe a dizer que no anterior Executivo, onde também esteve, isso aconteceu mais 

do que uma vez. Perguntou-lhe se queria concluir. -------------------------------------------------- 

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério respondeu ao Senhor Presidente que, 

com certeza, com certeza. Afirmou que era só para terminar. Era só manifestar essa 

preocupação, naturalmente. Essa falta de resposta por parte do Presidente de Câmara com os 

Municipes que têm a questões muito concretas de limpeza, de funcionamento, do regular 

funcionamento dos Serviços. E, isso preocupa-o, naturalmente. Agradeceu ao Senhor 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente, dirigindo-se ao Senhor Vereador Fernando Silvério, afirmou que ia, 

então, só reiterar aqui a questão das preocupações. Vai-lhe dizer outra vez o que lhe tinha dito 

e as vezes que forem precisas também. Independentemente do Senhor Vereador Fernando 

Silvério gostava de falar em narrativas, ele, Senhor Presidente, também gosta. Apesar da sua 

narrativa também recorrente da parte financeira, dos escudarem-se com a parte financeira e de 

ser a arrogância para aqui, a arrogância para ali, que lhe deixasse que lhe dissesse o seguinte, 

é assim: Nem lhe ia dizer o que, de vez em quando, aqui dizem também. Mas, que ele, Senhor 

Presidente, se lembre, ele não se lembra no anterior Executivo toda a gente falar durante as 

reuniões de Câmara. Todos os Vereadores que estão aqui e mesmo antes os que estavam cá, 

todos eles, em quase todas as reuniões intervêm. O que não acontecia no mandato anterior. 

Eram duas, ou três pessoas que faziam as intervenções. E que ele se lembre também e que ele 

se lembre também e que ele se lembre também, nunca, uma única vez ele deixou ninguém 

deixar de falar porque também não considera isso legal, nem legal, nem correto, apesar do que 

diz. E houve muitas vezes onde foi cortada a palavra aos Vereadores? Sim. Foram 

interrompidas reuniões de Câmara? Sim. E, foi, inclusivé, cortada a palavra a dizer que já 

tinha passado o tempo e que o Regulamento dizia isto e que dizia aquilo. E o Senhor Vereador 

Fernando Silvério sabe muito bem do que ele estava a falar. Portanto, não, não. É que o 

Senhor Vereador Fernando Silvério está a falar. Pediu-lhe se podia acabar de falar. Não, o 

Senhor Vereador Fernando Silvério está a fazer o mesmo. Mas permite-lhe fazer uma coisa: 



permite-lhe falar em todas as reuniões agora sem lhe cortar a palavra. Ou ao Senhor Vereador, 

ou a qualquer um dos Senhores Vereadores. Os Vereadores do Executivo podem falar. Se 

quiserem, podem falar. Pedem a palavra e falam. Não tem nenhuma intenção contrária disso. 

E, portanto, em relação ao anterior Executivo, se está a falar em postura, ou arrogância, ele, 

Senhor Presidente, tem orgulho na forma como eles fazem isto em relação ao que era. Agora, 

se não se importar também. Perguntou ao Senhor Vereador Rui Marques se queria falar 

também. Pronto. Mas vai ter que ser rápido. Sobre a questão da parte financeira, o Senhor 

Vereador Fernando Silvério falar em fundos disponíveis, ele, Senhor Presidente, não sabe o 

que é que podem falar mais. Os fundos disponíveis não eram obrigados a serem calculados. 

Mas, não invalidando isso, um dos pressupostos iniciais que este Executivo fez foi ter o 

cálculo dos fundos disponíveis para fazerem, naturalmente, uma gestão financeira mais 

equilibrada. Isso foi este Executivo que fez por auto-recriação. E não deixa de ser paradoxal 

que quem não os fez durante 4 anos agora pergunte sobre se estão a ser feitos, ou não, os 

cálculos dos fundos disponíveis. É um paradoxo enorme. O pior é que quem não fazia e sabe 

que agora são feitos, faça a pergunta na mesma. A sanção de não cumprimento pelos 

pagamentos em atraso: É feito no final do ano, como o Senhor Vereador Fernando Silvério 

sabe. E, portanto, a gestão financeira é toda feita no sentido onde que isso não aconteça. Os 

calculismos que o Senhor Vereador Fernando Silvério fala têm a ver com a questão da gestão 

financeira. E a questão da gestão financeira diz assim: Tem sido privilegiado o pagamento aos 

Fornecedores do Concelho? Tem. Tem sido e bem. Que é a ideia que eles têm aqui neste 

Executivo. Se os Municipes discordarem deles daqui a 4 anos, é a Democracia a funcionar em 

todo o seu esplendor. Agora, quando há uma dívida de 3 milhões de euros a Fornecedores, a 

esmagadora maioria que vem a Fornecedores do Concelho, muitos deles e o Executivo 

privilegia, no contexto e não só no contexto, a alavancar a economia local e regularizar o que 

tinha em atraso, com as Associações também, como pôr políticas de pagamento mensal e não 

quando tem que ser, para evitar andar a pedir o subsídio quando pode ser feito, ou quando há 

disponibilidade financeira, foi este Executivo que o fez. Privilegiou um pagamento regular às 

Associações, protocolado e realizado. Claramente, optou por fazer o pagamento a 

Fornecedores e alavancar a economia local. E, depois, fazer opções. Fazer opções é mesmo 

isso. Eles, neste momento, em qualquer uma das empreitadas que estão a ser executadas, os 

custos têm sido exponenciais. Têm sido exponenciais por causa dos trabalhos a mais, dos 

trabalhos complementares, ou os ajustes de preços e com uma medida do Governo de Revisão 

de Preços, que se percebe, mas que não há almofada financeira para isso. O Governo legisla. 

Mas, depois, as Autarquias é que pagam. E eles estão a falar em custos grandes com uma 

dificuldade muito grande em termos de fazer essa gestão. Não é números da boca para fora. 

Estão evidenciados. No primeiro semestre deste Executivo foram cerca de 5 milhões de euros 

de faturação. E para não haver os incumprimentos que o Senhor Vereador Fernando Silvério 

está a falar os pagamentos têm que ser feitos. E, portanto, os pagamentos têm que ser feitos, 

foi isso que foi privilegiado. Cumprir? Por acaso não deixa de ser paradoxal falar disso, de 

incumprimento, quando o objetivo deste Executivo foi cumprir. Para não entrar em 

incumprimento é que teve que ser feito isto. E é, demasiadamente, evidente. Ao fazer isto é 

para não entrar em incumprimento e para alavancar a economia local. As empreitadas não 

podem ser todas feitas, nem todas realizadas no contexto atual que há. Nem na situação 

financeira da Autarquia, nem na globalidade. Qualquer empreitada agora, os empreiteiros para 

concorrer, é difícil e os custos estão enormes. E tem que se fazer opções? Fazem-se opções. É 

nessas opções que se avançou para a Av.ª João XXIII. Volta a dizer outra vez a mesma 

questão: A Av.ª João XXIII, o lado que pesou mais aqui não foi, nem a infraestrutura, da 

Requalificação Urbana, como havia muito essa tónica. É mais a questão do que está por baixo 

da terra, que vai permitir fazer obra decisiva para o Concelho e esperando também que, como 

lhes foi dado a entender, muito provavelmente, no 2030 a questão do Ciclo Urbano da Água 

poderá estar contemplada e ser uma das apostas grandes, além da Eficiência Energética. O 

que seria uma belíssima noticia para, eventualmente, ser feitas as coisas de outra maneira. E 

foi por causa disso também que houve outras questões, como o Sistema de Informação e 

Gestão, os MUPIS, que foram passados para outras candidaturas, para o 2030, se, 
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eventualmente houver, até porque os custos com o software eram maiores do que os custos 

que havia de hardware. É uma opção. E, portanto, quando se tomam opções de se fazer, ou 

não se fazer as coisas, há custos, há opiniões e há quem concorde e há quem não concorde. 

Além de que o concurso da SIG ficou deserto. Ninguém concorreu. Portanto, se ninguém 

concorreu o Executivo também achou que não era prioritário e deixou-o ficar para um Quadro 

Comunitário mais vantajoso, eventualmente e com outras condições e disponibilidades 

financeiras. E foi priorizado isso na questão da Reutilização da Água uma vez que grande 

parte do apoio que havia tem a ver muito com a componente financeira que havia, que não 

acompanha o aumento do custo, ou do Aviso de abertura e do risco que se está a correr. Ele, 

Senhor Presidente, sobre esta questão, é assim: Este Projeto, o empréstimo não foi. Pronto, já 

tinham falado nisso até e está esclarecido. O que foi a reunião de Câmara foi a questão de se 

avançar com o Projeto. E foi aprovado por unanimidade, dirigindo-se ao Senhor Vereador 

Fernando Silvério. Sem problema nenhum. E com declaração de voto. Pode confirmar isso. O 

que há aqui é que, da Reutilização das Águas Residuais, é a mesma ideia. Pode haver aqui 

gente que discorde, aqui, na Assembleia, nas Juntas, no Público, mas o Executivo avançará 

com ela. Acho que foi isto que foi dito. Percebe onde quer chegar, dirigindo-se ao Senhor 

Vereador Fernando Silvério, mas, por mais que repita as coisas, às vezes não quer dizer que 

elas sejam feitas. E, depois, também como disseram já aqui em reunião de Câmara e na 

Assembleia, a questão da Reutilização das Águas Residuais, onde estavam a falar da Av.ª 

João XXIII, na questão da Reutilização das Águas Residuais, há um Projeto. O Projeto já está 

implementado de uma outra forma. Enquanto não está concluído, a Autarquia, em sintomia 

com as empresas, já está a fazer, de uma forma insipiente, é verdade, mas um procedimento 

de Reutilização das Águas Residuais, através de camiões-cisternas, duas empresas, a 

LusoFinsa e a Borgstena, mais uma delas, estão a fazer cargas de águas não tratadas. Eles 

estão a falar aqui de duas coisas diferentes porque o Projeto de Reutilização de Águas 

Residuais, estão a falar de águas tratadas, neste momento, de um tratamento também 

diferente, que tem a ver com o processo da reutilização, que este não contempla. Mas, de 

qualquer maneira, é usado na mesma e as empresas estão a fazer isso. Tiveram um 

investimento de 35.000,00 euros por causa da moto bombagem e conseguir maneira de 

facultar com as cisternas pudessem fazer os carregamentos. Têm sido feitos com alguma 

regularidade. E, alguns picos, chegou a ver 7, 8 carregamentos por dia, o que implicava, entre 

220 metros cúbicos a 250 metros cúbicos que foram retirados do abastecimento público. 

Portanto, esse processo, de alguma forma, também já foi reiniciado. Dizer também, porque 

também havia essa ideia, o custo dos transportes dos camiões-cisternas é custeado na íntegra 

pelas empresas. Não é há nenhuma comparticipação por parte da Autarquia. A preocupação 

com a forma como o Executivo pode estar a gerir a parte financeira da Autarquia, é assim: 

Ele, Senhor Presidente, mantém a palavra e também diz a mesma coisa, é a preocupação. 

Tinham preocupação antes. Quando cá chegaram passou, com a seca, para preocupação 

extrema e severa. E o rumo que está definido é para contribuir a ser seguido. Agradeceu aos 

Senhores Vereadores pelos seus contributos. Deu a palavra ao Senhor Vereador Rui Marques, 

para terminar, se não se importasse. Que desculpasse, mas convinha entrar no Período da 

Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Rui Pedro Silva Marques cumprimentou o Senhor Presidente, a 

Senhora Vice-Presidente, os Senhores Vereadores, os Municipes e os Funcionários da 

Autarquia. Afirmou que queria só fazer aqui um, na intervenção do Senhor Vereador 

Fernando Silvério, queria só fazer aqui dois lembretes. O Senhor Vereador Fernando Silvério 

fala aqui em fraca postura. Já falou várias vezes hoje do Senhor Presidente de Câmara e o que 



não entende é que, por isso, deve estar aqui a invocar uma falta de respeito. O que, se calhar, 

se esquece é o que viveu de 2017 a 2021. Depois, enuncia aqui Concelhias, também o podia 

relembrar que o seu meio último ano da Concelhia também não é favorável para estarem aqui 

a entrar nesses jogos políticos. Era só mesmo isso. Só para o relembrar. --------------------------

---. O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Fernando Silvério para direito a 

réplica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério afirmou que só para terminar, dez 

segundos, dirigindo-se ao Senhor Presidente, só para relembrar que, não foi ele que o disse, 

não é ele que o diz, é o Relatório que disse que quem não cumpriu foi o Senhor Presidente. 

Quem não cumpriu foi o Senhor Presidente. E está no Relatório. Agradeceu ao Senhor 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Fernando Silvério que não sabia que 

Relatório é que ele tinha lido, mas podem trazê-lo outra vez. Aliás, esmiuçaram-no na reunião 

passada. Voltaram a falar nele na Assembleia Municipal. Pronto, podem voltar a agendá-lo e 

falar nele outra vez na próxima reunião de Câmara. Mas o Relatório é claro. Mas que havia 

uma coisa que ele gostava e que ainda bem que o Senhor Vereador Fernando Silvério o está a 

deixar acabar de falar. Pronto. Mas não tem razão de ser interrompido assim tantas vezes. 

Escusa de bater nessa tecla porque não é verdade. Até porque o Senhor Vereador Fernando 

Silvério tem sido prolixo na sua intervenção e nunca teve da parte dele, Senhor Presidente, 

cerceada nenhuma das suas intervenções. Por isso, que o Senhor Vereador Fernando Silvério 

não dissesse isso. Já aconteceu no passado. Isto para dizer que ele, Senhor Presidente, percebe 

a questão de se falar, pediu ao Senhor Vereador Fernando Silvério para deixar concluir e 

passarem à Ordem do Sia, que lhe agradecia. Não deixa de deixar enfatizado em ata isto: a 

preocupação do Partido Socialista dos pagamentos em atraso. De facto, ser uma bandeira do 

Partido Socialista, que deixou a dívida que deixou, que deixou os pagamentos em atraso que 

deixou, que deixou a dívida a Fornecedores no valor que deixou em quase 3 milhões de euros 

e ter sido este Executivo que herdou quase 5 milhões de euros de faturação no primeiro 

semestre do Exercício, fora o que está na Sindicância, com partes processuais que não estão, 

devidamente, instruídas, onde fala, dirigindo-se ao Senhor Vereador Fernando Silvério, em 

fundos disponíveis também, não deixa de ser curioso alguém falar em fundos disponíveis 

quando há procedimentos na Sindicância que têm a ver com parte processual que não é 

respeitada e insistindo o Partido Socialista em fundos disponíveis e em partes processuais, é, 

de facto, notabilíssimo. E é desta forma que eles concluem o Período de Antes da Ordem do 

Dia e passam ao Período da Ordem do Dia. Pois, mas é mais grave do que aquilo que o 

Senhor Vereador Fernando Silvério pensava. Se calhar não tinha conhecimento generalizado 

da situação. Dá para perceber. Sem problema. Ele, Senhor Presidente, acha que o Senhor 

Vereador Fernando Silvério tem razão. Portanto, se calhar, é assim: Estão todos em sintonia. 

Eles tinham noção da gravidade, não totalmente. Percebem que o Senhor Vereador Fernando 

Silvério também não tenha a noção na totalidade. -----------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério respondeu ao Senhor Presidente que 

mais grave relativamente à sua atuação enquanto Presidente. Se o Senhor Presidente não 

percebeu, está-lhe a dizer com todas as palavras. ------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Fernando Silvério que deixasse que lhe 

dissesse uma coisa: Quando o Senhor Vereador Fernando Silvério, ia agora acabar de falar e 

vai agora ouvir, se não se importar, também, como ele o ouviu. Quando o Senhor Vereador 

Fernando Silvério utiliza demagógico, quando faz essa afirmação que falou dessa forma, 

perguntou-lhe se era ele que fala em arrogância. Estão conversados sobre arrogância. Que 

olhasse o que acabou de fazer agora mesmo. O que acabou de fazer agora mesmo. Tem que 

lhe explicar: O que o Senhor Vereador Fernando Silvério acabou de fazer agora mesmo é de 

uma arrogância atroz. Portanto, quando aponta um dedo, os outros dedos todos estão a 

apontar para o Senhor Vereador Fernando Silvério. Portanto, quando fala dos outros que se 

lembrasse do que faz. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1 – ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 

1.1.PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE AGUIEIRA – EMISSÃO DE 

PARECER NOS TERMOS DO N.º 4, DO ARTIGO 12.º, DA LEI N.º 39/2021, DE 24 DE 

JUNHO – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

---- Presente a Proposta de Criação da Freguesia de Aguieira, a qual tinha sido enviada pela 

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira à 

Assembleia Municipal, que a apreciou em sua sessão ordinária realizada em 29 de setembro 

de 2022 e, posteriormente, a enviou a esta Câmara Municipal, para efeitos de emissão de 

parecer, nos termos do n.º 4, do artigo 12.º, da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho. ------------------ 

---- O Senhor Presidente afirmou que, como os Senhores Vereadores sabem, está em 

discussão pública a proposta de criação de Freguesias. No nosso Município houve a fusão de 

duas Freguesias e que resultaram na União de duas Freguesias, de Carvalhal Redondo/ 

Aguieira e de Santar/Moreira. E houve já, para fazer o histórico, já houve no anterior mandato 

também esta questão também já se colocava. E toda a Câmara, na altura, também era 

favorável à reposição, digamos assim, das Freguesias do Concelho. E, portanto, o Decreto-Lei 

que saiu, n.º 39/2021, fala novamente na questão da criação das Freguesias, ou da 

possibilidade de serem criadas, deixando isso, naturalmente, aos Municipes, aos Fregueses e 

mais em particular, às Assembleias de Freguesia, em primeira instância. Depois, os trâmites 

da Assembleia Municipal, Câmara Municipal e voltar à sede da Assembleia Municipal. Dito 

isto, no que concerne à questão da Aguieira e Carvalhal Redondo, receberam o documento 

que foi recebido por toda a gente, a decisão unânime da criação da Freguesia da Aguieira. 

Portanto, o fim da União de Freguesias de Carvalhal Redondo/Aguieira, ficando, novamente, 

a Freguesia de Carvalhal Redondo e a da Aguieira. Sendo que este processo ainda vai seguir 

os seus trâmites. Mas, para já, é a decisão política de se avançar para esta criação da Freguesia 

da Aguieira. A parte processual, como foi também falado na Assembleia Municipal, foram 

entregues todos os processos e todos os documentos para a proposta da criação da Freguesia 

da Aguieira. Os trâmites, agora são eles aqui, em termos de Câmara Municipal, darem o seu 

parecer. Submetê-lo, novamente, à Assembleia Municipal. E depois ser feita a votação em 

sede da Assembleia Municipal. Posto este enquadramento, fala já do ponto 1.2, que é a 

proposta da criação da Freguesia de Moreira, onde é, de todo semelhante o processo. A única 

questão é que esta proposta está, em termos processuais, só da entrega documental, já na 

Assembleia Municipal foi referido isso, não tinha ainda a parte documental toda. Mas, para 

ganharem aqui tempo, já foi avançada a decisão feita em Assembleia de Freguesia de Santar e 

Moreira, que também foi decidido por unanimidade. E, agora, a parte processual do 

documento também estará a ser concluída. Portanto, estão assim os dois processos para 

parecer da Autarquia. E, portanto, está para discussão e aprovação, obviamente, antes da 

aprovação, na parte da discussão, se algum dos Senhores Vereadores se quiser pronunciar. 

Deu a palavra ao Senhor Vereador Fernando Silvério. ------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe dar o uso da palavra. Afirmou que, naturalmente, só para manifestar a sua concordância, 

como é óbvio e lamenta já não ter sido há mais tempo. Como o Senhor Presidente referiu e 

bem, já houve uma réstia dessa possibilidade há algum tempo, que depois não teve 

consequências. Na altura, a Lei, na sua perspetiva, foi uma aberração, considerando o nosso 

território e as nossas gentes. E espera que seja reposta a vontade das pessoas, que foi sempre 

ter, neste caso, quatro Freguesias. Agradeceu ao Senhor Presidente. -------------------------------



---- O Senhor Presidente perguntou se mais algum dos Senhores Vereadores se queria 

pronunciar. Deu a palavra ao Senhor Vereador Aires Santos. ----------------------------------------

---- O Senhor Vereador Aires Manuel Antunes dos Santos afirmou que, no seguimento das 

duas propostas, visto que estão a falar das duas em simultâneo, também é no sentido de que é 

voltar outra vez à normalidade, uma vez que também é vontade das populações e esta União 

de Freguesias pouco teve como positivo e dadas as caraterísticas do nosso Concelho, justifica-

se plenamente. E tudo voltará a ser como era dantes. Portanto, voltarem à normalidade e, no 

fundo, satisfazer a vontade das populações. ------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente agradeceu ao Senhor Vereador Aires Santos. Afirmou que queria 

reiterar, de facto, que esta questão é uma questão, como outras, outras haverá que não têm 

consensos. Mas isso faz parte da vida e na nossa participação cívica democrática. Este, 

claramente, não é o caso, uma vez que é transversal a opinião a todos eles, desde os Partidos 

Políticos até aos Representantes que estão agora em sede de Câmara Municipal e diria mesmo 

também de Assembleia, uma vez que mesmo esta questão já vem sendo debatida desde o 

mandato anterior e mesmo até no mandato ainda anterior a esse e sempre com essa aceção da 

concordância generalizada da reposição das Freguesias de Aguieira e de Moreira. E, portanto, 

se há assunto que, manifestamente, estão todos em sintonia e de acordo e é transversal, um 

deles é mesmo este. E, portanto, não sabe se haverá. Deu a palavra ao Senhor Vereador Artur 

Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe dar o uso da palavra. Afirmou que só queria reforçar aquilo que foi dito, mas também 

fazer um bocado de resenha histórica, até porque mesmo ele e o Senhor Vereador Fernando 

Silvério acompanharam isto também de perto quando foi feita a Troika com o Governo PS. É 

preciso que se esclareça isto.  É preciso que se esclareça isto. Isto aconteceu porque houve 

uma negociação da Troika e o Governo PS foi uma das clausulas que lá ficou foi a fusão de 

Municípios, ou de Freguesias. E, na altura, quando isto aconteceu, não eram só estas 

Freguesias que, infelizmente, depois não conseguiu reverter, apesar daquilo que foi feito, 

muito fruto das Freguesias, na altura, de Moreira e de Aguieira e com a Câmara Municipal, 

mas também estava Canas de Senhorim e Vilar Seco. Canas de Senhorim e Vilar Seco, 

naquela altura, também desapareciam. Essas duas foi conseguido manterem-se. Estas duas 

não. Mas houve sempre a intenção por parte dos Executivos todos que aqui passaram de 

reverter essas situações e das populações. E acha que é uma questão de justiça também o que 

estão a fazer neste momento. E, naturalmente, também é favorável ao parecer e de reforçar 

aqui aquilo que o Senhor Presidente disse. Acha que é importante também agora a Freguesia 

de Santar e Moreira trazer o resto dos elementos em faltam para que depois seja tudo votado a 

tempo de que seja aprovado na Assembleia da República. -------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, não havendo mais nenhuma intervenção sobre este 

ponto, coloca à votação o ponto. Vão emitir então um parecer. Ora, a Autarquia é de parecer 

favorável a criação da Freguesia de Aguieira. ----------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à Criação da Freguesia de 

Aguieira, nos termos do n.º 4, do artigo 12.º, da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, a concretizar 

pela desagregação da atual União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, em duas 

Freguesias, uma a da Aguieira e outra a de Carvalhal Redondo. ------------------------------------ 

1.2.PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE MOREIRA – EMISSÃO DE 

PARECER NOS TERMOS DO N.º 4, DO ARTIGO 12.º, DA LEI N.º 39/2021, DE 24 DE 

JUNHO – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 
---- Presente uma Minuta de uma Ata, datada de 24 de setembro de 2022, a qual tinha sido 

enviada pela Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Santar e Moreira à 

Assembleia Municipal, que a apreciou em sua sessão ordinária realizada em 29 de setembro 

de 2022 e, posteriormente, a enviou a esta Câmara Municipal, para efeitos de emissão de 

parecer, nos termos do n.º 4, do artigo 12.º, da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho. ------------------ 

---- O Senhor Presidente afirmou que o parecer da Câmara é também no sentido de se aprovar 

esta proposta de criação da Freguesia de Moreira. -----------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à Criação da Freguesia de 
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Moreira, nos termos do n.º 4, do artigo 12.º, da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, a concretizar 

pela desagregação da atual União de Freguesias de Santar e Moreira, em duas Freguesias, 

uma a de Santar e outra a de Moreira. ------------------------------------------------------------------ 

 

2 – ZONAS INDUSTRIAIS 

 

2.1.ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DA PROPOSTA DE PROTOCOLO A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E AS EMPRESAS BRICOTIR, 

IMOBILIÁRIA, S.A. E PUREVER INDUSTRIAL SOLUTIONS, APROVADA EM 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA, REALIZADA EM 29/08/2022 - DISCUSSÃO E 

APROVAÇÃO  

---- O Senhor Presidente afirmou que a questão que o Município aqui trás tem a ver com um 

protocolo tripartido a celebrar e a forma como é entendida também a questão da Zona 

Industrial. O papel de uma Autarquia é ser um facilitador e um angariador, no sentido 

positivo, de empresas e reforçando as empresas que estão cá de forma a criar condições para 

se manterem e se fidelizarem em termos de empresas localizadas e sediadas no nosso 

Concelho. Há aqui questões que têm que ser salvaguardadas e refletidas. No anterior mandato 

também, várias vezes quando havia estes protocolos, também eram questões que colocavam 

sempre. Tem a ver com essa coerência. Que era deixar nos protocolos uma cláusula de 

reversão e de direito de preferência a favor do Município. E isto porquê? Por duas razões 

fundamentais. As Zonas Industriais são Zonas do Município, obviamente. E essas Zonas do 

Município são de interesse público e do Município. Não invalidando que haja o Setor Privado 

a funcionar no seu esplendor. A Autarquia, pelo menos este Executivo, não quer interferir no 

que é o funcionamento privado, o funcionamento do mercado, de forma alguma. Mas, de 

alguma maneira, também pode e deve ser um regulador. Um regulado em que sentido? No 

garante do investimento público porque estão a falar em terrenos que foram comprados, na 

esmagadora maioria, pelo triplo do que depois acabam por vender, numa política que ele, 

pessoalmente, subscreve e sempre o disse também, que para se angariar e para se fixar 

empresas no Interior não é fácil. Nós temos uma belíssima localização geográfica. A questão 

da Linha Férrea também. A questão do Interposto Rodoviário. Pena se não estar concluído o I 

C 12 e não ser construído o IC 37. E o Concelho de Nelas, enão, teria, seguramente, outras 

condições para um patamar superior ainda. Mas, claramente, nesta questão é importante que 

se perceba que a fixação também passa muito por aí, que é criar condições às empresas. O 

Executivo comprava um território por 1,50 euros o metro quadrado e vendiam por 50 

cêntimos. O que está, na sua ótica, correto. Agora, esse investimento público também tem que 

ser de alguma forma acompanhado. Dito isto, há cláusulas de reversão e de preferência que 

eles enfatizam e têm colocado sempre. Nem sempre houve, até como num caso aqui de um 

terreno onde isso não se aplicou. Mas tem a ver, precisamente, com este investimento. 

Portanto, é assim: Se está no Protocolo a obrigatoriedade de, no prazo de três anos, ser feito o 

edificado, digamos assim, do empresário que adquiriu o lote para construção. O que acontece 

ao fim destes três anos, se não for construído, aplica-se a cláusula de reversão e reverte para o 

Municipio e bem. Depois há aqui a outra questão, que não deixa de ser importante, que é: até 

que ponto é que o Município vai acompanhando e monitorizando e onde é que entra a Lei do 

Mercado? Não é um caminho fácil, obviamente. Mas o que se está a tentar fazer sobre isso e 

até em sede de regulamento e pode ser aqui discutido entre a Câmara, pode e deve, é a 

questão de ir acompanhando. A partir do momento em que esses três anos passam, o 

Município deixa de ter, digamos assim, uma palavra a dizer. Portanto, ao fim de três anos, a 



empresa pode, como já aconteceu aqui nesta, vender a uma outra empresa o património que, 

entretanto, tinha. Ao fim desses três anos, cumpriu o que está no Regulamento e portanto, 

siga. Agora, de alguma maneira, as empresas, pode, eventualmente, ser uma empresa 

altamente poluente, que possa, eventualmente, influenciar a Zona Industrial e, de alguma 

maneira a Autarquia ter opinião. É claro que através da emissão de licença de autorização 

também o pode fazer. Mas não é a mesma coisa na parte da contratualização de compra e 

venda. E é um caminho apertado. Mas é um caminho que, eventualmente, terão que ponderar. 

E é o que estava aqui também feito neste contrato, como noutros análogos, porque eles estão a 

falar aqui num terreno que foi transacionado entre duas empresas. Nesse contrato já tinha 

expirado o prazo e nem tinha sido feito o contrato com a Autarquia em termos de direitos de 

preferência, portanto, não se aplicava. Aplica-se neste com a empresa porque ainda estava 

dentro da vigência. Ao fazerem isto também fazem uma regularização do mercado. Evitam a 

especulação imobiliária que possa existir. Não quer dizer que exista. Mas que possa existir. E 

regulamentam os preços, eventualmente, a fazer. Porque não se cumpre, ou não são 

cumpridos os pressupostos, a Autarquia pode ser reguladora, que é mais, ou menos, neste 

sentido. O que eles estão a falar aqui é do que é entendível aqui deste protocolo, se deverá ser, 

ou não, aqui também uma questão que foi também colocada por uma Entidade, não das 

contratualizadas, mas um Regulador que diz que a Autarquia, na clausula 3.ª, diz que o 

Município não prescinde do direito de preferência e da clausula de reversão referente a este 

lote. Para o Executivo é evidente e a Jurista do Município também acha o mesmo, que é 

evidente que eles estão aqui a falar de uma transação posterior. Ou seja, grosso modo, o ponto 

1 fala da venda do lote. O ponto 2 fala da transação entre as duas empresas. E a ccláusula 

terceira fala do Município dizer que não prescinde do direito de preferência, nem da cláusula 

de reversão. Ora, o entendimento é que pode haver aqui alguma parte onde possa fazer 

confusão, eventualmente de se o Município não prescinde do direito de preferência na 

primeira transação, ou numa transação posterior. Portanto, o que eles e, se calhar, podem falar 

sobre isso, o Executivo acha que não. O que está aqui é que a transação está na cláusula 

primeira e na segunda, é evidente. Havia um terreno. Foi vendido à empresa X. Depois a 

empresa transaccionou-o com a outra. O Município acompanhou, mas não prescinde, 

futuramente, numa transação de exercer o tal direito de preferência. Sendo que, em abono da 

verdade, é para fazer mais tarde a junção deste lote que, entretanto, foi adquirido, que era de 

uma empresa, da BRICOTIR, que ainda estava no âmbito da cláusula de reversão do 

Município, que foi adquirido pela empresa PUREVER, que é a empresa PUREVER que o vai 

adquirir. E há um outro lote que foi comprado diretamente e é para ser incorporado em artigo 

único. Portanto, o que eles podem estar aqui a fazer é fazer isto e, muito brevemente, até para 

a própria empresa pedir-lhes-á, muito provavelmente, para juntar isso e evitar, porque um dos 

lotes, o maior, até é compra direta. Portanto, estão a falar aqui de uma questão do que o 

Executivo gostaria que ficasse por uma questão de regulamentação. A outra, também, 

naturalmente, é uma questão que, para eles, esta questão das cláusulas de reversão e de direito 

de preferência, tem a ver com empresas que se instalam, que é uma salvaguarda do 

Município, outra coisa, bem diferente, é de empresas que têm décadas de fidelização ao 

Concelho que terão que, naturalmente, que ser percepcionadas de uma forma diferente 

porque, ainda por cima, estão a falar de um reforço, de um alargamento de uma expansão da 

empresa, que já aconteceu no passado com outras empresas similares, a LusoFinsa, com a 

Borgstena, com a Movecho e bem que o Município esteve aí nesse sentido. E, portanto, o 

Executivo trazer este assunto é só mesmo para também ouvir a opinião da Câmara sobre esta 

questão, se mantêm isto aqui, que é um mero proforma. Ou então, tendo em atenção a 

empresa que é, que é uma questão de alargamento, tirão o não e fazem essa alteração para a 

celeridade do processo. E, portanto, gostaria de ouvir os Senhores Vereadores sobre esta 

matéria. Deu a palavra ao Senhor Vereador Fernando Silvério. -------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe dar o uso da palavra. Afirmou que, naturalmente, concorda com tudo aquilo que disse o 

Senhor Presidente relativamente à facilitação dos processos para a instalação de empresas, à 

cedência de terrenos só para a expansão. Naturalmente, tudo o que for nesse sentido, 
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concorda, como é óbvio. E, nesse caso, concorda, inteiramente, com o Senhor Presidente. 

Agradeceu ao Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente perguntou se, então, tiram o não nesta questão e agilizam o processo. 

Ou fazem a escritura como está, salvaguardando, porque é entendida pelas partes. Deu a 

palavra ao Senhor Vereador Fernando Silvério. --------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério, dirigindo-se ao Senhor Presidente, 

afirmou que a única questão que se coloca aqui é a questão formal e juridica porque acha que 

estão todos de acordo nessa questão do facilitamento e é só mesmo essa questão formal e 

juridica, se é necessário, eventualmente, algum parecer juridico. -----------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que o que o Executivo propõe nesta questão, para agilizarem 

o processo, é retirarem o não, a dizer que prescindem e avançarem com o processo. Não 

invalidando que eles também, com aconselhamento jurídico, não arranjem formas de fazer 

isto. Porque isto, ao que parece, terá que ser feito com dois protocolos. Ou seja, um protocolo 

a dizer que prescindem da primeira venda entre empresas e um segundo protocolo a dizer que 

não prescindem depois desse terreno, ou desse lote, adquirido. Ele, Senhor Presidente, parece-

lhe que, se calhar, que é o caminho correto. Portanto, perante isso, se os Senhores Vereadores 

concordarem com a metodologia então seguirão sempre essa aceção do duplo protocolo 

quando implicar a compra direta, um protocolo de prescindirem do direito que permita a 

compra, a aquisição e um segundo protocolo, para quem adquiriu com a Câmara Municipal a 

obrigar na mesma o direito de preferência e da cláusula de reversão. E, neste em questão, para 

acelerarem o procedimento e tendo em conta que é uma empresa localizada no Concelho e à 

semelhança do que fizeram antes, para agilizarem, retiram o não. Portanto, esta é a proposta. 

Gostaria de saber se os Senhores Vereadores concordam. --------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da Cláusula Terceira da 

Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e as empresas Bricotir, 

Imobiliária, S.A. e Purever Industrial Solutions, aprovada em reunião ordinária pública, 

realizada em 29/08/2022, prescindindo da cláusula de reversão e do direito de preferência. -- 

---- O Senhor Presidente afirmou que esta parte é de facto aqui um preciosismo, mas não é 

tanto um preciosismo. É bom que eles tenham aqui uma ideia generalizada porque estão a 

falar aqui de questões que vão para além dos mandatos. E, portanto, tem que haver um 

entendimento grande nesta questão. Como eles falaram, como nas Caldas da Felgueira e 

outros processos e contenciosos, como na água, voltarão depois a esse assunto muito 

brevemente quando houver mais desenvolvimentos e vai haver também durante este mês, até 

com outras possibilidades que possam surgir para assegurarem o fornecimento de água futura. 

Mas, nesta questão, era importante que ficasse isso salvaguardado. Portanto, há esse 

entendimento. Portanto, o que o Executivo vai dizer mesmo em termos de Serviços da 

Autarquia que tratam destes assuntos e à parte jurídica, é fazerem um duplo protocolo. Um 

protocolo onde o qual o Executivo prescinde, para agilizar a compra entre as empresas. Se se 

verificarem as condições. E, depois, um outro, com a Autarquia, para assegurarem o direito de 

preferência. Sendo que, em abono de verdade, em muitas coisas destas, são meros 

formalismos, mas é importante também que a Autarquia também mostre que também é um 

regulador, digamos assim, do próprio mercado. Portanto, no que concerne a este ponto está 

aprovado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

3 – DIVERSOS 

 



3.1.PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE – ADENDA – DISCUSSÃO E 

APROVAÇÃO  

---- Presente a informação interna n.º 12449, datada de 20/09/2022, da Unidade Orgânica de 

Desenvolvimento Social, Emprego e Saúde, que a seguir se transcreve: ---------------------------

---- “Protocolo com a Associação Dignitude - Adenda -----------------------------------------------

---- A Associação Dignitude, desde 2016, data em que foi criado o Programa abem: Rede 

Solidária do Medicamento, tem trabalhado diariamente para conseguir maior abrangência 

territorial, tentando crescer em nº de parceiros locais e consequentemente em nº de 

beneficiários, para desta forma chegar a mais famílias carenciadas. --------------------------------

---- Até 31 de julho de 2022, o Programa abem: já apoiou mais de 29.800 beneficiários na 

aquisição de mais de 1.800.000 embalagens de medicamentos que de outra forma dificilmente 

teriam acesso. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- Com a Pandemia Covid-19 existiu um aumento exponencial dos beneficiários apoiados e 

consequentemente um aumento do encargo mensal nas comparticipações abem, ultrapassando 

significativamente o consumo médio expectável por beneficiário, aquando da idealização do 

Programa abem. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara Municipal de Nelas celebrou Protocolo com a Associação Dignitude em 2 de 

junho de 2020, tendo sido atualizado com uma Adenda em 29 de janeiro de 2021. --------------

---- Face à conjuntura atual em que a cada dia as famílias se debatem com maiores 

dificuldades, prevê – se um aumento do número de agregados familiares com necessidade de 

apoio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Desta forma, para garantir uma maior sustentabilidade futura do Fundo Solidário do 

Programa abem:, a Direção da Associação Dignitude deliberou atualizar o valor do contributo 

solidário passando de 100,00€ anuais por beneficiário para 135,00€ anuais por beneficiário, 

para que nenhuma família se veja privada do apoio supramencionado. ----------------------------

---- De referir que foi atualizado no início do presente ano, um n.º estimado de beneficiários 

de 10 (sempre atualizável), encontrando – se já cabimentado o valor de 1000,00€ para o ano 

de 2022. Deverá ser atualizado o diferencial para perfazer os 1350,00€/ano. ---------------------

---- Junto se anexa a adenda ao protocolo celebrado que deverá ser remetida à Associação 

Dignitude até ao final do mês de setembro para entrada em vigor. ----------------------------------

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

---- Presente, também, a Adenda ao Protocolo celebrado com a Associação Dignitude, que a 

seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------

---- “Alteração – Anexo (Cláusula Sétima do Protocolo de Colaboração celebrado entre a 

Associação Dignitude e o Município de Nelas) --------------------------------------------------------

---- Por acordo entre as partes, o Artigo 13.º (Contributo financeiro) do Anexo previsto na 

Cláusula Sétima do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Associação Dignitude e o 

Município de Nelas, em 2 de junho de 2020, passará a ter a seguinte redação, produzindo a 

presente alteração à data da sua assinatura. -------------------------------------------------------------

---- Artigo 13.º (Contributo financeiro) ------------------------------------------------------------------

---- 1. O Município de Nelas compromete-se a financiar anualmente em 135,00 euros da 

comparticipação solidária abem: por cada beneficiário identificado e registado pelo mesmo na 

Plataforma Dignitude. --------------------------------------------------------------------------------------

---- 2. Os restantes montantes ficarão a cargo do Fundo Solidário abem:.” ------------------------

---- O Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Vice-Presidente. ---------------------------------

---- A Senhora Vice-Presidente, Elsa Maria Abrantes Loureiro Rodrigues, cumprimentou, 

mais uma vez, todos os presentes. Afirmou que a Associação Dignitude é uma IPSS sem fins 

lucrativos que apoia vários beneficiários desde 2016 em termos de medicamentos. E este 

apoio era de 100,00 euros por ano e por beneficiário. E a Associação Dignitude, como os 

fundos disponíveis eram poucos porque os beneficiários aumentaram e aumentaram por causa 

da crise do COVID-19, uma vez que, alegam eles que havia muitas pessoas com doenças do 

foro psicológico. E isto aumentou. E passou, então, para 135,00 euros anuais por beneficiário. 

E é essa Adenda que vão fazer ao Protocolo, que já existia também do outro Executivo porque 

as coisas boas que o Executivo considera, que, realmente, são para manter. Mantêm e não são 
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criticáveis. Portanto, consideram que esta também será uma coisa boa para apoiar os nossos 

Municipes em termos de medicamentos. E vão fazer, então, esta Adenda ao Protocolo. --------

---- O Senhor Presidente perguntou se havia alguma questão que os Senhores Vereadores 

quisessem colocar. Então, coloca à votação. ------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo celebrado com a 

Associação Dignitude, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------- 

3.2.REGULAMENTO INTERNO DE DURAÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO E 

CONTROLO DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS COLABORADORES DO 

MUNICÍPIO DE NELAS – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

---- Presente o Projeto de Regulamento Interno de Duração, Horário de Trabalho e Controlo 

de Assiduidade e Pontualidade dos Colaboradores do Município de Nelas, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- “REGULAMENTO INTERNO DE DURAÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO E 

CONTROLO DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS COLABORADORES DO 

MUNICÍPIO DE NELAS ---------------------------------------------------------------------------------

---- Síntese ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O presente regulamento é elaborado nos termos do disposto nos artigos 241º da CRP, do 

previsto na parte final da alínea k) do artigo 33º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 75º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e da alínea g) do n.º 1, do artigo 4º, do artigo 75º e 101º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas. ----------------------------------------------------------------

---- REGULAMENTO INTERNO DE DURAÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO E 

CONTROLO DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DOS COLABORADORES DO 

MUNICÍPIO DE NELAS ---------------------------------------------------------------------------------

---- Preâmbulo ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada e publicada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, veio implementar um novo regime no que concerne às relações 

laborais com os trabalhadores que exercem funções públicas, em especial no que respeita em 

matéria da duração, organização do tempo de trabalho, introduzindo sucessivas alterações que 

exigem a elaboração do presente regulamento interno. -----------------------------------------------

---- Assim, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 75.º da LTFP, a entidade empregadora 

pública pode elaborar regulamentos internos do órgão ou serviço contendo normas de 

organização e disciplina do trabalho. --------------------------------------------------------------------

---- Com o intuito de impulsionar novas formas de organização do trabalho, numa ótica de 

modernização, eficácia e eficiência administrativa, torna-se fundamental, neste processo de 

mudança, a aprovação de um Regulamento de Horários de Trabalho, introduzindo o registo de 

assiduidade e pontualidade. -------------------------------------------------------------------------------

---- Este regulamento foi objecto de consulta e participação dos delegados sindicais das 

Comissões Sindicais representativas dos Trabalhadores do Município de Nelas, o SINTAP 

(Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública) e o STAL (Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional), em substituição da Comissão de 

Trabalhadores – por falta de constituição da mesma – tendo-se assim garantido o previsto no 

artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo (na sua atual redação) e no n.º 2 

desse artigo 75.º da LTFP. --------------------------------------------------------------------------------

---- Para o efeito, foi obtida autorização da Comissão de Proteção de Dados (n.º 44/2018, 

processo n.º 84/2018), relativamente à recolha e tratamento de dados biométricos previstos no 

sistema automático de gestão e controlo de assiduidade e pontualidade acima referido. ---------

---- Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa 



(CRP) e da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pretende-se 

aprovar o seguinte regulamento: -------------------------------------------------------------------------

---- CAPÍTULO I - OBJETO, ÂMBITO E PRINCÍPIOS GERAIS ---------------------------------

---- Artigo 1.º - Lei habilitante ----------------------------------------------------------------------------

---- O presente regulamento é elaborado nos termos do disposto nos artigos 241º da CRP, do 

previsto na parte final da alínea k) do artigo 33º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 75º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e da alínea g) do n.º 1, do artigo 4º, do artigo 75º e 101º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas. ----------------------------------------------------------------

---- Artigo 2.º - Objeto -------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - O presente regulamento interno estabelece as regras e os princípios em matéria de 

regimes de organização, gestão e duração dos horários de trabalho e controlo da pontualidade 

e assiduidade dos trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas, nos termos da legislação 

aplicável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 3.º - Âmbito de Aplicação --------------------------------------------------------------------

---- 1 - O presente regulamento aplica-se a todos os trabalhadores em funções públicas da 

Câmara Municipal de Nelas, independentemente da modalidade de contrato, qualquer que seja 

a natureza das suas funções, bem como a todas as unidades orgânicas, de acordo com as 

especificidades legais e em complemento e sem prejuízo do disposto em instrumento de 

regulamentação coletiva quanto a trabalhadores por este abrangidos. ------------------------------

---- Artigo 4.º - Princípio da assiduidade e pontualidade ----------------------------------------------

---- 1 – É dever de todos os colaboradores dos serviços a comparência, regular e contínua, ao 

serviço para desempenho das funções que lhe estão cometidas. -------------------------------------

---- 2 – Incumbe aos colaboradores da Câmara Municipal de Nelas o dever de comparecer ao 

serviço nas horas que lhe estão designadas. ------------------------------------------------------------

---- Artigo 5.º - Princípio do registo obrigatório dos tempos de trabalho ---------------------------

---- 1 – Para controlo do dever de assiduidade é obrigatório o registo da presença ao serviço. -

---- 2 – Os colaboradores legalmente isentos de horário de trabalho estão obrigados ao dever 

geral de assiduidade e ao cumprimento da duração de trabalho estabelecida por Lei, sendo-

lhes igualmente aplicáveis as normas que não forem incompatíveis com o seu estatuto, 

designadamente a obrigatoriedade de marcação de ponto por via de registo biométrico ou por 

preenchimento de mapas de assiduidade de acordo com o proposto pelo legítimo superior 

hierárquico e decisão do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com pelouro na 

área dos Recursos Humanos e Saúde. -------------------------------------------------------------------

---- 3 - Quando a natureza das funções desempenhadas assim o imponha, poderá ser 

excecionalmente concedida a determinados colaboradores dispensa de marcação de ponto, 

mediante despacho devidamente fundamentado e especificado pelo Presidente da Câmara ou 

do Vereador com pelouro na área dos Recursos Humanos e Saúde. --------------------------------

---- Artigo 6.º - Definição dos regimes de prestação de trabalho ------------------------------------

---- 1 - Os regimes de prestação de trabalho e horários mais adequados a implementar em cada 

serviço e unidade orgânica da Câmara Municipal de Nelas são fixados por despacho do 

Presidente da Câmara, sob proposta do dirigente de cada serviço, dentro dos condicionalismos 

legais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2 – Até à data do despacho referido no número anterior, mantêm-se os horários que forem 

sendo praticados. -------------------------------------------------------------------------------------------

---- CAPÍTULO II - REGIMES DE TRABALHO E CONDIÇÕES DA SUA PRESTAÇÃO --

---- Artigo 7.º - Regime Geral da Duração do Trabalho -----------------------------------------------

---- 1 - O período normal de trabalho é de sete horas diárias e de trinta e cinco horas por 

semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - O trabalho a tempo completo corresponde ao período normal de trabalho semanal e 

constitui o regime regra de trabalho na Câmara Municipal de Nelas, correspondendo-lhe as 

remunerações base mensais previstas nas disposições legais aplicáveis. ---------------------------

---- Artigo 8.º - Semana de trabalho e descanso semanal ---------------------------------------------

---- 1 - A semana de trabalho é, em regra, de cinco dias. ---------------------------------------------

---- 2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os trabalhadores têm direito a um dia de 
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descanso semanal obrigatório, acrescido de um dia de descanso semanal complementar, que 

devem coincidir com o domingo e o sábado, respetivamente. ---------------------------------------

---- 3 - Os dias de descanso semanal obrigatório e complementar podem deixar de coincidir 

com o sábado e domingo, nas situações expressamente previstas no n.º 3 ao n.º 6 do artigo 

124.º da LTFP. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 4 – No horário por turnos os dias de descanso semanal, obrigatório e complementar, são 

os fixados nas respetivas escalas. ------------------------------------------------------------------------

---- 5 – Os dias de descanso, em cada período de sete dias, a que têm direito os trabalhadores 

que trabalham em regime de laboração contínua ou que assegurem serviços que não possam 

ser interrompidos, corresponderão ao sábado e domingo, pelo menos de quatro em quatro 

semanas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 9.º - Regime de duração do trabalho --------------------------------------------------------

---- A regra de trabalho do Município de Nelas é o trabalho a tempo completo, todavia, em 

casos devidamente fundamentados e autorizados pelo Presidente da Câmara ou Vereador com 

competência delegada para o efeito, pode ser prestado trabalho a tempo parcial. -----------------

---- Artigo 10.º - Regime especial da duração do trabalho a tempo parcial -------------------------

---- 1 - O trabalho a tempo parcial corresponde a um período normal de trabalho semanal 

inferior ao praticado a tempo completo. -----------------------------------------------------------------

---- 2 - Pode ser prestado em todos ou alguns dias da semana, sem prejuízo do descanso 

semanal, devendo o número de dias de trabalho ser fixado por acordo entre o trabalhador e a 

Câmara Municipal de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - A mudança de trabalho a tempo completo para parcial, ou o inverso, carece de parecer 

favorável do dirigente intermédio de 3º grau e/ou ao responsável de cada serviço.  --------------

---- Artigo 11.º - Período de funcionamento e atendimento ao público -----------------------------

---- 1 - Na fixação dos períodos de funcionamento e atendimento dos serviços, deve ser 

assegurada a sua compatibilidade com a existência de diversos regimes de prestação de 

trabalho, de forma a garantir o regular cumprimento das missões que lhe estão cometidas. -----

--- 2 - Os períodos normais de funcionamento e atendimento de cada serviço encontram-se 

identificados nos respetivos mapas de horário, aprovados pelo dirigente máximo do serviço. --

---- 3 - Por despacho do Presidente da Câmara Municipal, sob proposta do dirigente 

intermédio de cada serviço, serão fixados horários específicos de funcionamento e de 

atendimento, adequado à especificidade de cada serviço. --------------------------------------------

---- 4 - O período de funcionamento e de atendimento ao público deverá ser afixado de modo 

visível para conhecimento do público. ------------------------------------------------------------------

---- 5 - Em casos excecionais e devidamente fundamentados poderão ser definidos outros 

horários, quer de funcionamento quer de atendimento ao público, com limitação temporal, por 

despacho do Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------

---- 6 - Até à data do despacho referido no n.º 4 do presente artigo, mantêm-se os horários que 

vêm sendo praticados. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 12.º - Mapas de horário de trabalho ---------------------------------------------------------

---- 1 - Através dos mapas de horários de trabalho, elaborados tendo em conta as disposições 

legais e regulamentação coletiva de trabalho, são estabelecidos os períodos de funcionamento 

e de atendimento ao público de cada serviço municipal. ----------------------------------------------

---- 2 - Os serviços devem manter afixados de modo visível os respetivos mapas de horário de 

trabalho onde constem os elementos identificados no artigo 215.º do Código do Trabalho 

(aqui aplicável por força da remissão prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º da LTFP), 

com as devidas adaptações, nomeadamente nos locais de trabalho e nos locais de atendimento 



ao público, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------

---- CAPÍTULO III - HORÁRIOS DE TRABALHO E SUAS MODALIDADES ---------------

---- Artigo 13.º - Horário de trabalho diário ------------------------------------------------------------

---- 1 - Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do início e do termo do 

período normal de trabalho diário, ou respetivos limites, bem como dos intervalos de 

descanso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - A prestação de sete horas de trabalho diário é interrompida por um intervalo de 

descanso de duração não inferior a uma hora nem superior a duas horas, de modo a que os 

trabalhadores não prestem mais de cinco horas de trabalho consecutivo. --------------------------

---- 3 - Os trabalhadores não podem prestar mais de cinco horas consecutivas de trabalho e, 

em qualquer caso, mais do que nove horas de trabalho por cada dia de trabalho, incluindo 

nestas a duração de trabalho suplementar. --------------------------------------------------------------

---- 4 – A regra de aferição do cumprimento do período normal de trabalho é diária, sem 

prejuízo do horário flexível. -------------------------------------------------------------------------------

---- 5 – O empregador público não pode alterar unilateralmente os horários de trabalho 

individualmente acordados. -------------------------------------------------------------------------------

---- 6 – Todas as alterações de horários devem ser fundamentadas e precedidas de consulta aos 

trabalhadores abrangidos e aos delegados sindicais, sendo posteriormente afixadas as 

alterações no órgão ou serviço com a antecedência mínima de sete dias em relação à data de 

início de alteração. -----------------------------------------------------------------------------------------

---- 7 – O responsável de cada serviço tem o dever de propor a alteração da modalidade dos 

seus subordinados quando a prática da mesma revelar não ser a mais adequada ao 

cumprimento das competências definidas para aquele serviço. --------------------------------------

---- 8 – Nos casos em que uma determinada modalidade de horário de trabalho for requerida 

pelo trabalhador e vierem a cessar os pressupostos que levaram à sua autorização, deve este 

informar desse facto o superior hierárquico para apreciação de situação e comunicação 

superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 14.º - Horário de trabalho diurno e noturno -----------------------------------------------

---- 1 - Considera-se período de trabalho diurno, o compreendido entre as 7 e as 20 horas do 

mesmo dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Considera-se período de trabalho noturno o compreendido entre as 20 horas de um dia 

e as 7 horas do dia seguinte. ------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Entende-se por trabalhador noturno aquele que execute, pelo menos, duas horas de 

trabalho normal noturno em cada dia. -------------------------------------------------------------------

---- 4 – O trabalhador noturno não pode prestar mais de 9 horas num período de 24 horas em 

que execute trabalho noturno. -----------------------------------------------------------------------------

---- 5 - O trabalho noturno é remunerado com um acréscimo de 25% relativamente à 

remuneração do trabalho equivalente, prestado durante o dia, nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 160º da LTFP. -----------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 15.º - Modo de verificação da assiduidade e pontualidade ------------------------------

---- São aplicáveis à verificação do cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade as 

normas constantes do Capítulo IV – Controlo da Assiduidade e Pontualidade. -------------------

---- Artigo 16.º - Modalidades de Horário de Trabalho -----------------------------------------------

---- 1 - Em função da natureza das suas atividades e respeitando os condicionalismos legais, 

podem ser fixados para cada serviço os horários de trabalho que, em concreto, forem mais 

adaptados às suas atribuições e competências, bem como às suas necessidades e às dos 

trabalhadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Em função da natureza e das atividades dos serviços da no artigo 215.º do Código do 

Trabalho, podem ser adotados: a) Horário Rígido; b) Horário Desfasado; c) Horário Flexível; 

d) Jornada Contínua; e) Meia Jornada; f) Trabalho por Turnos; g) Isenção de horário; ---------

---- 3 - Compete ao Presidente da Câmara, sob proposta do pessoal dirigente da respetiva 

unidade orgânica e dos respetivos responsáveis de serviço, ouvidos igualmente os Vereadores 

das diferentes áreas, a afetação dos trabalhadores às modalidades e tipos de horários 

previamente estabelecidos. --------------------------------------------------------------------------------
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---- Artigo 17.º - Horários específicos -------------------------------------------------------------------

---- A requerimento do trabalhador e por despacho do dirigente máximo do serviço ou por 

quem tenha essa competência delegada, podem ser fixados horários de trabalho diferentes dos 

previstos na cláusula anterior, nomeadamente: a) Nas situações previstas no regime de 

parentalidade definido pelo Código de Trabalho, por remissão da alínea e) do artigo 4º da 

LTFP. b) Aos trabalhadores-estudantes, nos termos previstos no Código de Trabalho, por 

força da alínea g) do artigo 4º da LTFP. c) Aos trabalhadores que exerçam funções que, pela 

sua natureza, não se enquadrem nos restantes horários definidos. -----------------------------------

---- Artigo 18.º - Horário rígido --------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Entende-se por horário com horas de entrada e saídas fixas ou horário rígido, aquele 

que exige o cumprimento da duração semanal do trabalho em dois períodos de trabalho 

distintos, com horas de entrada e de saída fixa, separados por um intervalo de descanso. -------

---- 2 - Nos serviços de funcionamento comum que encerram aos fins-de-semana vigora um 

regime de horário rígido, nos seguintes termos: Período da manhã – das 9 às 13 horas; 

Período da tarde – das 14 às 17 horas. -------------------------------------------------------------------

---- 3 - Por conveniência de serviço ou a requerimento do trabalhador, pode ser fixado um 

horário rígido diferente do previsto no número anterior, nomeadamente, com outras horas de 

início e fim e outras durações do intervalo de descanso, desde que sejam respeitados os 

limites legais, nomeadamente, trinta e cinco horas semanais, sete horas diárias, com um 

período de descanso igual ou superior a uma hora ou igual ou inferior a duas horas. ------------

---- 4 - Por conveniência de serviço, num mesmo serviço ou para determinado grupo de 

trabalhadores, e mantendo inalterado o período normal de trabalho diário, podem ser fixadas 

horas diferentes de entrada e saída. ----------------------------------------------------------------------

---- 5 - No regime de horário rígido são permitidos atrasos até quinze minutos no início do 

período da manhã e no início do período da tarde. -----------------------------------------------------

---- 6 - Os atrasos que excedam os tempos mencionados no número anterior devem ser 

justificados junto dos respetivos dirigentes intermédios e/ou responsáveis de serviço. ----------

---- 7 - Os atrasos referidos no n.º 5 do presente artigo podem ser injustificados, 

designadamente quando: a) Afetem o regular e eficaz funcionamento dos serviços; b) 

Comprometam a abertura ou o encerramento das instalações dentro do respetivo horário de 

funcionamento; c) Pelo seu caráter reiterado, acentuado e grave se afigurem como 

demonstrando um incumprimento do dever de pontualidade, nos termos da alínea j) do n.º 2 

do artigo 73.º da LTFP e demais disposições do regime disciplinar nela constante. --------------

---- Artigo 19.º - Horário desfasado ----------------------------------------------------------------------

---- O horário desfasado é aquele que, embora mantendo inalterado o período normal de 

trabalho diário, permite estabelecer, serviço a serviço ou para determinado grupo ou grupos de 

trabalhadores, horas fixas diferentes de entrada e de saída. ------------------------------------------

---- Artigo 20.º - Horário flexível ------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Entende-se por horário com períodos obrigatórios de permanência ou horário flexível, 

aquele que permite ao trabalhador gerir os seus tempos de trabalho e a sua disponibilidade, 

escolhendo as horas de entrada e saída. -----------------------------------------------------------------

---- 2 - A adoção da modalidade deste horário flexível e a sua prática não podem afetar o 

normal funcionamento do órgão ou serviço, especialmente no que diz respeito às relações 

com o público, devendo ficar sempre assegurada a abertura, os períodos de descanso e 

encerramento das instalações dentro do horário de funcionamento, sendo que, sempre que 

necessário, o respetivo superior hierárquico estabelece escalas de serviço para assegurar o 

regular funcionamento do serviço. -----------------------------------------------------------------------



---- 3 - O regime de horário flexível pode ser aplicado por conveniência de serviço, mediante 

despacho fundamentado do Presidente da Câmara, ou a requerimento do interessado, desde 

que observados os requisitos previstos no presente artigo. -------------------------------------------

---- 4 - A adoção de horário flexível está sujeita à observância das seguintes regras: a) É 

obrigatória a permanência do trabalhador nos seguintes períodos, também designados de 

plataformas fixas: i. Período da manhã - das 10.00h às 12.00h; ii. Período da tarde - das 

14.00h às 16.00h, devendo sempre ficar garantido o intervalo de descanso de uma hora. b) A 

duração média de trabalho para este regime, é de trinta e cinco horas semanais e de sete horas 

diárias; c) A prestação de trabalho em cada dia só pode ocorrer no período compreendido 

entre as 08:00h e as 20:00 horas, nunca podendo ser prestadas mais de nove horas de trabalho 

diárias; d) O tempo de trabalho diário deve ser interrompido por um só intervalo para 

descanso, ficando esse intervalo sujeito a registo obrigatório no sistema de verificação da 

assiduidade e pontualidade; e) Se das marcações efetuadas resultar um período inferior a uma 

hora, o sistema de verificação da assiduidade e pontualidade descontará automaticamente uma 

hora; f) O cumprimento da duração do trabalho deve ser aferido por referência a período de 

um mês; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 5 - O saldo positivo excedentário apurado no termo de cada período de referência confere 

ao trabalhador a atribuição de créditos de horas, com o limite máximo de duas horas. ----------

---- 6 – Os créditos correspondentes ao saldo positivo excedentário, previstos no número 

anterior, são obrigatoriamente gozados fora das plataformas fixas estabelecidas na alínea a) do 

n.º 4 do presente artigo, até ao limite do mês seguinte ao que o crédito reporta, sob pena de 

ficarem sem efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------

---- 7 - O saldo negativo apurado no termo de cada período de referência implica a marcação 

de falta, a justificar nos termos da lei, por cada período igual ou inferior à duração média do 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 8 - Caso a diferença verificada no saldo negativo, seja superior a um dia, deverá ser feita a 

respetiva conversão do tempo sobrante em meios-dias ou dias, conforme os casos. --------------

---- 9 - Relativamente aos trabalhadores portadores de deficiência ou doença crónica, o débito 

de horas apurado no final de cada um dos períodos de aferição pode ser transposto para o 

período imediatamente seguinte e nele compensado, desde que não ultrapasse o limite de dez 

horas para o período do mês. ------------------------------------------------------------------------------

---- 10 - A marcação de faltas prevista no n.º 7 do presente artigo é reportada ao último dia ou 

dias do período de aferição a que o débito respeita. ---------------------------------------------------

---- 11 - A atribuição de créditos prevista no presente artigo é feita exclusivamente no período 

seguinte àquele que conferiu ao trabalhador o direito à atribuição dos mesmos, não podendo 

ser acumulados. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- 12 - Os trabalhadores sujeitos a este tipo de horário ficam, em contrapartida do direito de 

gestão individual do horário de trabalho, obrigados a: a) Cumprir as tarefas programadas e em 

curso, dentro dos prazos superiormente fixados, não podendo, em todo o caso, da 

flexibilidade resultar uma situação de inexistência de pessoal que assegure o normal 

funcionamento dos serviços; b) Assegurar a realização e a continuidade de tarefas urgentes, a 

obrigatoriedade de comparência às reuniões de trabalho ou outras solicitações para que sejam 

convocados dentro do período normal de funcionamento do serviço. ------------------------------

---- 13 - No regime de horário flexível não são permitidos atrasos no início do período da 

manhã, sendo somente permitido um atraso de cinco minutos no início do período da tarde. ---

---- 14 - Os atrasos que excedam os tempos mencionados no número anterior devem ser 

justificados. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 15 - Os atrasos referidos no n.º 13 do presente artigo podem ser injustificados 

designadamente quando: a) Afetem o regular e eficaz funcionamento dos serviços; b) 

Comprometam a abertura ou o encerramento das instalações dentro do respetivo horário de 

funcionamento; c) Pelo seu carater reiterado, acentuado e grave se afigurem como 

demonstrando um incumprimento do dever de pontualidade, nos termos da alínea j) do n.º 2 

do artigo 73.º da LTFP e demais disposições do regime disciplinar nela constante. --------------

---- Artigo 21.º - Jornada contínua -----------------------------------------------------------------------
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---- 1 - A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, excetuando um 

único período de descanso, não superior a trinta minutos, gozado de forma a que cada 

trabalhador não preste mais de 5 horas consecutivas de trabalho e que, para todos os efeitos 

legais, se considera tempo de trabalho. ------------------------------------------------------------------

---- 2 - A jornada contínua deve ocupar predominantemente um dos períodos do dia e 

determina uma redução do período normal de trabalho diário no máximo de uma hora. ---------

---- 3 - A jornada contínua pode ser autorizada nos seguintes casos: a) Trabalhador progenitor 

com filhos até à idade de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou 

doença crónica; b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos trabalhadores 

progenitores; c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores, tenha a seu cargo neto 

com idade inferior a 12 anos; d) Trabalhador adotante, ou tutor, ou pessoa a quem foi deferida 

a confiança judicial ou administrativa de menor, bem como o cônjuge ou a pessoa em união 

de facto com qualquer daqueles ou com progenitor, desde que viva em comunhão de mesa e 

habitação com o menor; e) Trabalhador-estudante; f) No interesse do trabalhador, sempre que 

outras circunstâncias relevantes, devidamente fundamentadas o justifiquem; g) No interesse 

do serviço, quando devidamente fundamentado. -------------------------------------------------------

---- 4 – Até ao final de cada ano, os trabalhadores que pretendam ver renovada a autorização 

para a prática desta modalidade de horário no ano seguinte, devem apresentar novo pedido, 

acompanhado dos respetivos documentos comprovativos. -------------------------------------------

---- Artigo 22.º - Meia Jornada ---------------------------------------------------------------------------

---- 1 - A meia jornada consiste na prestação de trabalho num período reduzido em metade do 

período normal de trabalho a tempo completo a que se refere o artigo 105.º da LTFP, sem 

prejuízo da contagem integral do tempo de serviço para efeito de antiguidade. -------------------

---- 2 - A prestação de trabalho na modalidade de meia jornada não pode ter duração inferior a 

um ano, tendo a mesma de ser requerida por escrito pelo trabalhador. -----------------------------

---- 3 - A opção pela modalidade de meia jornada implica a fixação do pagamento de 

remuneração correspondente a 60% do montante total auferido em regime de prestação de 

trabalho em horário completo. ----------------------------------------------------------------------------

---- 4 - Podem beneficiar da modalidade de meia jornada os trabalhadores que reúnam um dos 

seguintes requisitos: a) Tenham 55 anos ou mais à data em que for requerida a modalidade de 

meia jornada e tenham netos com idade inferior a 12 anos; b) Tenham filhos menores de 12 

anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica. -----------------------

---- 5 - A autorização para a adoção da modalidade de horário de trabalho em regime de meia 

jornada cabe ao superior hierárquico do trabalhador em funções públicas. ------------------------

---- 6 - Em caso de indeferimento do pedido de autorização a que se refere o número anterior, 

deve o superior hierárquico fundamentar claramente e sempre por escrito as razões que 

sustentam a recusa da concessão do horário de trabalho na modalidade de meia jornada. -------

---- Artigo 23.º - Trabalho por turnos --------------------------------------------------------------------

---- 1 - O trabalho por turnos consiste na organização do trabalho em equipas, onde os 

trabalhadores ocupam sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado 

ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou descontínuo, podendo executar o trabalho a horas 

diferentes num dado período de dias ou semanas. -----------------------------------------------------

---- 2 – A duração de trabalho de cada turno não pode ultrapassar o disposto no n.º 1 do artigo 

7.º do presente regulamento. ------------------------------------------------------------------------------

---- 3 – O trabalhador só pode ser mudado de turno após o dia de descanso semanal, salvo 

acordo do trabalho em contrário. -------------------------------------------------------------------------

---- 4 - O regime por turnos pode ser: a) Semanal, quando é prestado de segunda-feira a sexta-



feira; b) Semanal prolongado, quando é prestado em todos os cinco dias úteis e no sábado ou 

no domingo; c) Permanente, quando é prestado nos sete dias da semana. --------------------------

---- 5 - O regime de turnos pode ainda ser: a) Parcial, quando é prestado em dois períodos de 

trabalho diário e, b) Total, quando é prestado em, pelo menos, três períodos de trabalho diário. 

---- 6- São permitidas trocas de turnos entre trabalhadores que desempenhem as mesmas 

funções, desde que sejam acordadas entre eles e previamente aceites pelos serviços e não 

originem a violação de normas legais imperativas. ----------------------------------------------------

---- 7- Não são admitidos os pedidos de trocas de turnos que impliquem a prestação de 

trabalho por turnos consecutivos no mesmo dia (das 00h00 às 24h00). ----------------------------

---- 8 - Nos termos do artigo 161.º da LTFP, quando um dos turnos seja total ou parcialmente 

coincidente com o período de trabalho noturno, o trabalhador tem direito a um acréscimo 

remuneratório relativamente à remuneração base, nos termos da lei. -------------------------------

---- 9 - Este acréscimo inclui o que for devido por trabalho noturno mas não afasta o que seja 

devido por trabalho suplementar. -------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 24.º - Isenção de Horário de Trabalho ------------------------------------------------------

---- 1. Os trabalhadores titulares de cargos dirigentes e que chefiem equipas 

multidisciplinares podem gozar de isenção de horário de trabalho. ---------------------------------

---- 2. Podem ainda gozar de isenção de horário, outros trabalhadores, mediante celebração de 

acordo escrito com a Câmara Municipal, desde que tal isenção seja admitida por lei ou por 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. -------------------------------------------------

---- Artigo 25.º - Efeitos da Isenção de Horário de Trabalho -----------------------------------------

----1. A isenção do horário de trabalho pode compreender as seguintes modalidades: i. Não 

sujeição aos limites máximos dos períodos normais de trabalho; ii. Possibilidade do 

alargamento da prestação de um determinado número de horas por dia ou por semana; iii. 

Observância dos períodos normais de trabalho acordados. -------------------------------------------

---- 2. A isenção de horários dos trabalhadores, referido no número 1 do artigo anterior, 

implica sem qualquer circunstância, a não sujeição dos limites máximos dos períodos normais 

de trabalho, nos termos dos respetivos estatutos. ------------------------------------------------------

---- 3. Nos casos previstos no número 2 do artigo anterior, a escolha da modalidade de isenção 

de horário obedece ao disposto na lei ou em instrumento de regulamentação coletiva de 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 4. Na falta de lei, instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou por estipulação 

das partes, o regime de isenção de horário segue o disposto na alínea i) no número 1, não 

podendo o alargamento da prestação de trabalho ser superior a 2 horas por dia ou 10 horas por 

semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 5. A isenção não prejudica o direito aos dias de descanso semanal obrigatório, aos 

feriados obrigatórios e aos dias de descanso complementar bem como ao descanso diário, 

exceto: i. Nos casos que seja necessária a prestação de trabalho suplementar por motivo de 

força maior ou por ser indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para o órgão ou 

serviço devido a acidente ou risco de acidente eminente; ii. Nos casos previstos nas alíneas i) 

e ii) do número 1 do presente artigo, e de forma a permitir a recuperação do trabalhador, deve 

ser observado um período de descanso diário de 11 horas consecutivas entre dois períodos de 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 6. A isenção de horário de trabalho depende de autorização do Presidente da Câmara 

Municipal e o pedido deve ser feito anualmente, devidamente fundamentado. --------------------

---- Artigo 26.º - Efeitos da Isenção de Horário de Trabalho -----------------------------------------

---- Os horários de atendimento ao público são aprovados por despacho do Presidente da 

Câmara Municipal e são afixados nos respetivos serviços. -------------------------------------------

---- CAPÍTULO IV - CONTROLO DA ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE -----------------

---- Artigo 27.º - Âmbito de aplicação -------------------------------------------------------------------

---- 1 - As normas do presente capítulo aplicam-se a todos os colaboradores e trabalhadores da 

Câmara Municipal de Nelas, independentemente da modalidade de relação jurídica de 

emprego pública e da natureza das funções desempenhadas, ficando obrigados ao registo 

biométrico no sistema eletrónico de reconhecimento facial, em substituição do registo no livro 
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de ponto adotado até à data, exceto nos casos previstos no artigo seguinte. -----------------------

---- 2 - Estão abrangidos no número anterior, os trabalhadores que exercem funções dirigentes 

na Autarquia, os quais praticam um regime de isenção de horário, nos termos do respetivo 

“Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e 

local do Estado” (aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, não 

estando, contudo, dispensados do dever geral de assiduidade, nem do cumprimento da 

duração semanal de trabalho legalmente estabelecida. ------------------------------------------------

---- 3 - Estão igualmente incluídos no número 1 do presente artigo, os trabalhadores que 

exercem funções públicas na Câmara Municipal de Nelas por instrumento de mobilidade 

interna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 4. A obrigação referida no número 1 do presente artigo, não se aplica aos membros do 

Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação. ----------------------------------------------------------

---- 5. A obrigação referida no número 1 do presente artigo, não se aplica aos trabalhadores 

contratados a termo certo, que, no âmbito da descentralização de competências para os 

municípios em matéria de educação, exercem atividades de enriquecimento curricular no 1º 

ciclo do ensino básico nos agrupamentos de escolas do concelho. ----------------------------------

---- 6. A utilização do sistema eletrónico aplica-se a todos os serviços e unidades orgânicas da 

Câmara Municipal de Nelas, mesmo quando desconcentrados, existindo em cada serviço um 

sistema instalado para esse fim, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. ---------------------

---- Artigo 28.º - Sistema de Controlo Biométrico -----------------------------------------------------

---- 1 - O cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, bem como do período 

normal de trabalho, é aferido por sistema de verificação de assiduidade e pontualidade, 

instalado através de tecnologia de identificação biométrica, por reconhecimento facial. --------

---- 2 – O registo deverá ser efetuado num dos terminais de leitura mais próximos do local de 

trabalho do colaborador, os quais detetam as formas geométricas e logarítmicas do rosto do 

trabalhador/colaborador, entretanto memorizado para o efeito, enviando o seu reconhecimento 

para o servidor e registando, dessa forma, a hora de entrada e saída da prestação de serviço. --

---- 3. Os dados biométricos são conservados durante o período necessário para a prossecução 

das finalidades a que se destinam, e serão destruídos em situações de mobilidade do 

trabalhador para outro organismo, aquando da extinção da relação jurídica de emprego, da 

cessação do contrato de trabalho ou da desvinculação do trabalhador ao Município de Nelas. -

---- Artigo 29.º - Localização -----------------------------------------------------------------------------

---- 1 – Os terminais de leitura dos dados biométricos dos trabalhadores localizar-se-ão nos 

seguintes edifícios: a) Edifício da Câmara Municipal de Nelas; b) Edifício Multiusos; c) 

Estaleiros Municipais; d) Biblioteca Municipal; e) Serviço de Desporto; f) Universidade 

Sénior; g) Depósito de Águas. ----------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Os trabalhadores deverão, preferencialmente, efetuar o controlo de assiduidade no 

terminal mais aproximado do seu local de trabalho habitual, podendo o fazer em qualquer um 

dos dispositivos por necessidade de serviço. -----------------------------------------------------------

---- 3 –A funcionalidade da plataforma - Web-time - servirá para controlo de Assiduidade 

para os funcionários da Academia Municipal de Artes de Nelas online, ou em situações 

excecionais devidamente autorizados pela Sr. Presidente de Câmara. ------------------------------

---- Artigo 30.º - Normas de registo e controlo da pontualidade e assiduidade --------------------

---- 1 - Todos os trabalhadores devem comparecer regular e continuamente ao serviço nas 

horas que estejam designadas, nos termos dos deveres de assiduidade e de pontualidade a que 

estão sujeitos, consagrados nas alíneas i) e j) do n.º 2 do artigo 73.º da LTFP.  -------------------

---- 3. A verificação do período de trabalho diário decorre entre 4 registos consecutivos no 



terminal de leitura dos dados biométricos, de acordo com os seguintes termos: a) O primeiro 

registo deve ser feito no início da prestação de trabalho pela manhã; b) O segundo registo 

deve ser feito no início do intervalo de descanso; c) O terceiro registo deve ser feito no início 

da prestação de trabalho pela tarde;  d) O quarto registo deve ser feito no final da prestação de 

trabalho diário. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 4. A ausência de registos de saída e de entrada para o intervalo de descanso ou o registo 

por um período inferior a uma hora, implica sempre o desconto de um período de descanso de 

uma hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 5. Durante os períodos de tempo que decorrem entre as entradas e saídas identificadas no 

número anterior do presente artigo, os trabalhadores não podem ausentar-se do serviço, salvo 

nos termos e pelo tempo autorizados pelo respetivo superior hierárquico, devendo registar a 

saída no sistema eletrónico de ponto. --------------------------------------------------------------------

---- 6. A ausência não autorizada nos períodos de tempo que decorrem entre as entradas e 

saídas determina a marcação de falta nos termos legais. ----------------------------------------------

---- 7. A falta de registo é considerada ausência do trabalhador, devendo a respetiva 

justificação ocorrer nos termos da lei, sob pena de vir a converter-se em falta injustificada. ----

---- 8. Na impossibilidade de marcação de ponto em caso de avaria dos equipamentos e/ou por 

esquecimento do funcionário, a mesma, deve ser realizada com a designação “Marcações 

Esquecidas”, validadas pelo superior hierárquico e comunicada aos Serviços de Recursos 

Humanos e Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 9. No caso de formação profissional ou por necessidade de serviço, em que poderá não 

haver possibilidade de marcação de ponto num terminal à disposição do funcionário, a 

referida marcação de ponto, deve ser realizada posteriormente com a validação do superior 

hierárquico na web-time. ----------------------------------------------------------------------------------

---- 10. A cada trabalhador assiste o direito a consultar o registo das respetivas marcações de 

entrada e de saída, devendo essa solicitação ser feita ao seu superior hierárquico ou, na 

impossibilidade deste, junto dos Serviços de Recursos Humanos e Saúde. ------------------------

---- 11. Sempre que não seja possível ao superior hierárquico ou aos Serviços de Recursos 

Humanos e Saúde fornecerem imediatamente ao trabalhador o acesso à informação solicitada, 

a mesma deverá ser remetida ao trabalhador por qualquer meio, em suporte escrito, no prazo 

de 48 horas após a solicitação. ----------------------------------------------------------------------------

---- 12. Transitoriamente continuam a registar a assiduidade e pontualidade em suporte papel, 

em folha de ponto criada para o efeito, os trabalhadores que não tenham acesso a edifícios 

municipais onde se encontrem em funcionamento o sistema eletrónico de verificação da 

assiduidade e pontualidade. -------------------------------------------------------------------------------

---- 12.1. A referida folha de ponto, deve ser remetida mensalmente aos Serviços de Recursos 

Humanos e Saúde, impreterivelmente até ao quinto dia útil do mês seguinte a que respeita, de 

modo a garantir o processamento do respetivo vencimento. -----------------------------------------

---- 13. Na situação do trabalhador a quem foi autorizado a modalidade de teletrabalho, 

respeitando o disposto nos artigos 165º a 171º do Código de Trabalho, na sua atual redação, o 

registo de ponto deve ser realizado no web-time, mediante autorização prévia, concedida para 

o período de prestação de teletrabalho. ------------------------------------------------------------------

---- Artigo 31.º - Período de tolerância ------------------------------------------------------------------

---- 1. No registo de entradas é facultado, diariamente, um período de 15 minutos de 

tolerância a distribuir pelos períodos de entrada, sem prejuízo do cumprimento do dever de 

pontualidade, limitado até 1h e 30 minutos mensais. --------------------------------------------------

---- 2. Sempre que se verifique o atraso mencionado no ponto anterior, deverá o funcionário 

compensar o mesmo período durante o final do dia ou, caso seja impossível por motivos 

considerados justificados, nos 3 dias seguintes à ocorrência. ----------------------------------------

---- 3. Ultrapassado o período de tolerância diário é considerado como uma falta injustificada, 

com total respeito pela legislação em vigor no que se refere ao regime das faltas justificadas e 

sem prejuízo, do dever de comunicar tal facto, indicando o respetivo motivo, no mais curto 

espaço de tempo possível, ao respetivo superior hierárquico. ----------------------------------------

---- 4. Este período é de utilização diária e insuscetível de acumulação. ---------------------------
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---- Artigo 32.º - Crédito de tempo -----------------------------------------------------------------------

---- 1 - É considerado crédito de tempo, o período de tempo em que houve prestação efetiva 

de trabalho para além da hora de saída a que o trabalhador está sujeito, devendo o mesmo ser 

confirmado pelo respetivo superior hierárquico, sob pena de não o ser. ----------------------------

---- 2 – Para o efeito, a contagem de crédito de tempo será iniciada após a hora de saída do 

trabalhador, sem prejuízo do estabelecido no artigo 34.º, no que respeita a trabalho 

suplementar. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Nos horários flexíveis não é permitida a utilização do crédito de tempo para 

compensar infrações às plataformas fixas. --------------------------------------------------------------

---- 2. A utilização do crédito de tempo depende de autorização do superior hierárquico com 

competência para justificação de faltas, dentro dos limites previstos no presente artigo. --------

---- 3. A autorização para o uso do crédito só pode ser concedida desde que o funcionamento 

normal dos serviços não fique afetado, tendo de ser solicitado com a antecedência mínima de 

48 horas, utilizando-se para o efeito impresso próprio. -----------------------------------------------

---- 4. A utilização do crédito não pode, em caso algum, dar origem a um dia completo de 

ausência ao serviço, salvo situações excecionais devidamente justificadas pelo superior 

hierárquico, nem pode ser cumulada com o gozo de férias. ------------------------------------------

---- 5. As ausências resultantes da utilização do crédito de tempo e da dispensa são 

consideradas, para todos os efeitos, prestação efetiva de trabalho. ----------------------------------

---- 6. O crédito de tempo não utilizado e a dispensa não podem transitar para o mês seguinte. 

---- 7. O crédito de tempo a utilizar em cada mês diz respeito ao saldo acumulado do 

penúltimo mês de trabalho efetivo. ----------------------------------------------------------------------

---- Artigo 33.º - Responsabilidade dos superiores hierárquicos -------------------------------------

---- Compete ao pessoal dirigente e aos trabalhadores a quem tenham sido atribuídas 

competências de responsabilidade hierárquica ou coordenação de equipas (coordenador 

técnico, responsáveis de serviço, encarregado geral operacional e encarregado operacional) 

ou, na sua falta ou impedimento, quem os substitua, a verificação e controlo da assiduidade 

dos trabalhadores sob a sua dependência hierárquica, designadamente esquecimentos de 

marcação ou registos incorretos, ficando no presente regulamento. ---------------------------------

---- Artigo 34.º - Impossibilidade de registo ------------------------------------------------------------

---- 1 - A impossibilidade de utilização do sistema de verificação da assiduidade e 

pontualidade por avaria da unidade de controlo obriga, em alternativa, ao registo das horas de 

entrada e de saída em cada período de trabalho, em folha de ponto criada para o efeito, 

existente nos respetivos serviços, competindo a estes a remessa de tais registos aos Serviços 

de Recursos Humanos e Saúde, até ao final da manhã do dia seguinte. ----------------------------

---- 2 - Para além dos casos previstos nas presentes normas, em situações excecionais e 

devidamente fundamentadas pelo superior hierárquico, pode ser dispensado o registo 

biométrico para verificação e controlo da assiduidade e pontualidade, sendo efetuado através 

de folha de ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Para efeitos do disposto no número anterior do presente artigo, devem os dirigentes 

das unidades orgânicas no prazo de 5 dias úteis a contar da publicitação das presentes normas, 

identificar os trabalhadores que, por motivo devidamente fundamentado, não possam efetuar 

o registo biométrico, a submeter a despacho do Presidente da Câmara Municipal. ---------------

---- Artigo 35.º - Trabalho suplementar -----------------------------------------------------------------

---- 1 - A prestação do trabalho suplementar encontra-se igualmente sempre sujeita a registo 

no sistema de verificação de assiduidade e pontualidade (conforme versa no artigo 231.º do 

Código de Trabalho), sendo obrigatória a marcação dos respetivos registos, bem como o 



cumprimento das demais normas acima descritas, só sendo admissível a não realização de 

registo no sistema de verificação de assiduidade e pontualidade em casos verdadeiramente 

excecionais, raros, ocasionais e por motivos de força maior. ----------------------------------------

---- 2 - Para efeitos do previsto no número anterior, e no âmbito da prestação de trabalho 

suplementar, na eventualidade do trabalhador não proceder àqueles registos, o respetivo 

superior hierárquico encontra-se obrigado a justificar fundamentadamente a falta desses 

registos, sob pena de não haver lugar ao tratamento desse trabalho suplementar não registado, 

quer para pagamento, quer para conversão em descanso compensatório. --------------------------

---- Artigo 36.º - Competências dos Serviços de Recursos Humanos e Saúde ---------------------

---- Compete aos Serviços de Recursos Humanos: a) Gerir o sistema de verificação da 

assiduidade e pontualidade, consubstanciado e materializado na aplicação informática ou 

através de folha de ponto; b) Verificar todas as faltas e ausências de trabalhadores e dirigentes 

do município; c) Proceder ao fecho mensal do registo do sistema de verificação da 

assiduidade e pontualidade; d) Garantir a transferência de dados para o sistema de 

processamento de vencimentos; e) Garantir aos trabalhadores e responsáveis informação 

acerca da situação em que se encontram relativamente ao cumprimento da assiduidade e 

pontualidade; f) Articular e facilitar a interação dos trabalhadores com o sistema de 

verificação da assiduidade e pontualidade; g) Receber, arquivar, conservar e manter 

organizados todos os documentos de suporte que lhe sejam entregues, em resultado de 

anomalias ou impedimentos de acesso ao sistema de verificação da assiduidade e 

pontualidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS ----------------------------------------------------------

---- Artigo 37.º - Verificação do cumprimento das normas estabelecidas --------------------------

---- Compete ao pessoal dirigente e aos trabalhadores a quem tenham sido atribuídas 

competências de responsabilidade hierárquica ou de coordenação de equipas, bem como aos 

restantes superiores hierárquicos zelar pelo cabal cumprimento do disposto nas presentes 

normas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 38.º - Infrações ---------------------------------------------------------------------------------

---- O uso fraudulento do sistema de verificação da assiduidade e pontualidade e dos seus 

dispositivos, nomeadamente da sua aplicação informática, bem como o desrespeito pelas 

regras de utilização é considerado infração disciplinar em relação ao seu autor e ao eventual 

beneficiário, nos termos e para os efeitos do regime disciplinar constante dos artigos 176.º a 

240.º da LTFP. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 39.º - Dúvidas e omissões --------------------------------------------------------------------

---- 1 - Em tudo que não estiver previsto no presente regulamento interno, aplica-se o disposto 

na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e demais legislação em vigor aplicável no 

âmbito da matéria que constitui seu objeto. -------------------------------------------------------------

---- 2 - As questões ou dúvidas suscitadas pelas presentes normas, sem prejuízo do disposto 

no artigo 34.º, devem ser esclarecidas junto dos Serviços de Recursos Humanos e Saúde e, 

caso se revele necessário, por despacho do Presidente da Câmara. ---------------------------------

---- Artigo 40.º - Norma revogatória ---------------------------------------------------------------------

---- É revogado toda e qualquer norma interna que contrarie o disposto no presente 

regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 41.º - Reavaliação e alteração do regulamento --------------------------------------------

---- O presente regulamento será objeto de reavaliação e/ou alteração sempre que, da sua 

aplicação, o mesmo se revele necessário. ---------------------------------------------------------------

---- Artigo 42.º - Entrada em vigor -----------------------------------------------------------------------

---- O presente regulamento interno entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da 

sua aprovação, devendo ser publicado nos termos legais.” ------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que este ponto tinha a ver com uma questão que tem a ver 

com a regularização, que é feita, um pouco por todo o lado também, nas Instituições e nas 

Empresas também, que tem a ver com o Regulamento Interno do Horário de Trabalho e da 

Assiduidade e Pontualidade dos Colaboradores, que tem que ser entendido como ele, Senhor 

Presidente, o entendeu e como o Executivo o entendeu quando foi alvo dele. Isto pode ser 
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entendido de duas maneiras: Como uma iniciativa reguladora, ou como uma iniciativa 

controladora. Controladora não é na perspetiva do Executivo. Reguladora, sim, também. Foi 

assim que ele, Senhor Presidente o entendeu quando passou nas funções que desempenhou 

anteriormente, da assinatura em livros de ponto para depois, através da impressão digital, ou 

através da leitura ótica, em muitas situações que, de alguma forma, é como a política da 

mulher de César, não basta ser séria, também é preciso parecê-lo. Mas também tem a ver com 

esta necessidade de fazer isto no sentido de regulamentar essas questões e aproveitar também 

o que a Lei os obriga em termos de processo de Regulamento Interno de Trabalho dos 

Colaboradores do Município de Nelas. Dizer também que, eventualmente, alguma questão 

que possa ser feita, ou colocada sobre isto, poderão falar também, se os Senhores Vereadores 

assim o entenderem depois com a parte juridica, com a Dr.ª Ana Santos que, como 

Responsável dos Recursos Humanos, também está aqui, não é nessa qualidade, mas poderá 

também ajudar a tirar alguma dúvida que, eventualmente, surja. E, portanto, tem a ver muito 

com esta questão de um Regulamento Interno que se impõe e que faz todo o sentido que seja 

feito. E, portanto, deixa à discussão dos Senhores Vereadores alguma intervenção, ou algum 

esclarecimento que queiram fazer. Deu a palavra ao Senhor Vereador Fernando Silvério. ------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe dar o uso da palavra. Afirmou que só queria questionar se na construção deste 

Regulamento foram ouvidos os Trabalhadores, ou os Sindicatos, ou seja, se foi ouvido aquilo 

que, ou melhor, as Entidades, ou as pessoas que, supostamente, deveriam, ou teriam ser. 

Agradeceu ao Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente perguntou à Senhora Dr.ª Ana Santos se ele podia dar a resposta que 

sim. Afirmou que o Regulamento até era para já ter vindo a reunião de Câmara. O 

Regulamento, antes de ser submetido, foi facultado, naturalmente, aos Sindicatos, E, portanto, 

o que trazem aqui é um Regulamento que já tem, digamos assim, a parte dos Sindicatos já 

está contactada. O que trazem qui é para decisão política, digamos assim. ------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento Interno de 

Duração, Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade e Pontualidade dos Colaboradores 

do Município de Nelas, atrás descrito. ------------------------------------------------------------------ 

 

4 – LOTEAMENTOS 

 

4.1.ACIONAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DE URBANIZAÇÃO EM FALTA. LOCAL: QUINTAL, EM ALGERÁS, FREGUESIA 

DE NELAS. REQUERENTE: MACFIP – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E 

IMOBILIÁRIA, LD.ª – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  

---- Presente a informação interna n.º 12344, datada de 19/09/2022, do Setor de Planeamento 

Urbanístico, desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------

---- ”Acionamento da garantia bancária para execução das obras de urbanização em falta. 

Local: Quintal, em Algerás, Freguesia de Nelas. Requerente: Macfip - Sociedade de 

Construções e Imobiliária, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------------

---- I – Enquadramento Legal: ----------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 84.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação - Execução das obras pela 

câmara municipal -------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Sem prejuízo do disposto no presente diploma em matéria de suspensão, caducidade 

das licenças, autorizações ou comunicação prévia ou de cassação dos respetivos títulos, a 

câmara municipal, para salvaguarda do património cultural, da qualidade do meio urbano e do 



meio ambiente, da segurança das edificações e do público em geral ou, no caso de obras de 

urbanização, também para proteção de interesses de terceiros adquirentes de lotes, pode 

promover a realização das obras por conta do titular do alvará ou do apresentante da 

comunicação prévia quando, por causa que seja imputável a este último: -------------------------

---- a) Não tiverem sido iniciadas no prazo de um ano a contar da data da emissão do alvará 

ou do título da comunicação prévia; ---------------------------------------------------------------------

---- b) Permanecerem interrompidas por mais de um ano; --------------------------------------------

---- c) Não tiverem sido concluídas no prazo fixado ou suas prorrogações, nos casos em que a 

câmara municipal tenha declarado a caducidade; ------------------------------------------------------

---- d) Não hajam sido efetuadas as correções ou alterações que hajam sido intimadas nos 

termos do artigo 105.º. -------------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - A execução das obras referidas no número anterior e o pagamento das despesas 

suportadas com as mesmas efetuam-se nos termos dos artigos 107.º e 108.º. ---------------------

---- 3 - A câmara municipal pode ainda acionar as cauções referidas nos artigos 25.º e 54.º. ---

---- 4 - Logo que se mostre reembolsada das despesas efetuadas nos termos do presente artigo, 

a câmara municipal procede ao levantamento do embargo que possa ter sido decretado ou, 

quando se trate de obras de urbanização, emite oficiosamente alvará, competindo ao 

presidente da câmara dar conhecimento das respetivas deliberações, quando seja caso disso, à 

Direção-Geral do Território, para efeitos cadastrais, e à conservatória do registo predial. -------

---- II - Informação dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------

---- De acordo com a informação técnica n.º 9240 de 13/12/2018 do Gabinete Jurídico “Nas 

situações em que se verifica inércia do loteador na conclusão das obras de urbanização, é 

necessário acautelar os interesses dos adquirentes dos lotes, sendo que, nos termos do artigo 

84.º, n.º1 do RJUE, a câmara municipal, para salvaguarda do património cultural, da 

qualidade do meio urbano e do meio ambiente, da segurança das edificações e do público em 

geral ou, no caso de obras de urbanização, também para proteção de interesses de terceiros 

adquirentes de lotes, pode promover a realização das obras por conta do titular do alvará ou 

do apresentante da comunicação prévia quando, por causa que seja imputável a este último...” 

---- Mediante a informação atrás referida, relativamente ao incumprimento da execução das 

obras de urbanização do processo de loteamento n.º 2/2001, localizada na Rua Quinta da 

Rainha, em Algeraz, informo que: -----------------------------------------------------------------------

---- - a 26/09/2003 foi emitido o alvará de loteamento n.º 2/2003, tendo sido prestada pelo 

titular do alvará, a caução no valor de 41.440,37€ através da garantia bancária do Crédito 

Agrícola – Caixa de Nelas e Carregal do Sal, a favor do Município, com a finalidade de 

garantir a boa execução de obras de urbanização prevista a sua execução no prazo de 4 meses. 

---- - a 7/01/2019 o titular do alvará foi notificado através do oficio n.º 6 de 02/01/2019 para a 

execução das obras de urbanização em falta; -----------------------------------------------------------

---- - a 25/02/2019, dado que o titular não tinha procedido à execução dos trabalhos, foi 

executado pelos serviços de topografia o levantamento detalhado das obras em falta e 

realizada a respetiva orçamentação; ---------------------------------------------------------------------

---- - a 9/04/2019 os serviços deslocaram-se ao local e verificaram que tinha sido realizada 

parte da pavimentação dos passeios, verificando-se, no entanto, que: ------------------------------

---- - o material aplicado não é o previsto no orçamento apresentado no projeto de 

especialidades aprovado; ----------------------------------------------------------------------------------

---- - não foram removidos os vários pavimentos colocados pelos moradores junto aos acessos 

às suas moradias; -------------------------------------------------------------------------------------------

---- -  a área de passeio pavimentada é inferior à área prevista no processo de loteamento; -----

---- - a cota dos passeios executados recentemente e a cota dos que já se encontravam 

executados são distintas, criando um desnível na sua ligação; ---------------------------------------

---- - a 11/09/2019 foi aprovado o acionamento da garantia bancária de forma a serem 

executados os trabalhos em falta previstos no projeto de arruamento, tendo os serviços 

verificados posteriormente que existiam mais trabalhos por executar. ------------------------------

---- Foram assim solicitados esclarecimentos ao titular do alvará e às diversas entidades 

envolvidas na aprovação e receção dos projetos de especialidades das obras de urbanização 
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(Telecom e Direção Geral de Energia e Geologia). ----------------------------------------------------

---- Os trabalhos referentes à rede de telecomunicações foram confirmados pela MEO – 

Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. Relativamente à rede de gás, a Direção Geral 

de Energia e Geologia informou que não se encontrava o processo concluído nem a instalação 

licenciada, tendo caducado o processo. ------------------------------------------------------------------

---- Dado que o projeto da rede de gás já não estava conforme a legislação atual foi solicitada 

a sua elaboração. Os serviços procederam à medição e orçamentação dos trabalhos que se 

encontram em falta, que junto se anexa, com os trabalhos relativos quer à conclusão dos 

passeios quer à execução da rede de gás (ajuste direto simplificado 965/2021). ------------------

---- - a 7/06/2022 o titular do alvará foi notificado através do oficio n.º 3869 no âmbito da 

audiência prévia para a declaração da caducidade. ----------------------------------------------------

---- - a 29/08/2022 foi declarada a caducidade do alvará em reunião de Câmara. -----------------

---- Face ao exposto, está-se em condições, de acordo com o previsto: 1. na alínea b) e c) do 

n.º 1 do artigo 84º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, de serem realizadas as 

obras de urbanização em falta pela Câmara Municipal previstas no alvará de loteamento com 

obras de urbanização n.º 4/2001 de 19/12. --------------------------------------------------------------

---- A Câmara Municipal declarou a caducidade, podendo promover a realização das obras 

por conta do titular do alvará para salvaguarda do património cultural, da qualidade do meio 

urbano e do meio ambiente, da segurança das edificações e do público em geral ou, no caso de 

obras de urbanização, também para proteção de interesses de terceiros adquirentes de lotes. ---

---- 2. no n.º 3 do artigo 84º, do RJUE acionar a garantia bancaria para a conclusão das Obras 

de Urbanização. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Para execução dos trabalhos em falta acima mencionados existe uma caução no valor de 

41.440,37€ + IVA prestada através da garantia bancária da Crédito Agrícola, a favor do 

Município, com a finalidade de garantir a boa execução de obras de urbanização que pode ser 

acionada de acordo com o n.º 3 do artigo 84º do RJUE. ----------------------------------------------

---- Junto se anexa e mapa resumo e orçamento dos trabalhos a realizar para a conclusão das 

obras de urbanização, em que os trabalhos correspondem a um valor de 33 806,75€ + IVA. ---

---- Face ao exposto propõe-se que seja acionada a garantia bancária prevista no alvará de 

loteamento com obras de urbanização n.º 2/2003 de 26/09 para a Câmara Municipal realizar 

as obras de urbanização em falta procedendo, para isso, ao acionamento da garantia bancaria 

da Crédito Agrícola no valor de 33 806,75€ + IVA. ---------------------------------------------------

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

---- O Senhor Presidente afirmou que, ora, não acontecendo com frequência uma situação que 

já aconteceu e, poderá, eventualmente, vir a acontecer. Por isso é que existem as garantias 

bancárias. Estão a falar aqui de uma questão que vai ser o acionamento, digamos assim, da 

garantia bancária, para a conclusão da empreitada. Portanto, na informação, como os 

Senhores Vereadores viram, está aí na informação dos Serviços o histórico de todo o 

procedimento. A caducidade do alvará, que já também aprovada em reunião de Câmara de 

29/08 do ano em curso. E, portanto, a autorização, digamos assim, para que possa ser feito o 

levantamento, o acionamento da garantia bancária, para que a empreitada possa decorrer e ser 

concluída. Perguntou se havia alguma intervenção. Então, coloca já à votação. ------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o acionamento da garantia bancária para 

execução das obras de urbanização em falta, sitas ao Quintal, em Algerás, Freguesia de Nelas, 

em que é requerente a empresa Macfip - Sociedade de Construções e Imobiliária, Ld.ª, nos 

termos e de acordo com a informação interna n.º 12344, datada de 19/09/2022, do Setor de 

Planeamento Urbanístico, desta Câmara Municipal, atrás descrita. --------------------------------- 



 

5 – CONTABILIDADE 

 

5.1.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA - SETEMBRO DE 2022 -

CONHECIMENTO  

---- O Senhor Presidente afirmou que, como é habitual, estão aí todos os pagamentos que 

foram feitos e referentes a 1 a 30 de setembro de 2022. E, também, como é hábito, qualquer 

esclarecimento sobre algum dos movimentos, se alguma das despesas, que os Senhores 

Vereadores assim o entendam, terão, naturalmente, todas as condições para questionar e para 

lhe ser facultado o processo de pagamento. E, portanto, não se circunscreve a esta reunião. Se 

os Senhores Vereadores, eventualmente, assim o entenderem, podem solicitá-lo, conforme o 

procedimento, para terem informações adicionais. ----------------------------------------------------  

---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente da 

Câmara, Joaquim Augusto Alves Amaral, durante o mês de setembro de 2022, no total de 

1.303.992,00 euros (um milhão trezentos e três mil novecentos e noventa e dois euros), 

referente a Operações Orçamentais e no total de 1.537,35 euros (mil quinhentos e trinta e sete 

euros e trinta e cinco cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação 

elaborada pelos Serviços de Contabilidade. ------------------------------------------------------------ 

5.2.ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 13 E ÀS GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO N.º 13, DO ANO DE 2022 – CONHECIMENTO   

---- Presentes as alterações ao Orçamento Municipal n.º 13 e às Grandes Opções do Plano n.º 

13, do ano de 2022, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante.  

---- O Senhor Presidente afirmou que era mais uma alteração orçamental que o Executivo trás 

aqui por causa das questões que foram falando. E, em groso modo, também dizer que há aqui 

questões que têm a ver com as rubricas de Requalificação de Centros de Saúde para o 

Certificado Energético, em termos de candidatura. Quando o Executivo falou de algumas das 

iniciativas, de algumas das empreitadas que existem, podem ser transportas para outros 

Quadros Comunitários mais vantajosos. Aconteceu com a Requalificação dos Centros de 

Saúde onde o Executivo tinha um apoio financeiro de uma natureza, sem estar validada, 

digamos assim, em termos de CCDR, final, estar aprovado. Havia o Projeto, sim. Não estava 

ainda aprovado e a CCDR disse ao Executivo que não havia disponibilidade financeira, nem 

montante, para a sua prossecução. O que foi dito ao Executivo é que podi0a ser aproveitada, 

eventualmente, noutros Quadros Comunitários. O Executivo não desistiu, na mesma, da 

candidatura. E, depois, quando surgiu a oportunidade de passar para o PRR, e, abono de 

verdade, não foram só as candidaturas do Município de Nelas. Foram, grosso modo, quase as 

candidaturas todas que houve de Requalificação de Centros de Saúde, a nível nacional. E, 

portanto, passando de uma comparticipação de 85% para 100%, obviamente que esta 

comparticipação é, substancialmente, melhor. E, portanto, essa componente foi feita. Havia a 

necessidade de fazer uma Adenda ao Projeto que tem a ver com uma das, em termos, depois, 

da avaliação do Projeto, um dos fatores primordiais é a Eficiência Energética, que não estava 

contemplada a luz naquela altura, que não era exigido. É exigido agora nesta nova candidatura 

ao PRR. E, portanto, o que foi feito foi um procedimento para reforçar as rubricas em termos 

de Projeto na ordem dos 1.845,00 euros, para que o Projeto contemplasse isto e não ficasse 

posto em segundo plano. Como foi a Feira Medieval de Canas de Senhorim, houve um 

reforço também de verbas, de 11.000,00 euros. Houve a necessidade também para o ano 

desportivo, para o início dos apoios aos Clubes Desportivos, como eles já aqui aprovaram. E 

Prestações de Serviços para 13 novas Funcionárias para o Apoio Escolar. São Prestações de 

Serviços que são feitas com, nós temos, cada vez que começa o ano escolar, temos uma 

questão que é o que os Agrupamentos solicitam. Há uma questão dos rácios e em que o 

Ministério tem responsabilidades também. Geralmente, mesmo neste, na Transferência de 

Competências vem a transferência, vêm as competências, o resto demora a vir. Por exemplo, 

em termos da parte financeira da almofada financeira, nós ainda temos em falta mais de 

60.000,00 euros de pagamentos dos Funcionários que passaram todos para a alçada do 

Município. Mas o Município tem, naturalmente, assegurado esse pagamento, entre outras 
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rubricas também. Quer isto dizer o quê? Que há responsabilidades no que concerne, por 

exemplo a crianças com Necessidades Educativas Especiais do Ministério, que demora muito 

a dar respostas e quando as dá e, dificilmente, as dará, sabendo que os Municípios depois, 

com a pressão de funcionar mais diretamente, acabarão de uma maneira, ou de outra, por 

resolver. Há aqui uma questão que teve que ser feita. Havia um número de Funcionários com 

os rácios, há rácios consoante o número de alunos para alocar Funcionários. Há os do 

Ministério e há os da responsabilidade da Autarquia. Acontece também aqui que depois houve 

o período da COVID-19, que houve um reforço de funcionários por causa da higienização e 

das limpezas. E, o Executivo, passando a COVID-19, naturalmente e até por uma questão de 

gestão financeira, que faz sentido, começaram também e muitos dos que eram algumas 

Prestações de Serviços e de CEI,s, a não as renovar porque, eventualmente, o número era 

excessivo, não invalidando o Executivo saber que isso é importante a nível das pessoas 

porque não pode ser afastada uma coisa da outra. Mas a questão da gestão do erário público 

também tem que ser mantida. E, portanto, foi criada aquela Bolsa para tornar também, de uma 

forma ainda. Não está a dizer que era, mais ou menos transparente. É que, com a criação de 

Bolsas que é feita, é permitido fazer substituições do que está seriado e elencado. A Senhora 

Dr.ª Ana e o Júri estão também, neste momento, a terminar uma das partes dos concursos que 

é para as substituições, que vai permitir que fique elencado quando algum dos Funcionários, 

ou por doença, ou por alguma razão, não pode estar presente é, automaticamente, substituído 

e em vez de ser uma pessoa que nós queiramos, é uma pessoa seriada do concurso. Portanto, 

dá uma transparência clara e maior ao procedimento. O mesmo em termos de Quadro. Saindo 

alguém do Quadro e entrando alguém do Quadro. Portanto, o Executivo acha que é esse é o 

caminho. As Prestações de Serviço são Prestações de Serviço que têm custos para o 

Município. Um Prestador de Serviços são 705,00 euros, que o Município custeia, nós, do 

erário público. E um Contrato de Emprego e Inserção tem um custo menor, de cerca de 3,5 

vezes menos, sensivelmente, 180,00 euros/mês. Obviamente que o Executivo tenta equilibrar 

o que é, por um lado, a experiência adquirida de alguns Prestadores de Serviços, como 

também a parte financeira de um custo menos que tem um Contrato de Emprego e Inserção. 

E, portanto, por vezes, é este equilíbrio, que nem sempre também é fácil de fazer, mas que se 

dá resposta àquilo que existe. Houve, neste ano, duas situações, que não deixam de ser, uma 

delas, bastante positiva, que é o facto de haver muito imigrante, particularmente, de 

nacionalidade brasileira, que aqui apareceram. E, portanto, houve necessidade de reforços no 

ajustamento do horário antes de começar o período letivo e depois. E, portanto, teve que haver 

aqui um equilíbrio também nesse sentido com o reforço. E também crianças com 

Necessidades Educativas Especiais. Que é uma obrigação do Ministério a alocação de 

Funcionários. E que o Ministério, a todos os pedidos que foram feitos, até agora ainda não 

respondeu a nenhum. E, portanto, a Autarquia dá resposta, sendo certo que também, por cada 

vez que há um aluno com Necessidades Educativas Especiais, o Executivo não pode 

disponibilizar um, ou dois Funcionários, como, às vezes, também se pretende. Há no Projeto 

do Sucesso Educativo, que já estava aprovado no âmbito da CIM Viseu Dão Lafões, num 

Projeto que havia, houve um redirecionamento também agora em termos até do que é feito de 

aproveitamento da candidatura, sendo que já existe no Agrupamento de Canas de Senhorim 

uma sala de Autismo de diferentes espetros de Autismo. E, em Nelas, vai, no Agrupamento, 

também ter uma sala nesse sentido, para darem esta resposta também, além dos Acordos que 

vão ser feitos com a APPDA, que já está para ser celebrado, e outras Instituições, com o seu 

now won. E também, com a vinda cá e a ida dos nossos alunos às Instituições, dar essa 

resposta. O que é aqui de lamentar é que aqui esta ideia de, nunca houve dúvidas, na 



transferência de competências, foi para aligeirar responsabilidades, quer em termos de 

responsabilidades de gestão de recursos e de aumentos porque depois também legisla-se para 

haver atualização com efeitos a partir de janeiro. Mas a parte da componente financeira para 

isso também não existe e é da responsabilidade do Ministério. Depois, também há aqui um 

reforço de rubrica como aquelas obrigações legais de publicitações de obras e isso, ou de 

concursos, ou de avisos, nos jornais locais e nacionais. E as remunerações no âmbito da 

Delegação de Competências, entre outras despesas de funcionamento. Dito isto, pronto, era o 

que aprazia dizer sobre esta questão. E, portanto, naturalmente, deixar aos Senhores 

Vereadores alguma questão que seja colocada, sendo certo que aqui também há outras 

questões como a manutenção de alguns equipamentos também do próprio Município e dos 

Abonos de Família, que é da responsabilidade do Ministério da Educação. Se algum dos 

Senhores Vereadores quiser intervir, que se sentisse à vontade para o efeito. Deu a palavra ao 

Senhor Vereador Fernando Silvério. ---------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe ter dado o uso da palavra. Afirmou que as alterações orçamentais, pensa que disse isso, já 

vai reiterar, tem sido cada reunião de Câmara uma alteração orçamental e não vai recordar o 

que é que o Senhor Presidente, antigo Vereador, dizia acerca das alterações orçamentais, do 

planeamento e essas coisas todas. Mas, bom, coisas concretas que ele gostaria, se fosse 

possível, porque e espero mesmo que no final do ano a Autarquia cumpra a regra do 

equilíbrio orçamental no que diz respeito às Despesas Correntes e Despesas de Capital porque 

como ele referiu também há bocadinho, de uma forma geral, é transversal a todas as 

alterações orçamentais, pelo menos à maior parte delas, a retirada de Despesa de Capital para 

Despesa Corrente. E há aqui algumas rubricas, se for possivel ter mais alguma informação, 

algumas anulações e que o Senhor Presidente o corrigisse se não for isso. Aqui, na rubrica dos 

Protocolos com as Associações Humanitárias dos Bombeiros, quer de Nelas, quer de Canas 

de Senhorim, estão aqui 28.000,00 euros e 14.999,00 euros, que ele presume que são 

anulações. Outra questão também tem a ver com as Transferências para as Freguesias. O 

anterior Executivo tinha protocolos com as Freguesias no que diz respeito à limpeza, tinha 

Acordos de Execução. E, nesse caso, tinha duas questões para o Senhor Presidente. Se neste 

caso, aqui nas transferências para as Freguesias dos Acordos de Execução, tem aqui uma 

anulação também de 32.399,00 euros. E a questão subsequente é: se mantém esses Acordos 

de Execução com as Freguesias e se mantém, se tem feito os pagamentos devidos às Juntas de 

Freguesia. Se estão em dia. E se não estão em dia, gostaria de saber qual foi o último 

pagamento efectuado. Aqui na rubrica também de Proteção Civil e Luta Contra Incêndios tem 

aqui uma redução de 42.999,00 euros. Era a mesma coisa, então, estava-se a repetir. Pediu 

desculpa. E, também, só a título de curiosidade, ele agora não sabe se tem aqui, mas está uma 

rubrica que é Orçamento Participativo, estavam lá 50,00 euros e foram retirados 49,00 euros. 

Ficou lá 1,00 euro. Bom. Agradeceu ao Senhor Presidente. Por agora, era tudo. -----------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Fernando Silvério que era para ele 

ver que era participativo. Afirmou que, então, alterações orçamentais. Pronto, de facto, que 

lhe deixasse que lhe dissesse que é assim: As alterações orçamentais, as inúmeras alterações 

orçamentais, admirar-se o Senhor Vereador Fernando Silvério com o facto de haver inúmeras 

alterações orçamentais não deixa de ser outro paradoxo que fica registado, devidamente, em 

ata o facto de haver a admiração do Partido Socialista, dos Senhores Vereadores, com o facto 

de haver muitas alterações orçamentais. Que era uma coisa que estavam habituados, 

sobejamente, no mandato anterior. Mas, pronto, não deixa de ser curioso as pessoas falarem, 

manifestarem-se contra esta alteração. A outra questão é dizer que tanta alteração não é, 

digamos assim, tão satisfatório? Ele, Senhor Presidente, concorda. Mas volta a dizer outra vez 

a mesma coisa e acha que já disseram isso. Por mais que, eventualmente, se queira, o 

Orçamento de 202, obviamente que é um Orçamento deste Executivo, é ele que o tem que 

executar. Mas, recordar-lhe que este Orçamento, grosso modo, teve que ser feito com os 

compromissos que também havia de trás. Mas não é uma questão de desculpa. Eles podem é, 

eventualmente, carimbar, ou fiscalizar, de uma forma mais efetiva, os próximos Orçamentos 

dos próximos anos. Este, aqui, claramente, falar disso é uma coisa curiosa. Pois tem que haver 
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alterações orçamentais porque as disponibilidades financeiras da Autarquia ficaram, não foi 

no vermelho, foi no vermelho, no roxo, no laranja, em todas as cores possíveis e imaginárias. 

E as alterações são para questões de Tesouraria. Tão simples quanto isso. Isto, às vezes, até 

para contratarem Prestadores de Serviço para ir para as Escolas, têm que fazer alterações 

orçamentais. E, para fazerem isso, às vezes para ir buscar verba para isso, não é, 

particularmente, fácil. Aqui, a questão dos Bombeiros e das EIP,s e a regra do equilíbrio 

orçamental, depois cá estarão depois para ver isso. Mas também é bom ouvir dos Senhores 

Vereadores do PS falar sobre a regra do equilíbrio orçamental. Sobre os Bombeiros, não há 

retirada de nenhuma verba, dirigindo-se ao Senhor Vereador Fernando Silvério. É assim: as 

EIP,s, quando o Executivo fez a alteração depois para entrarem em funcionamento das 

segundas Equipas de Intervenção Permanente foi feito para começarem a partir de uma certa e 

determinada altura do ano, no seguimento do que foi falado com as próprias Corporações de 

Bombeiros. Acontece que por opção das Corporações e por procedimento, as EIP,s 

começaram mais tarde do que eram para estar a começar, nomeadamente, a de Canas de 

Senhorim, que começou em meados de agosto. E a questão da segunda EIP de Nelas que, 

devido ao Contrato-Programa que tinham, acharam que fazia sentido começarem mais tarde. 

Portanto, o que estão aqui a fazer não é retirar alguma verba da Proteção Civil, ou dos 

Bombeiros, ou só que essa verba tinha que estar consignada para ser paga, ao não ser feita foi 

liberta para outras despesas. E esta rubrica, pronto, é aquilo que eles falaram que tem a ver 

com a mesma da Proteção Civil. A questão do Orçamento Participativo foi um bom momento 

do Senhor Vereador Fernando Silvério, mas que lhe deixasse que lhe dissesse que, 

provavelmente, o Executivo conseguirá fazer o Orçamento Participativo num mandato que 

não fez o PS em dois mandatos. Mas, depois, lá terão tempo de vir aqui falar sobre o 

Orçamento Participativo e depois falar outra vez do dedo a apontar e dos que ficam para atrás 

para apontar a nós próprios. Sobre as Freguesias, dizer, como sabe o Senhor Vereador 

Fernando Silvério, a legislação mudou nessa questão. Não invalida que as Freguesias não 

tenham sido também avisadas sobre isso. O Executivo tem feito, não o que gostaria, mas em 

sintonia com as Freguesias, algumas das questões que lhe vão colocando e com o 

compromisso, na próxima reunião e de estar falar até com os Senhores Presidentes de Junta e 

é uma questão que o Senhor Vereador Fernando Silvério também pode, eventualmente, aferir 

isso, que era a questão do Executivo regularizarem este ano a questão do montante que era o 

montante recebido no ano anterior, até haver este enquadramento que era um impedimento 

aqui. Não é impedimento. É a forma como agora é feita a Delegação de Competências. Como 

o Senhor Vereador Fernando Silvério sabe, antes era de uma forma mais simplista, digamos 

assim e agora encerra outros pressupostos que, se calhar, poderá e deverá ser debatida aqui em 

reunião de Câmara a forma como essas delegações podem ser feitas, desde pequenas 

intervenções, às limpezas, à manutenção de espaços. E, depois, saber aqui qual é a diferença, 

onde é que começa o papel da Câmara e acaba o das Juntas que, às vezes, não é fácil, porque, 

às vezes, é bom porque quando as coisas estão feitas parece que o papel é de uns e quando as 

coisas não estão feitas, o papel é de outros. E, às vezes, não é fácil. Embora isso não seja, para 

o Executivo, parece-lhe a ele, Senhor Presidente, a parte mais importante. O importante é que 

seja feito e que seja feito em sintonia sobre isso. Sobre esta questão ainda do Orçamento, 

perguntou ao Senhor Vereador Artur Ferreira se queria acrescentar ainda mais alguma coisa. 

Deu-lhe a palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe dar o uso da palavra. Afirmou que o Senhor Presidente já disse quase tudo. Só queria 

reforçar aqui a situação das alterações orçamentais. O que foi dito também desde o início do 



ano é que este Orçamento e como disse o Senhor Presidente e bem, apesar de ser feito por 

este Executivo, teve uma Troika por trás. A verdade é essa. Estava comprometido com muitas 

coisas e que este Executivo tentou que não saíssem só por sair. Tiveram que analisar as coisas 

primeiro. Sobre a regra do Orçamento, do reequilíbrio e do reequilíbrio orçamental, também 

está feita. Quando fala de Troika é PS, normalmente, da Troika, da Troika, da Troika é o 

currículo. Para o PSD é currículo. E, em relação às alterações, só para dizer isto: Portanto, 

fruto da inexperiência deste Executivo, este mês trazem a alteração n.º 13. Fruto da 

experiência do anterior Executivo, em 29 de setembro, há a alteração n.º 14. Portanto, está 

tudo dito em termos de alterações, no ano passado. ---------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Fernando Silvério. ------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério agradeceu ao Senhor Presidente por 

lhe ter dado o uso da palavra. Afirmou que lhe permitisse esta expressão, mas em jeito de 

correção, mas em jeito de correção, nunca o ouviram dizer que era contra as alterações 

orçamentais. Nunca o ouviram dizer. O que ele, Vereador Fernando Silvério, referiu e já mais 

do que uma vez, é que o Senhor Presidente, enquanto Vereador, enquanto Vereador, esta é a 

verdade, dirigindo-se ao Senhor Presidente, esta é que é a verdade, nunca o ouviu porque 

também sabem muito bem o que é a gestão da Câmara Municipal, como é óbvio. Estava-lhe a 

recordar era aquilo que o Senhor Presidente dizia. É só para lhe dizer que ele, Vereador 

Fernando Silvério, nunca lhe disse que era contra. Nunca disse isso. Estava-lhe a recordar era 

o discurso que tinha e se quiser até lhe faz o favor e traz-lhe a ata. ---------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Fernando Silvério que não precisava. 

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério continuou: Mas, bom, pronto, então. 

E depois também que o Senhor Presidente deixasse que lhe dissesse que compreendia. ---------

---- O Senhor Presidente afirmou que, no que concerne a alterações orçamentais, ele não 

mudou de opinião. Ele acha que pode, quando se colocam oportunas as alterações 

orçamentais, é um mecanismo de gestão. Nada contra. Quando são muitas alterações 

orçamentais, ele, Senhor Presidente, não concorda com isso. Portanto, ele não mudou de 

ideia. O que ele lhe disse e, se calhar, essa parte, o Senhor Vereador Fernando Silvério não 

quis ouvir muito, é que essas sucessivas alterações orçamentais decorrem da Troika, do 

passado, Só isso, dirigindo-se ao Senhor Vereador Fernando Silvério. Que desculpasse. 

Agradeceu-lhe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério afirmou que só queria referir ao 

Senhor Presidente que, compreendia, naturalmente, uma coisa. Quando nós entramos em 

contacto, verdadeiramente, com a gestão é que nós temos essa noção dessa necessidade, por 

vezes, de ter essas alterações orçamentais, que não era aquilo que o Senhor Presidente 

pensava anteriormente. E, se quiser, ele traz-lhe. Mas não vai mais por aí. Mas é a verdade. E 

o Senhor Presidente também sabe. E ele, Vereador Fernando Silvério também compreende. E 

quando foi na discussão do Orçamento, naturalmente que aquele Orçamento é um Orçamento 

muito limitado na opção política deste Executivo e quando tomou posse, como é óbvio. Mas 

existem já lá algumas orientações e opções políticas. E que o Senhor Presidente deixasse que 

lhe dissesse também: O Senhor Presidente já aqui está há um ano. Este Executivo está aqui há 

um ano. Por isso, também não podem aqui aligeirar, ou enjeitar, das opções que têm sido 

alvo. Que o Senhor Presidente desculpasse lá. ---------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Fernando Silvério que este Executivo 

assume-as. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério continuou: Que o Senhor Presidente 

desculpasse lá, mas está há um ano, há um ano que aqui está. Não é há duas semanas, nem há 

seis meses. É há um ano. --------------------------------------------------------------------------------  

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Fernando Silvério que ainda andam 

pagar coisas do anterior Executivo. Está no Relatório. ------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério continuou: Admite que há pessoas 

que aqui acreditam nessa forma. Convida o Senhor Presidente, se calhar, agora em jeito de 

brincadeira, a sair mais da Câmara e a percorrer as ruas do Concelho e a falar com as pessoas, 

para ter a verdadeira noção daquilo que se passa. ------------------------------------------------------
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---- O Senhor Presidente afirmou que, a nível nacional, alguém gastou e alguém tem que 

pagar. E aqui é igual. Pelo menos, está a acontecer a mesma coisa. ---------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério afirmou que o Senhor Presidente 

pode falar da Troika, pode falar a nível nacional, pode falar dos Partidos. Ele, Vereador 

Fernando Silvério, está aqui para falar de tudo, naturalmente. No final, o que lhe interessa, é o 

Municipio e o seu Concelho. ------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que isso é o que querem todos. -----------------------------------

---- O Senhor Vereador Fernando António Pais Silvério continuou: E, ponto final. Por isso, 

essa questão, ele percebe a invocação dessas coisas. Mas, isso, é para quem quer ouvir e gosta 

desse tipo de discurso. Para terminar, mais uma vez, relativamente à regra de equilíbrio 

orçamental, foi sempre cumprida nos últimos 4 anos. Foi sempre cumprida. E aquilo que ele 

disse e há bocado, essa sua observação vem no sentido daqueles pagamentos em atraso e do 

possivel registo na SEAL dos fundos disponíveis que gerariam alertas e já está esclarecido. E 

já está esclarecido. Mas, daí, a sua questão. E espera, realmente, que a regra seja cumprida no 

final do ano. Agradeceu ao Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que só queria dizer duas, ou três coisas, também, pronto, da 

alteração orçamental. Ele vai tentar mesmo só, então, para ser breve. Dirigindo-se ao Senhor 

Vereador Fernando Silvério, afirmou que ele, Senhor Presidente, disse que não era favorável a 

tanta alteração orçamental. Já disse isso. Portanto, o Senhor Vereador Fernando Silvério volta 

outra vez, cada vez que fala volta outra vez a isso. Ele disse-lhe que não é favorável a tanta 

alteração orçamental. Agora, o problema não é a alteração orçamental, é o que está na génese 

de tanta alteração orçamental. E o que é que está na génese de tanta alteração orçamental? 

Pediu ao Senhor Vereador Fernando Silvério para adivinhar. A gestão do PS. É simples. Mas, 

politicamente, o futuro também tem muito a ver com o que nós sabemos do nosso passado e 

da forma como nós gerimos o presente. Sobre as opções, que o Senhor Vereador Fernando 

Silvério deixasse que lhe dissesse uma coisa: Se o Senhor Vereador Fernando Silvério pensa 

que este Executivo tem algum particular, ou se tem que pagar dívidas, não tem. Tomara o 

Executivo ter disponibilidade financeira para fazer o que gostaria de fazer. Acontece que o 

que foi cá deixado foi o que foi cá deixado. E, portanto, havia duas opções: Ou pagar as 

dívidas, ou assobiar para o ar e entrar em rutura financeira. Aí, sim. Se calhar, em vez do 

Senhor Vereador Fernando Silvério estar preocupado com os fundos disponíveis, que não 

esteve no último mandato, em falar em registos, se calhar devia-se ter preocupado era com a 

gestão financeira. E que deixasse que lhe dissesse uma coisa: Assumem isso sem problema 

nenhum. Da mesma forma com o que aconteceu a nível nacional, já que se falou nisso, na 

Troika, que o aconteceu a nível nacional, que tem teve que pagar as coisas, depois foi 

penalizado? Se tiver que acontecer, não é por aí. O que interessa, como o Senhor Vereador 

Fernando Silvério falava, para o Executivo, a sua prioridade, são os Municípes e o nosso 

Município. E, por isso é que o Executivo está a pagar dívidas. E para isso é que não está a 

faltar aos Fornecedores. E, por isso é que diminuiu o tempo de pagamento a Fornecedores. 

Por isso é que diminuiu bem a dívida, que eram 3 milhões de euros a dívida de curta duração. 

É disso que estão a falar. E que o Senhor Vereador Fernando Silvério fosse falar com os 

Credores. Que fosse falar com os empresários locais. E que lhe perguntasse se, ainda 

estiveram com eles este tempo todo a fazer os pagamentos e a fazer planos de pagamentos 

faseados e que o Senhor Vereador Fernando Silvério fosse falasse com eles. Portanto, estava 

dado conhecimento da alteração orçamental que, infelizmente, poderá não ser a última com 

este Executivo porque, como os Senhores Vereadores sabem, a herança é que é. Deu a palavra 

ao Senhor Vereador Artur Ferreira. ----------------------------------------------------------------------



---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que também tinha que falar 

senão depois também ficava aqui. Agradeceu ao Senhor Presidente por lhe dar o uso da 

palavra. Afirmou que agora, continuando naquilo que é o mais importante e é verdade, é 

assim: Isto é quase como se fosse a nossa casa. A verdade é esta. O Senhor Vereador 

Fernando Silvério disse uma coisa que é verdade. O Orçamento foi aquilo que foi feito. O 

Orçamento estava feito, por exemplo, em termos de Associações, para seis meses. E tem que 

pensar que, para um ano, tem que ser para um ano, porque não podem chegar agora e fazer 

um Protocolo com as Associações e estar a fazer uma alteração orçamental. Tudo isto se vai 

aprendendo. Mas era o que tinham. O Orçamento foi feito decalcado com aquilo que estava 

anteriormente. Têm é que receita. Têm que fazer receita para tudo aquilo que há e essa receita 

foi-lhes tirada durante este ano, quer os 600.000,00 anos do FEF, quer no aumento da energia, 

dos combustíveis. Isto é como em nossa casa. Se naquele mês nós temos mil euros para gastar 

e já temos ali 300,00 euros para gastar, lá temos que ir buscá-lo mês seguinte do que estava 

guardado para gastar nesse mês. A verdade é essa. Uma alteração orçamental é isto. Ninguém 

tem vontade de fazer muitas alterações orçamentais, não quer dizer que a gestão financeira 

esteja mal feita, ou bem menos bem-feita. Mas, neste momento, obriga-os muito a esta gestão 

financeira e de Orçamento, que não gostam de fazer, naturalmente. Mas é mesmo assim. Este 

ano é um ano todo ele atípico. ----------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, em relação às alterações ao Orçamento Municipal n.º 

13 e às Grandes Opções do Plano n.º 13, para conhecimento, estava dado conhecimento. ------

---- A Câmara tomou conhecimento das alterações ao Orçamento Municipal n.º 13 e às 

Grandes Opções do Plano n.º 13, do ano de 2022. ----------------------------------------------------- 

 

6 – OBRAS PARTICULARES 

 

6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 

FINANCEIRO 

6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 

PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 

DEFERIDOS E INDEFERIDOS – CONHECIMENTO  

---- O Senhor Presidente afirmou que estava dado conhecimento. Se houver algum ponto onde 

os Senhores Vereadores queiram intervir, que se sintam à vontade. -------------------------------- 

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a processos de destaques, deferidos pelo Senhor Presidente no 

período compreendido entre 30 de agosto de 2022 e 23 de setembro de 2022, a qual fica anexa 

a esta ata, (Anexo II), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------

6.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS – CONHECIMENTO  
---- O Senhor Presidente afirmou que estava dado conhecimento. ---------------------------------- 

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a alvarás de licenciamento/comunicações prévias/certidões de 

obras, emitidas no período compreendido entre 19 e 30 de setembro de 2022, a qual fica 

anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 

6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 

LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – CONHECIMENTO 

---- O Senhor Presidente afirmou que estava dado 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 

referida Unidade Orgânica, no período compreendido entre 19 de setembro de 2022 e 02 de 

outubro de 2022, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------

6.2.RELAÇÃO DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E 

LICENCIAMENTOS A CADUCAR, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
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TERMOS DO ART.º 71.º, DO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, 

COM POSTERIORES ALTERAÇÕES - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  

---- O Senhor Presidente afirmou que os Senhores Vereadores tinham o documento, que era 

do seu conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade das licenças e admissão de 

comunicações prévias, a caducar, precedidas de audiência prévia, constantes na relação 

elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, nos termos do art.º 71.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com posteriores alterações, no período 

compreendido entre 17 e 30 de setembro de 2022, a qual fica anexa a esta ata (Anexo V), 

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

 

7 - LICENCIAMENTOS DIVERSOS 

 

7.1.INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS – ISENÇÃO DE TAXAS DE 

UTILIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO 

---- O Senhor Presidente afirmou que eram as habituais isenções de taxas de utilização das 

instalações desportivas, nos meses de maio a agosto de 2022, para os Senhores Municipes que 

aqui estão também terem este conhecimento, que não tendo o documento e já que estão aqui e 

bem, dizer-lhes que as isenções das instalações desportivas municipais de maio a agosto de 

2022 foram na ordem dos 9.735,08 euros. Portanto, está para ratificação. -------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as isenções de taxas de utilização, 

concedidas pelo Senhor Presidente da Câmara, referentes às instalações desportivas 

municipais e constantes na informação interna n.º 12322, datada de 10/09/2022, da 

Responsável pelo Serviço de Desporto, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo VI), fazendo 

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

7.2.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 

INDUSTRIAL – NÃO DECLARAÇÃO DA CADUCIDADE POR MAIS SEIS MESES. 

LOCAL: ZONA INDUSTRIAL III, NA FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM – 

REQUERENTE: NELMEC – INDÚSTRIA E MECÂNICA DE PRECISÃO, 

UNIPESSOAL, LD.ª – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  

---- Presente a informação interna n.º 12181, datada de 12/09/2022, da Unidade Orgânica de 

Projetos, Obras e Ambiente - Serviços Técnicos de Obras e Licenciamentos Particulares, que 

a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------

---- “Licenciamento Administrativo - Construção de Pavilhão Industrial – Local: Zona 

Industrial III, na Freguesia de Canas de Senhorim – Requerente: Nelmec – Indústria e 

Mecânica de Precisão, Unipessoal, Ld.ª -----------------------------------------------------------------

---- I. Petição ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Na sequência do processo 01/2018/75, arquivado por não emissão do alvará de 

construção, foi solicitado a renovação do processo,  através do presente processo n.º 01 

/2020/38, deferido por despacho de 17/07/2020, cujo prazo, após pedido de prorrogação, 

termina em 27/07/2022. -----------------------------------------------------------------------------------

---- Efetuada a audiência prévia, em 01/08/2022, com registo de entrada n.º 9722, vem a 

empresa solicitar nova renovação da prorrogação para a emissão do alvará de licença de 

construção. Alega que além do impacto do vírus COVID19, o Gerente (Guido Zocchi) teve 

um acidente grave, que o obriga a fisioterapia, após semanas de internamento. -------------------

---- Perante esta situação, não conseguiu viajar e acompanhar os compromissos, 

nomeadamente o projeto em Canas de Senhorim. -----------------------------------------------------



---- II. Enquadramento Legal -----------------------------------------------------------------------------

---- De acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, que 

estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE): ----------------------------------

---- Artigo 76.º - Requerimento ---------------------------------------------------------------------------

---- 1 - O interessado deve, no prazo de um ano a contar da data da notificação do ato de 

licenciamento ou da autorização de utilização, requerer a emissão do respetivo alvará, 

apresentando para o efeito os elementos previstos em portaria aprovada pelo membro do 

Governo responsável pelo ordenamento do território. -------------------------------------------------

---- 2 - Pode ainda o presidente da câmara municipal, a requerimento fundamentado do 

interessado, conceder prorrogação, por uma única vez, do prazo previsto no número anterior. -

---- 3 - No caso de operação de loteamento que exija a realização de obras de urbanização, é 

emitido um único alvará, que deve ser requerido no prazo de um ano a contar da comunicação 

prévia das obras de urbanização. -------------------------------------------------------------------------

---- 4 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 64.º e 65.º, o alvará é emitido no prazo de 30 dias 

a contar da apresentação do requerimento previsto nos números anteriores ou da receção dos 

elementos a que se refere o n.º 3 do artigo 11.º desde que se mostrem pagas as taxas devidas. -

---- 5 - O requerimento de emissão de alvará só pode ser indeferido com fundamento na 

caducidade, suspensão, revogação, anulação ou declaração de nulidade da licença, na 

caducidade ou cassação do título da comunicação prévia nos termos do artigo 79.º, ou na falta 

de pagamento das taxas referidas no número anterior. ------------------------------------------------

---- 6 - O alvará obedece a um modelo -tipo a estabelecer por portaria aprovada pelo membro 

do Governo responsável pelo ordenamento do território. ---------------------------------------------

---- SUBSECÇÃO II - Caducidade e revogação da licença e autorização de utilização e 

cessação de efeitos da comunicação prévia -------------------------------------------------------------

---- Artigo 71.º - Caducidade ------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento que não 

exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das 

operações urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, 

no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento não 

for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo 

devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, determinando, em 

qualquer dos casos, a imediata cessação da operação urbanística. (…). ----------------------------

---- 5 - As caducidades previstas no presente artigo devem ser declaradas pela câmara 

municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, após audiência prévia do 

interessado. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 6 - Os prazos a que se referem os números anteriores contam-se de acordo com o disposto 

no artigo 279.º do Código Civil. (…) --------------------------------------------------------------------

---- III. Análise da pretensão ------------------------------------------------------------------------------

---- Nos termos da citado no ponto anterior, decorrido o prazo de um ano após deferimento e 

notificação do ato do licenciamento, prorrogável por mais outro ano, a licença para a 

realização da construção caduca. -------------------------------------------------------------------------

---- A caducidade tem de ser declarada em Câmara Municipal, verificadas as situações 

previstas no presente artigo, após audiência prévia do interessado.  

Efetuada a audiência prévia dos interessados e decorridos os prazos legais, o normal será 

declarar a caducidade. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Contudo, atendendo à justificação apresentada pela empresa, quer pela questão do 

COVID19 ou do problema de saúde, como o Município tem de declarar a caducidade, terá o 

poder de não o declarar ou impor algumas condições. ------------------------------------------------

---- IV. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------

---- Assim sendo, por questões relacionadas com a atual conjuntura desfavorável, e 

demonstrando a empresa interesse na emissão do alvará de obras e início das obras, julgo ser 

passível de não se declarar a caducidade da licença por mais seis meses, não prorrogáveis, 

para a emissão do alvará (com inicio do prazo em 27/07/2022). ------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” -----------------------------------------------
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---- O Senhor Presidente afirmou que o Parecer dos Serviços, resumindo: Assim sendo, por 

questões relacionadas com a atual conjuntura desfavorável, e demonstrando a empresa 

interesse na emissão do alvará de obras e início das obras, julgo ser passível de não se 

declarar a caducidade da licença por mais seis meses, não prorrogáveis, para a emissão do 

alvará. Posto isto, de acordo com o Parecer dos Serviços no sentido de não se declarar a 

caducidade da licença por mais seis meses, não prorrogáveis, para a emissão do alvará. -------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de não declaração de 

caducidade da licença, por mais seis meses, não prorrogáveis, para a emissão do alvará, com 

inicio do prazo em 27/07/2022, referente à construção de pavilhão industrial, sito na Zona 

Industrial III, na Freguesia de Canas de Senhorim, em que é requerente a empresa Nelmec – 

Indústria e Mecânica de Precisão, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 

interna n.º 12181, datada de 12/09/2022, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente 

- Serviços Técnicos de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------ 

7.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 

COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CODESSAL, EM 

CALDAS DA FELGUEIRA, FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. 

REQUERENTE: ISABEL MARIA MOL. COMPROPRIETÁRIOS: 1 – BJORN 

ANTOIN ROOS; 2 – LINDA MAAIKE JOHANNA BLANKESTEIN ROOS; 3 – 

ISABEL MARIA MOL - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 12162, datada de 09/09/2022, da Unidade Orgânica de 

Projetos, Obras e Ambiente - Serviços Técnicos de Obras e Licenciamentos Particulares, que 

a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------

---- “Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um prédio 

rústico. Local: Codessal, em Caldas da Felgueira, Freguesia de Canas de Senhorim. 

Requerente: Isabel Maria Mol. Comproprietários: 1 – Bjorn Antoin Roos; 2 – Linda Maaike 

Johanna Blankestein Roos; 3 – Isabel Maria Mol ------------------------------------------------------

---- 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. A requerente solicita parecer favorável de constituição de regime de compropriedade 

do terreno rústico, sito ao “Codessal”, artigo n.º 6152, localizado em Caldas da Felgueira, na 

Freguesia de Canas de Senhorim, sendo 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. ----------------------------------------------------------------------------

---- É o que nos cumpre informar, o Senhor Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” 



---- O Senhor Presidente afirmou que Caldas da Felgueira tem este particular de ser uma 

Aldeia de grande extensão e de pertencer a duas Freguesias. Mas também é muito do que ali 

se conflui também. E, portanto, o Parecer dos Serviços é: A requerente solicita parecer 

favorável de constituição de regime de compropriedade do terreno rústico, sito ao “Codessal”, 

artigo n.º 6152, localizado em Caldas da Felgueira, na Freguesia de Canas de Senhorim, 

sendo ⅓ a favor de cada um dos comproprietários propostos, que são, naturalmente, três. 

Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que se 

poderá emitir um parecer favorável. Portanto, a compropriedade está assim proposta para 

discussão e aprovação. E a proposta é, no seguimento do Parecer dos Serviços, ser o parecer 

favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 

compropriedade em nome de Bjorn Antoin Roos, Linda Maaike Johanna Blankestein Roos e 

Isabel Maria Mol, de um prédio rústico, sito ao “Codessal”, artigo n.º 6152, localizado em 

Caldas da Felgueira, na Freguesia de Canas de Senhorim, sendo ⅓ a favor de cada um dos 

comproprietários propostos, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 12162, 

datada de 09 de setembro de 2022, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente - 

Serviços Técnicos de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------ 

7.4.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS – 

ENTRADA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO – LOCAL: SANTAR. 

REQUERENTE: SOCIEDADE MUSICAL “2 DE FEVEREIRO” – DISCUSSÃO E 

APROVAÇÃO  

---- Presente a informação interna n.º 12481, datada de 21/09/2022, da Unidade Orgânica de 

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

---- “Pedido de isenção do pagamento de taxas municipais - Entrada do processo de 

licenciamento - Local: Santar. Requerente: Sociedade Musical “2 de Fevereiro” -----------------

---- I – Solicitação do Requerente: -----------------------------------------------------------------------

---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipal devida pela 

entrada e apreciação do processo de licenciamento de reconstrução da sede da Banda de 

Santar – Processo 01/2022/110, 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 actos 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, directamente, 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 de cultural. ---------------------------------------------------------------

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” ------

---- O Senhor Presidente afirmou que este ponto é para discussão e aprovação. Como são estes 
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licenciamentos, ele, Senhor Presidente, vai andando. Este ponto, como é discussão e 

aprovação, foi posto à votação. --------------------------------------------------------------------------   

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais referentes à entrada e apreciação do processo de licenciamento de 

reconstrução da sede da Banda de Santar, em que é requerente a Sociedade Musical “2 de 

Fevereiro”, de Santar, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 12481, datada de 

21/09/2022, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ----------------

7.5.LICENÇA PARA RECINTO IMPROVISADO – WINE PARTY - MÚSICA AO 

VIVO, NO DIA 01/10/2022, DAS 20:00 HORAS ÀS 04:00 HORAS DO DIA 

SEGUINTE. LOCAL: CAMINHO DA TEIXUGA, EM VILAR SECO. 

REQUERENTE: QUINTA DA TRAVELA, LD.ª - DISCUSSÃO E RATIFICAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 12614, datada de 23/09/2022, da Unidade Orgânica de 

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

---- “Licença para recinto improvisado - Wine Party - Música ao Vivo, no dia 01/10/2022, das 

20:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Caminho da Teixuga, em Vilar Seco. 

Requerente: Quinta da Travela, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------

---- I - Enquadramento: ------------------------------------------------------------------------------------

---- A realização acidental de divertimentos públicos em espaços vocacionados para outros 

fins, bem como a utilização de recintos improvisados com características construtivas 

precárias, adaptadas temporariamente para um divertimento público específico, são 

regulamentados pelo D.L. 309/02, de 16 de Dezembro alterado pelo D.L. 268/2009 de 29/09, 

e depende de licenciamento Municipal, de acordo com o art.º 19.º ---------------------------------

---- Artigo 2.º - Definições --------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Consideram-se recintos improvisados os que têm características construtivas ou 

adaptações precárias, sendo montados temporariamente para um espectáculo ou divertimento 

público específico, quer em lugares públicos quer privados, com ou sem delimitação de 

espaço, cobertos ou descobertos, nomeadamente: a) Tendas; b) Barracões; c) Palanques; d) 

Estrados e palcos; e) Bancadas provisórias. ------------------------------------------------------------

---- Artigo 3.º - Entidade licenciadora -------------------------------------------------------------------

---- O licenciamento relativo à instalação dos recintos itinerantes e improvisados compete à 

câmara municipal territorialmente competente. --------------------------------------------------------

---- - Aos recintos destinados a espectáculos aplicam-se as normas previstas no Decreto Reg. 

n.º 34/95, de 16 de dezembro, enquanto não for aprovado Decreto Regulamentar especifico tal 

como é referido na alínea d), do n.º 1, do Art.º 8, do D.L. n.º 309/02, de 16 de dezembro, 

alterado pelo D.L. n.º 268/2009, de 29/09; --------------------------------------------------------------

---- - Nos termos do diploma legal citado - Artigo 16.º - Aprovação -------------------------------

---- N.º 1 - Efectuado o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento, a 

entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, 

comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias: a) O despacho de aprovação da instalação; 

b) O despacho de indeferimento do pedido, o qual contém a identificação das 

desconformidades do pedido com as disposições legais ou regulamentares aplicáveis e não 

cumpridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- N.º 2 - O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. -------------------------

---- Artigo 15.º - Do pedido -------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - O pedido de licenciamento para a aprovação da instalação de recintos improvisados é 

feito através da apresentação de requerimento dirigido ao presidente da câmara municipal, 



devidamente instruído nos termos definidos no presente decreto-lei, sem prejuízo do seu 

envio por via electrónica. 2 - O pedido é liminarmente rejeitado quando não estiver 

acompanhado de todos os elementos instrutórios cuja junção é obrigatória nos termos do 

presente decreto-lei. 3 - O requerimento só se considera devidamente instruído para efeitos do 

n.º 1 se for acompanhado dos seguintes documentos: a) Nome e residência ou sede do 

promotor do evento de diversão; b) Tipo de evento; c) Período de funcionamento e duração 

do evento; d) Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de 

segurança, instalações sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais 

actividades; e) Plano de evacuação em situações de emergência. 4 - O requerimento a que se 

refere o número anterior é instruído com fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade 

civil e de acidentes pessoais. 5 - Realizando-se o evento em terreno do domínio privado, o 

requerimento é ainda complementado com declaração de não oposição à sua utilização para 

instalação do recinto, por parte do respetivo proprietário. --------------------------------------------

---- Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro - Artigo 7.º - A - Recintos de diversão 

provisória ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - São considerados recintos de diversão provisória os espaços vocacionados e 

licenciados para outros fins que, acidentalmente, sejam utilizados para a realização de 

espectáculos e de divertimentos públicos, independentemente da necessidade de adaptação, 

nomeadamente: a) Estádios e pavilhões desportivos quando utilizados para espectáculos de 

natureza artística ou outra; b) Garagens; c) Armazéns; d) Estabelecimentos de restauração e 

bebidas. 2 - A realização de espectáculos e de divertimentos públicos, com carácter de 

continuidade, em recintos de diversão provisória, fica sujeita ao regime da licença de 

utilização prevista nos artigos 9.º a 15.º. ----------------------------------------------------------------

---- Em termos de Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015 de 

2015-10-09 e pela Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro: A responsabilidade pela execução das 

medidas de autoproteção aplicáveis a todos os edifícios ou recintos que não se integrem na 

Utilização-Tipo I da 1ª e 2ª categorias de risco, salvo em caso de risco significativo 

devidamente fundamentadas ou exigidas, sempre que a entidade competente o entenda e 

durante todo o seu ciclo de vida, é das seguintes entidades: - Do proprietário, no caso do 

edifício ou recinto estar na sua posse; - De quem detiver a exploração do edifício ou do 

recinto; - Das entidades gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços 

comuns, espaços partilhados ou serviços coletivos, sendo a sua responsabilidade limitada aos 

mesmos. Neste sentido os empregadores, proprietários, entidades exploradoras de cada 

utilização-tipo, administradores do condomínio ou entidades gestoras dos espaços comuns a 

várias utilizações-tipo, como Responsáveis de Segurança (RS), e de acordo com o estipulado 

no artigo 194.º da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, deverão organizar as medidas 

de autoproteção e a gestão da segurança contra incêndio em edifícios e recintos, durante a 

exploração ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de novembro, e respetiva legislação complementar, baseando-se nas seguintes medidas 

descritas no ponto 1, do artigo 21.º: a) Medidas preventivas, que tomam a forma de 

Procedimentos de Prevenção ou Planos de Prevenção, conforme a categoria de risco; b) 

Medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de Procedimentos de 

Emergência ou de Planos de Emergência Internos, conforme a categoria de risco; c) Registo 

de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspeção, e relação de todas as 

ações de manutenção e ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE; d) 

Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a todos os funcionários e colaboradores 

das entidades exploradoras, ou de formação específica, destinada aos Delegados de Segurança 

e outros elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio; e) Simulacros para 

teste do Plano de Emergência Interno e treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de 

comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos. As medidas de autoproteção 

respeitantes a cada utilização-tipo, de acordo com a respetiva categoria de risco (Quadro 4) 

são as definidas no ponto 1, do artigo 198º, da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro. --------

---- II - Email da Dr.ª Ana Margarida, da ARS (Administração Regional de Saúde do Centro, 
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IP) – email de 13/04/2022: --------------------------------------------------------------------------------

---- A concentração de pessoas é o maior fator de risco para disseminação da infeção por 

SARS-CoV-2. A emissão de normas e orientações em matéria de Saúde Pública é da 

competência da Direção-Geral da Saúde (DGS), com o objetivo, no atual contexto 

epidemiológico, de informar as organizações/entidades para que estas implementem medidas 

efetivas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2. É da exclusiva 

responsabilidade das entidades organizadoras dos eventos o cumprimento estrito das 

recomendações e orientações emanadas pela DGS e dos normativos legais em vigor, bem 

como pelas regras de segurança assumidas, nomeadamente a Orientação 003/2022 de 

15/03/2022 que revoga a Orientação nº 28/2020 - COVID-19 - espaços e equipamentos onde 

se praticam atividades culturais (interior e exterior). --------------------------------------------------

---- III - Análise dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------

---- O espaço onde irá decorrer o evento é do privado, com instalação de uma tenda, com 

instalações sanitárias exteriores e casa de apoio. Trata-se de um evento público, na Quinta do 

Barrocal, para comemoração do final das vindimas da época 2022 (conforme memória 

descritiva). O acesso à zona do evento faz-se de forma livre, conforme consta do esquema do 

processo. Não será permitida a entrada de veículos dentro do recinto das festas.  Programa do 

Evento e seu Horário – O evento irá decorrer no período das 20:00 h do dia 01/10/2022 até às 

04:00 h do dia 02/10/2022. Considero o horário escolhido como aceitável, atendendo à 

localização isolada e poucas habitações na proximidade. Não se encontra programado a 

realização de outro evento nesse espaço. Número de visitantes previstos – 150 visitantes. 

Caracterização dos visitantes previstos – É expetável que os visitantes que marcarão presença 

no evento sejam habitantes da Freguesia e alguns visitantes das outras freguesias limítrofes. 

Probabilidade de ocorrências – Intoxicação por ingestão de excessiva de bebidas alcoólicas. 

Ferimentos causados por quedas ou por agressões. Antecedentes / Historial do Evento: Neste 

capítulo pretende-se efetuar uma abordagem histórica aos eventos anteriormente promovidos. 

Não existe registo de nenhum evento neste local. ------------------------------------------------------

---- IV – Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------

---- - Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 

facto de se tratar de um evento musical, das 20:00 h do dia 01/10/2022 até às 04:00 h do dia 

02/10/2022, chamando-se especial atenção para: a) Pela emissão das Licenças é devido o 

pagamento das respetivas taxas fixadas no “Regulamento e Tabela de Taxas do Município de 

Nelas”, exceto se for isenta da mesma; b) Lotação máxima – 150 pessoas; c) Na via de acesso 

das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser permitido se dele não 

resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do Capitulo II do D.L. n.º 

34/95, de 16 de dezembro; d) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de 

forma a assegurar a segurança de todos os intervenientes, bem como a redução do ruído; e) O 

requerente deverá dar conhecimento da realização da festa à GNR; f) Deverá ser obtida a 

respetiva licença especial de ruído; g) De acordo com as indicações da Administração 

Regional de Saúde do Centro, IP, deverá cumprir com as normas e orientações emitidas pela 

Direção-Geral da Saúde (DGS), que poderá consultar através do site: 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas.aspx, 

bem como pelas regras de segurança assumidas, nomeadamente a Orientação 003/2022 de 

15/03/2022 que revoga a Orientação nº 28/2020 - COVID-19 - espaços e equipamentos onde 

se praticam atividades culturais (interior e exterior); h) Missão dos elementos da Organização 

– Deverão ser constituídos, de forma permanente, um piquete com dois elementos, 

pertencentes à Organização, que terão como missão principal garantir o controlo da afluência 



ao local, difundir informações e diretivas de segurança, acompanhar o evento e, de forma 

integrada, promover uma adequada, expedita e eficaz mobilização de meios e recursos, 

humanos e técnicos, em situações de proteção e socorro, caso venha a ser necessário; i) 

Segurança Contra Incêndio - Tratando-se de uma utilização tipo VI (Espetáculos e Reuniões 

públicas), com categoria de risco de 1.ª categoria - Referente à legislação específica de SCIE 

(Segurança Contra Incêndios em Edifícios), nomeadamente na utilização-tipo em que o 

evento se insere e exigências descritas no mesmo documento. Caraterização do Evento – Ao 

longo dos um dia de evento, prevê-se um número máximo de 150 visitantes em cada um dos 

dias. Está-se perante uma utilização-tipo de recinto improvisado, em recinto fechado (tenda), 

que recebem público, para a realização do evento, e exerce atividades de bebidas e comidas, 

vulgarmente designadas por tasquinhas. ----------------------------------------------------------------

---- Nota Técnica: A segurança contra incêndio em edifícios não depende somente de um bom 

projeto e da boa execução deste projeto na fase de construção do edifício. A entrada em vigor 

do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RJSCIE) veio colmatar uma 

importante lacuna no que se refere à segurança contra incêndio dos edifícios: assegurar a 

manutenção das condições de segurança, definidas no projeto, ao longo do tempo de vida do 

edifício. Este objetivo é conseguido através da implementação das designadas Medidas de 

Autoproteção. Consistem em procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas 

finalidades principais: a garantia da manutenção das condições de segurança definidas no 

projeto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta a emergências. De acordo com o 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, o qual aprovou o regime jurídico da segurança 

contra incêndio em edifícios, alterado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de 

outubro, todos os edifícios e recintos devem ser dotados de medidas de autoproteção (exceto 

para edifícios de habitação (partes comuns) das 1.as e 2.as categorias de risco não existem 

medidas específicas obrigatória), de acordo com o artigo 198.º da Portaria n.º 1532/2008. 

Embora a segurança contra incêndio diga respeito a todos os ocupantes de um edifício, a 

segurança é uma responsabilidade que deve ser potenciada ao mais alto nível de gestão da 

entidade - Proprietário ou Entidade Exploradora de cada Utilização-Tipo. No caso dos 

edifícios e recintos existentes, a implementação deve ser imediata uma vez que o prazo legal 

estabelecido para o efeito expirou a 1 de janeiro de 2010. A submissão das Medidas de 

Autoproteção é efetuada através de requerimento próprio, disponível na página eletrónica da 

ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, e implica o pagamento de 

uma taxa, definida pela Portaria nº 1054/2009, de 16 de setembro. O espaço em causa está 

sujeito a medidas de autoproteção e a entidade exploradora deverá apresentar para obtenção 

de parecer, no site https://eportugal.gov.pt. -------------------------------------------------------------

---- Medidas de autoproteção: 1) Deverá apresentar as medidas de autoproteção através do 

site:https://eportugal.gov.pt/empresas/services/balcaodoempreendedor/Licenca.aspx?CodLice

nca=3225. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Nota: As medidas de autoproteção apenas são objeto de parecer uma única vez e 

posteriormente, apenas é necessário efetuar pequenos aditamentos. 

Organização e Segurança – Para a dimensão do evento, a constituição de um piquete, com a 

missão para que estão vocacionados e que atrás ficou descrito, considera-se suficientes aos 

fins pretendidos. O Supervisor de Segurança, que deverão nomear (por defeito será o 

requerente/representante da associação), a quem compete assegurar todas as ações 

relacionadas com a segurança das pessoas que vão participar no evento bem como pelo menos 

um dos piquetes, devem desempenhar as suas funções enquanto houver público presente. As 

saídas determinadas como saídas de emergência deverão estar permanentemente 

desobstruídas, e ficar sempre garantido um corredor livre, em caso de necessidade de 

utilização em situação de emergência. Coordenação e Comando - Durante a execução do 

presente plano e sem embargo de tarefas especialmente destinadas, compete aos membros da 

Organização, em especial o representante da Organização, estarem sempre presentes no local, 

de modo a chamar, de forma atempada, os meios de socorro e proteção que eventualmente 

possam ser necessários, de correntes de situações adversas que possam acontecer. Num 

cenário de emergência, é imperativo avaliar a situação, recolhendo o máximo de informação e 
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a tomada de decisão, face ao seu desenvolvimento. Deve ser verificada a necessidade de 

meios de reforço ou meios especializados e posterior a avaliação permanente da situação. 

Deve-se ter em consideração a seguinte informação: i. Local e situação de ocorrência; ii. 

Previsões de potenciais danos; iii. Risco imediato para pessoas; iv. Organização 

implementada no teatro de operações; v. Capacidade dos meios técnicos e humanos no local;  

vi. Ocorrências em simultâneo na mesma área. Comunicações - As comunicações serão 

asseguradas via telemóvel, quer ao nível do recinto, quer para o exterior. Registos de 

segurança: No final do evento, caso se verifique uma ocorrência, o responsável da segurança 

deverá elaborar relatório final, sendo este uma súmula dos aspetos mencionados nos relatórios 

de situação elaborados pelos vários Agentes de Proteção Civil e entidades de apoio chamadas 

a intervir. O relatório de situação a elaborar, deve ter no mínimo a seguinte informação: - 

Tipo/Natureza da ocorrência; - Data/Hora da ocorrência; - Local do recinto onde se registou a 

ocorrência; - Condições de ocorrência; - Vítimas (mortos, feridos leves e feridos graves e 

evacuados); - Danos nas infraestruturas do recinto; - Disponibilidade de meios para executar a 

evacuação; - Disponibilidade de comunicações; - Necessidade de socorro/assistência 

requerida (assistência médica, evacuação médica, hospitais, equipamentos ou viaturas 

especiais, material de telecomunicações,...). ------------------------------------------------------------

---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” ------

---- Despacho do Senhor Presidente, datado de 30/09/2022: “No âmbito do n.º 3 do artigo 35.º 

da Lei 75/2013 de 12/09, que altera a Lei n.º 169/99 de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a 

pretensão, nos termos da informação técnica. Este ato deverá ser ratificado na próxima 

reunião de Câmara Municipal.” --------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, depois, discussões e ratificações de licenças para 

recintos improvisados, do ponto 7.5 até ao ponto 7.10. Portanto, estão a falar aqui que foi um 

ano de muita atividade cultural e de muita animação, que é também apanágio, mas este ano, 

depois do período pós-COVID-19, foi bastante significativo e muito desses são recintos 

improvisados, como os Senhores Vereadores sabem e de licenças e muitas questões de 

licenças dos recintos improvisados não são pacíficas porque, depois, para haver festas, depois 

há o sossego público e a coabitação, por vezes, nem sempre é possível, mas as populações 

também têm que entender que as populações, de facto, também têm que arranjar mecanismos 

de financiamento próprio. --------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de licença para recinto 

improvisado, referente ao espectáculo de Wine Party - Música ao Vivo, realizado no dia 

01/10/2022, das 20:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte, no Caminho da Teixuga, em 

Vilar Seco, em que é requerente a empresa Quinta da Travela, Ld.ª, nos termos e de acordo 

com a informação interna n.º 12614, datada de 23/09/2022, da Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------

7.6.LICENÇA PARA RECINTO IMPROVISADO – FESTAS DAS VINDIMAS - 

MÚSICA AO VIVO, NO DIA 24/09/2022, DAS 22:00 HORAS ÀS 04:00 HORAS DO 

DIA SEGUINTE. LOCAL: LARGO DA LAGE, EM MOREIRA. REQUERENTE: 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA - 

DISCUSSÃO E RATIFICAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 12424, datada de 20/09/2022, da Unidade Orgânica de 

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

---- “Licença para recinto improvisado – Festas das Vindimas - Música ao Vivo, no dia 

24/09/2022, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Largo da Lage, em 



Moreira. Requerente: Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira -----------------

---- I – Enquadramento: ------------------------------------------------------------------------------------

---- A realização acidental de divertimentos públicos em espaços vocacionados para outros 

fins, bem como a utilização de recintos improvisados com características construtivas 

precárias, adaptadas temporariamente para um divertimento público específico, são 

regulamentados pelo D.L. 309/02, de 16 de dezembro, alterado pelo D.L. n.º 268/2009, de 

29/09 e depende de licenciamento Municipal, de acordo com o art.º 19.º --------------------------

---- Artigo 2.º - Definições --------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Consideram-se recintos improvisados os que têm características construtivas ou 

adaptações precárias, sendo montados temporariamente para um espectáculo ou divertimento 

público específico, quer em lugares públicos quer privados, com ou sem delimitação de 

espaço, cobertos ou descobertos, nomeadamente: a) Tendas; b) Barracões; c) Palanques; d) 

Estrados e palcos; e) Bancadas provisórias. ------------------------------------------------------------

---- Artigo 3.º - Entidade licenciadora -------------------------------------------------------------------

---- O licenciamento relativo à instalação dos recintos itinerantes e improvisados compete à 

câmara municipal territorialmente competente. - Aos recintos destinados a espectáculos 

aplicam-se as normas previstas no Decreto Reg. n.º 34/95, de 16 de dezembro, enquanto não 

for aprovado Decreto Regulamentar especifico tal como é referido na alínea d) do n.º 1 do 

Art.º 8 do D.L. n.º 309/02 de 16 de dezembro alterado pelo D.L. 268/2009 de 29/09; -----------

---- - Nos termos do diploma legal citado - Artigo 16.º - Aprovação: -------------------------------

---- N.º 1 - Efectuado o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento, a 

entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, 

comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias: a) O despacho de aprovação da instalação; 

b) O despacho de indeferimento do pedido, o qual contém a identificação das 

desconformidades do pedido com as disposições legais ou regulamentares aplicáveis e não 

cumpridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- N.º 2 - O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. -------------------------

---- Artigo 15.º - Do pedido -------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - O pedido de licenciamento para a aprovação da instalação de recintos improvisados é 

feito através da apresentação de requerimento dirigido ao presidente da câmara municipal, 

devidamente instruído nos termos definidos no presente decreto-lei, sem prejuízo do seu 

envio por via electrónica. ----------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - O pedido é liminarmente rejeitado quando não estiver acompanhado de todos os 

elementos instrutórios cuja junção é obrigatória nos termos do presente decreto-lei. ------------

---- 3 - O requerimento só se considera devidamente instruído para efeitos do n.º 1 se for 

acompanhado dos seguintes documentos: a) Nome e residência ou sede do promotor do 

evento de diversão; b) Tipo de evento; c) Período de funcionamento e duração do evento; d) 

Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, 

instalações sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais actividades; e) Plano 

de evacuação em situações de emergência. -------------------------------------------------------------

---- 4 - O requerimento a que se refere o número anterior é instruído com fotocópia da apólice 

do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais. -----------------------------------------

---- 5 - Realizando-se o evento em terreno do domínio privado, o requerimento é ainda 

complementado com declaração de não oposição à sua utilização para instalação do recinto, 

por parte do respetivo proprietário. ----------------------------------------------------------------------

---- Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro - Artigo 7.º -A - Recintos de diversão 

provisória: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - São considerados recintos de diversão provisória os espaços vocacionados e 

licenciados para outros fins que, acidentalmente, sejam utilizados para a realização de 

espectáculos e de divertimentos públicos, independentemente da necessidade de adaptação, 

nomeadamente: a) Estádios e pavilhões desportivos quando utilizados para espectáculos de 

natureza artística ou outra; b) Garagens; c) Armazéns; d) Estabelecimentos de restauração e 

bebidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 2 - A realização de espectáculos e de divertimentos públicos, com carácter de 

continuidade, em recintos de diversão provisória, fica sujeita ao regime da licença de 

utilização prevista nos artigos 9.º a 15.º. ----------------------------------------------------------------

---- Em termos de Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015 de 

2015-10-09 e pela Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro: A responsabilidade pela execução das 

medidas de autoproteção aplicáveis a todos os edifícios ou recintos que não se integrem na 

Utilização-Tipo I da 1ª e 2ª categorias de risco, salvo em caso de risco significativo 

devidamente fundamentadas ou exigidas, sempre que a entidade competente o entenda e 

durante todo o seu ciclo de vida, é das seguintes entidades: - Do proprietário, no caso do 

edifício ou recinto estar na sua posse; - De quem detiver a exploração do edifício ou do 

recinto; - Das entidades gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços 

comuns, espaços partilhados ou serviços coletivos, sendo a sua responsabilidade limitada aos 

mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Neste sentido os empregadores, proprietários, entidades exploradoras de cada utilização-

tipo, administradores do condomínio ou entidades gestoras dos espaços comuns a várias 

utilizações-tipo, como Responsáveis de Segurança (RS), e de acordo com o estipulado no 

artigo 194.º da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, deverão organizar as medidas de 

autoproteção e a gestão da segurança contra incêndio em edifícios e recintos, durante a 

exploração ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de novembro, e respetiva legislação complementar, baseando-se nas seguintes medidas 

descritas no ponto 1, do artigo 21.º: a) Medidas preventivas, que tomam a forma de 

Procedimentos de Prevenção ou Planos de Prevenção, conforme a categoria de risco; b) 

Medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de Procedimentos de 

Emergência ou de Planos de Emergência Internos, conforme a categoria de risco; c) Registo 

de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspeção, e relação de todas as 

ações de manutenção e ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE; d) 

Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a todos os funcionários e colaboradores 

das entidades exploradoras, ou de formação específica, destinada aos Delegados de Segurança 

e outros elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio; e) Simulacros para 

teste do Plano de Emergência Interno e treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de 

comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos. As medidas de autoproteção 

respeitantes a cada utilização-tipo, de acordo com a respetiva categoria de risco (Quadro 4) 

são as definidas no ponto 1, do artigo 198º, da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro. --------

---- II - Email da Dr.ª Ana Margarida, da ARS (Administração Regional de Saúde do Centro, 

IP) – email de 13/04/2022: --------------------------------------------------------------------------------

---- A concentração de pessoas é o maior fator de risco para disseminação da infeção por 

SARS-CoV-2. A emissão de normas e orientações em matéria de Saúde Pública é da 

competência da Direção-Geral da Saúde (DGS), com o objetivo, no atual contexto 

epidemiológico, de informar as organizações/entidades para que estas implementem medidas 

efetivas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2. É da exclusiva 

responsabilidade das entidades organizadoras dos eventos o cumprimento estrito das 

recomendações e orientações emanadas pela DGS e dos normativos legais em vigor, bem 

como pelas regras de segurança assumidas, nomeadamente a Orientação 003/2022 de 

15/03/2022 que revoga a Orientação nº 28/2020 - COVID-19 - espaços e equipamentos onde 

se praticam atividades culturais (interior e exterior). --------------------------------------------------

---- III – Análise dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------



---- O espaço onde irá decorrer o evento é do Município (público), totalmente descoberto. O 

acesso à zona do evento faz-se de forma livre, conforme consta do esquema do processo. Não 

será permitida a entrada de veículos dentro do recinto das festas. Programa do Evento e seu 

Horário – O evento irá decorrer no período das 22:00 h do dia 24/09/2022 até às 06:00 h do 

dia 25/09/2022. Considero o horário escolhido como exagerado, atendendo à proximidade das 

habitações, para o evento a realizar. Julgo que o período mais ajustado será das 22:00 h do dia 

24/09/2022 até às 04:00 h do dia 25/09/2022. Não se encontra programado a realização de 

outro evento nesse espaço. Número de visitantes previstos – 400 visitantes. Caracterização 

dos visitantes previstos – É expetável que os visitantes que marcarão presença no evento 

sejam habitantes da Freguesia e alguns visitantes das outras freguesias limítrofes. 

Probabilidade de ocorrências – Intoxicação por ingestão de excessiva de bebidas alcoólicas. 

Ferimentos causados por quedas ou por agressões. Antecedentes / Historial do Evento: Neste 

capítulo pretende-se efetuar uma abordagem histórica aos eventos anteriormente promovidos. 

Nas edições anteriores, não se verificou qualquer ocorrência a registar. ---------------------------

---- IV – Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------

---- - Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 

facto de se tratar de um evento normalmente realizado neste local, das 22:00 h do dia 

24/09/2022 até às 04:00 h do dia 25/09/2022, chamando-se especial atenção para: a) Pela 

emissão das Licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no “Regulamento e 

Tabela de Taxas do Município de Nelas”, exceto se for isenta da mesma; b) Lotação máxima 

– 400 pessoas; c) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só 

deve ser permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas 

do Capitulo II do D.L. n.º 34/95, de 16 de dezembro; d) A entidade organizadora deverá 

tomar medidas necessárias de forma a assegurar a segurança de todos os intervenientes, bem 

como a redução do ruído; e) O requerente deverá dar conhecimento da realização da festa à 

GNR; f) Deverá ser obtida a respetiva licença especial de ruído; g) De acordo com as 

indicações da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, deverá cumprir com as normas 

e orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que poderá consultar através do 

site:https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares 

normativas.aspx, bem como pelas regras de segurança assumidas, nomeadamente a 

Orientação 003/2022 de 15/03/2022 que revoga a Orientação nº 28/2020 - COVID-19 - 

espaços e equipamentos onde se praticam atividades culturais (interior e exterior); h) Missão 

dos elementos da Organização – Deverão ser constituídos, de forma permanente, um piquete 

com dois elementos, pertencentes à Organização, que terão como missão principal garantir o 

controlo da afluência ao local, difundir informações e diretivas de segurança, acompanhar o 

evento e, de forma integrada, promover uma adequada, expedita e eficaz mobilização de 

meios e recursos, humanos e técnicos, em situações de proteção e socorro, caso venha a ser 

necessário; i) Segurança Contra Incêndio - Tratando-se de uma utilização tipo VI 

(Espetáculos e Reuniões públicas), com categoria de risco de 1.ª categoria - Referente à 

legislação específica de SCIE (Segurança Contra Incêndios em Edifícios), nomeadamente na 

utilização-tipo em que o evento se insere e exigências descritas no mesmo documento. 

Caraterização do Evento – Ao longo dos um dia de evento, prevê-se um número máximo de 

400 visitantes em cada um dos dias. Está-se perante uma utilização-tipo de recinto 

improvisado, ao ar livre, que recebem público, para a realização do evento, e exerce 

atividades de bebidas e comidas, vulgarmente designadas por tasquinhas. ------------------------

---- Nota Técnica: A segurança contra incêndio em edifícios não depende somente de um bom 

projeto e da boa execução deste projeto na fase de construção do edifício. A entrada em vigor 

do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RJSCIE) veio colmatar uma 

importante lacuna no que se refere à segurança contra incêndio dos edifícios: assegurar a 

manutenção das condições de segurança, definidas no projeto, ao longo do tempo de vida do 

edifício. Este objetivo é conseguido através da implementação das designadas Medidas de 

Autoproteção. Consistem em procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas 

finalidades principais: a garantia da manutenção das condições de segurança definidas no 

projeto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta a emergências. De acordo com o 
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Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, o qual aprovou o regime jurídico da segurança 

contra incêndio em edifícios, alterado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de 

outubro, todos os edifícios e recintos devem ser dotados de medidas de autoproteção (exceto 

para edifícios de habitação (partes comuns) das 1.as e 2.as categorias de risco não existem 

medidas específicas obrigatória), de acordo com o artigo 198.º da Portaria n.º 1532/2008. 

Embora a segurança contra incêndio diga respeito a todos os ocupantes de um edifício, a 

segurança é uma responsabilidade que deve ser potenciada ao mais alto nível de gestão da 

entidade - Proprietário ou Entidade Exploradora de cada Utilização-Tipo. No caso dos 

edifícios e recintos existentes, a implementação deve ser imediata uma vez que o prazo legal 

estabelecido para o efeito expirou a 1 de janeiro de 2010. A submissão das Medidas de 

Autoproteção é efetuada através de requerimento próprio, disponível na página eletrónica da 

ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, e implica o pagamento de 

uma taxa, definida pela Portaria nº 1054/2009, de 16 de setembro. O espaço em causa está 

sujeito a medidas de autoproteção e a entidade exploradora deverá apresentar para obtenção 

de parecer, no site https://eportugal.gov.pt. -------------------------------------------------------------

---- Medidas de autoproteção: 1) Deverá apresentar as medidas de autoproteção através do 

site:https://eportugal.gov.pt/empresas/services/balcaodoempreendedor/Licenca.aspx?CodLice

nca=3225. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Nota: As medidas de autoproteção apenas são objeto de parecer uma única vez e 

posteriormente, apenas é necessário efetuar pequenos aditamentos. Organização e Segurança 

– Para a dimensão do evento, a constituição de um piquete, com a missão para que estão 

vocacionados e que atrás ficou descrito, considera-se suficientes aos fins pretendidos. O 

Supervisor de Segurança, que deverão nomear (por defeito será o requerente/representante da 

associação), a quem compete assegurar todas as ações relacionadas com a segurança das 

pessoas que vão participar no evento bem como pelo menos um dos piquetes, devem 

desempenhar as suas funções enquanto houver público presente. As saídas determinadas 

como saídas de emergência deverão estar permanentemente desobstruídas, e ficar sempre 

garantido um corredor livre, em caso de necessidade de utilização em situação de emergência. 

Coordenação e Comando - Durante a execução do presente plano e sem embargo de tarefas 

especialmente destinadas, compete aos membros da Organização, em especial o representante 

da Organização, estarem sempre presentes no local, de modo a chamar, de forma atempada, 

os meios de socorro e proteção que eventualmente possam ser necessários, de correntes de 

situações adversas que possam acontecer. Num cenário de emergência, é imperativo avaliar a 

situação, recolhendo o máximo de informação e a tomada de decisão, face ao seu 

desenvolvimento. Deve ser verificada a necessidade de meios de reforço ou meios 

especializados e posterior a avaliação permanente da situação. Deve-se ter em consideração a 

seguinte informação: i. Local e situação de ocorrência; ii. Previsões de potenciais danos; iii. 

Risco imediato para pessoas; iv. Organização implementada no teatro de operações; v. 

Capacidade dos meios técnicos e humanos no local; vi. Ocorrências em simultâneo na mesma 

área. Comunicações - As comunicações serão asseguradas via telemóvel, quer ao nível do 

recinto, quer para o exterior. Registos de segurança: No final do evento, caso se verifique uma 

ocorrência, o responsável da segurança deverá elaborar relatório final, sendo este uma súmula 

dos aspetos mencionados nos relatórios de situação elaborados pelos vários Agentes de 

Proteção Civil e entidades de apoio chamadas a intervir.  O relatório de situação a elaborar, 

deve ter no mínimo a seguinte informação: - Tipo/Natureza da ocorrência; - Data/Hora da 

ocorrência; - Local do recinto onde se registou a ocorrência; - Condições de ocorrência; - 

Vítimas (mortos, feridos leves e feridos graves e evacuados); - Danos nas infraestruturas do 



recinto; - Disponibilidade de meios para executar a evacuação; - Disponibilidade de 

comunicações; - Necessidade de socorro/assistência requerida (assistência médica, evacuação 

médica, hospitais, equipamentos ou viaturas especiais, material de telecomunicações, ...). -----

---- É o que nos cumpre informar, o Senhor Presidente da Câmara superiormente o decidirá.”. 

---- Despacho do Senhor Presidente, datado de 23/09/2022: “No âmbito do n.º 3 do artigo 35.º 

da Lei 75/2013 de 12/09, que altera a Lei n.º 169/99 de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a 

pretensão, nos termos da informação técnica. Este ato deverá ser ratificado na próxima 

reunião de Câmara Municipal.” --------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de licença para recinto 

improvisado, referente ao espectáculo de Música ao Vivo - Festas das Vindimas, realizado no 

dia 24/09/2022, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte, no Largo da Lage, em 

Moreira, em que é requerente a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira, nos 

termos e de acordo com a informação interna n.º 12424, datada de 20/09/2022, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ---------------------------------------------- 

7.7.LICENÇA PARA RECINTO IMPROVISADO – FESTAS DAS VINDIMAS - 

MÚSICA AO VIVO, NO DIA 24/09/2022, DAS 22:00 HORAS ÀS 04:00 HORAS DO 

DIA SEGUINTE. LOCAL: LARGO DA LAGE, EM MOREIRA. REQUERENTE: 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA - 

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - 

DISCUSSÃO E RATIFICAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 12453, datada de 20/09/2022, da Unidade Orgânica de 

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

---- “Licença para recinto improvisado – Festas das Vindimas - Música ao Vivo, no dia 

24/09/2022, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Largo da Lage, em 

Moreira. Requerente: Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira - Pedido de 

isenção do pagamento das taxas municipais ------------------------------------------------------------

---- I - 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 atividades 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. ----------------

---- II – Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------

---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 

municipais, por ser considerada uma associação desportiva, recreativa e cultural, conforme 

documentos em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- É o que nos cumpre informar, o Senhor Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” 

---- Despacho do Senhor Presidente, datado de 23/09/2022: “No âmbito do n.º 3 do artigo 35.º 

da Lei 75/2013 de 12/09, que altera a Lei n.º 169/99 de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a 

pretensão (isentar a taxa municipal). Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião de 

Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais referentes ao espectáculo de Música ao Vivo - Festas das Vindimas, 

realizado no dia 24/09/2022, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte, no Largo da 

Lage, em Moreira, em que é requerente a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de 

Moreira, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 12453, datada de 20/09/2022, 

da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ----------------------- 

7.8.LICENÇA PARA RECINTO IMPROVISADO – CAMINHADA COLORIDA - 

MÚSICA AO VIVO, NO DIA 24/09/2022, DAS 18:00 HORAS ÀS 04:00 HORAS DO 

DIA SEGUINTE. LOCAL: CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL “OS CARVALHENSES” - 

DISCUSSÃO E RATIFICAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 12460, datada de 21/09/2022, da Unidade Orgânica de 

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

---- “Licença para recinto improvisado – Caminhada colorida - Música ao Vivo, no dia 

24/09/2022, das 18:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Carvalhal Redondo. 

Requerente: Associação Recreativa e Cultural “Os Carvalhenses” ----------------------------------

---- I - Enquadramento: ------------------------------------------------------------------------------------

---- A realização acidental de divertimentos públicos em espaços vocacionados para outros 

fins, bem como a utilização de recintos improvisados com características construtivas 

precárias, adaptadas temporariamente para um divertimento público específico, são 

regulamentados pelo D.L. 309/02, de 16 de Dezembro alterado pelo D.L. 268/2009 de 29/09, 

e depende de licenciamento Municipal, de acordo com o art.º 19.º ---------------------------------

---- Artigo 2.º - Definições --------------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Consideram-se recintos improvisados os que têm características construtivas ou 

adaptações precárias, sendo montados temporariamente para um espectáculo ou divertimento 

público específico, quer em lugares públicos quer privados, com ou sem delimitação de 

espaço, cobertos ou descobertos, nomeadamente: a) Tendas; b) Barracões; c) Palanques; d) 

Estrados e palcos; e) Bancadas provisórias. ------------------------------------------------------------

---- Artigo 7.º -A - Recintos de diversão provisória ---------------------------------------------------

---- 1 - São considerados recintos de diversão provisória os espaços vocacionados e 

licenciados para outros fins que, acidentalmente, sejam utilizados para a realização de 

espectáculos e de divertimentos públicos, independentemente da necessidade de adaptação, 

nomeadamente: a) Estádios e pavilhões desportivos quando utilizados para espectáculos de 

natureza artística ou outra; b) Garagens; c) Armazéns; d) Estabelecimentos de restauração e 

bebidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Artigo 3.º -Entidade licenciadora --------------------------------------------------------------------

---- O licenciamento relativo à instalação dos recintos itinerantes e improvisados compete à 

câmara municipal territorialmente competente. --------------------------------------------------------

---- - Aos recintos destinados a espectáculos aplicam-se as normas previstas no Decreto Reg. 

n.º 34/95, de 16 de dezembro, enquanto não for aprovado Decreto Regulamentar especifico tal 

como é referido na alínea d) do n.º 1 do Art.º 8 do D.L. n.º 309/02 de 16 de dezembro alterado 

pelo D.L. 268/2009 de 29/09; -----------------------------------------------------------------------------

---- - Nos termos do diploma legal citado - Artigo 16.º - Aprovação -------------------------------

---- N.º 1 - Efectuado o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento, a 

entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, 

comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias: a) O despacho de aprovação da instalação; 



b) O despacho de indeferimento do pedido, o qual contém a identificação das 

desconformidades do pedido com as disposições legais ou regulamentares aplicáveis e não 

cumpridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- N.º 2 - O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. Em termos de 

Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, nos termos do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015 de 2015-10-09 e pela 

Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro: A responsabilidade pela execução das medidas de 

autoproteção aplicáveis a todos os edifícios ou recintos que não se integrem na Utilização-

Tipo I da 1ª e 2ª categorias de risco, salvo em caso de risco significativo devidamente 

fundamentadas ou exigidas, sempre que a entidade competente o entenda e durante todo o seu 

ciclo de vida, é das seguintes entidades: - Do proprietário, no caso do edifício ou recinto estar 

na sua posse; - De quem detiver a exploração do edifício ou do recinto; - Das entidades 

gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços comuns, espaços 

partilhados ou serviços coletivos, sendo a sua responsabilidade limitada aos mesmos. Neste 

sentido, os empregadores, proprietários, entidades exploradoras de cada utilização-tipo, 

administradores do condomínio ou entidades gestoras dos espaços comuns a várias 

utilizações-tipo, como Responsáveis de Segurança (RS), e de acordo com o estipulado no 

artigo 194.º da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, deverão organizar as medidas de 

autoproteção e a gestão da segurança contra incêndio em edifícios e recintos, durante a 

exploração ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do Decreto-Lei n.º 220/2008, 

de 12 de novembro, e respetiva legislação complementar, baseando-se nas seguintes medidas 

descritas no ponto 1, do artigo 21.º: a) Medidas preventivas, que tomam a forma de 

Procedimentos de Prevenção ou Planos de Prevenção, conforme a categoria de risco; b) 

Medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de Procedimentos de 

Emergência ou de Planos de Emergência Internos, conforme a categoria de risco; c) Registo 

de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspeção, e relação de todas as 

ações de manutenção e ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE; d) 

Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a todos os funcionários e colaboradores 

das entidades exploradoras, ou de formação específica, destinada aos Delegados de Segurança 

e outros elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio; e) Simulacros para 

teste do Plano de Emergência Interno e treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de 

comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos. As medidas de autoproteção 

respeitantes a cada utilização-tipo, de acordo com a respetiva categoria de risco (Quadro 4) 

são as definidas no ponto 1, do artigo 198º, da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro. --------

---- II - Email da Dr.ª Ana Margarida, da ARS (Administração Regional de Saúde do Centro, 

IP) – email de 13/04/2022: --------------------------------------------------------------------------------

---- A concentração de pessoas é o maior fator de risco para disseminação da infeção por 

SARS-CoV-2. A emissão de normas e orientações em matéria de Saúde Pública é da 

competência da Direção-Geral da Saúde (DGS), com o objetivo, no atual contexto 

epidemiológico, de informar as organizações/entidades para que estas implementem medidas 

efetivas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2. É da exclusiva 

responsabilidade das entidades organizadoras dos eventos o cumprimento estrito das 

recomendações e orientações emanadas pela DGS e dos normativos legais em vigor, bem 

como pelas regras de segurança assumidas, nomeadamente a Orientação 003/2022 de 

15/03/2022 que revoga a Orientação nº 28/2020 - COVID-19 - espaços e equipamentos onde 

se praticam atividades culturais (interior e exterior). --------------------------------------------------

---- III – Análise dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------

---- O espaço onde irá decorrer o evento é público, totalmente descoberto, entre a sede da 

associação e o campo polivalente. Será montado uma bancada para a instalação do Dj. E 

exerce atividades de bebidas e comidas (Bar, caldo Verde, Cachorros e Bifanas). Neste dia 

será feito uma caminhada colorida (5Km), que culmina com a animação de um Dj. O acesso à 

zona do evento faz-se pela entrada pelo arruamento, com possibilidade de saída por dois 

locais amplos, conforme esquiço no processo. Não será permitida a entrada de veículos dentro 

do recinto das festas. Programa do Evento e seu Horário – O evento irá decorrer no período 
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das 18:00 h do dia 24/09/2022 até às 06:00 h do dia 25/09/2022. É expectável que a partir das 

04:00 horas, o evento terá já poucas pessoas, podendo ocorrer alguns distúrbios nas duas 

horas seguintes. Assim sendo, proponho o período das 18:00 h do dia 24/09/2022 até às 04:00 

h do dia 25/09/2022. Não se encontra programado a realização de outro evento nesse espaço. 

Número de visitantes previstos – 100 visitantes. Caracterização dos visitantes previstos – É 

expetável que os visitantes que marcarão presença no evento sejam habitantes da Freguesia e 

alguns visitantes das outras freguesias limítrofes. Probabilidade de ocorrências – Intoxicação 

por ingestão de excessiva de bebidas alcoólicas. Ferimentos causados por quedas ou por 

agressões. Antecedentes / Historial do Evento: Neste capítulo pretende-se efetuar uma 

abordagem histórica aos eventos anteriormente promovidos na proximidade pela associação, 

não havendo registo de incidentes. -----------------------------------------------------------------------

---- IV – Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------

---- - Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 

facto de se tratar de um evento de festividade local, período das 18:00 h do dia 24/09/2022 até 

às 04:00 h do dia 25/09/2022, chamando-se especial atenção para: a) Pela emissão das 

Licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no “Regulamento e Tabela de 

Taxas do Município de Nelas”, exceto se for isenta da mesma; b) Lotação máxima – 100 

pessoas; c) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 

permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do 

Capitulo II do D.L. n.º 34/95, de 16 de dezembro; d) A entidade organizadora deverá tomar 

medidas necessárias de forma a assegurar a segurança de todos os intervenientes, bem como a 

redução do ruído; e) O requerente deverá dar conhecimento da realização da festa à GNR de 

Canas de Senhorim; f) Deverá ser obtida a respetiva licença especial de ruído, bem como de 

licenciamento de atividade na via pública (caminhada) que afeta o transito; g) De acordo com 

as indicações da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, deverá cumprir com as 

normas e orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que poderá consultar 

através do site: https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-

normativas.aspx, bem como pelas regras de segurança assumidas, nomeadamente a 

Orientação 003/2022 de 15/03/2022 que revoga a Orientação nº 28/2020 - COVID-19 - 

espaços e equipamentos onde se praticam atividades culturais (interior e exterior); h) Missão 

dos elementos da Organização – Deverão ser constituídos, de forma permanente, um piquete 

com dois elementos, pertencentes à Organização, que terão como missão principal garantir o 

controlo da afluência ao local, difundir informações e diretivas de segurança, acompanhar o 

evento e, de forma integrada, promover uma adequada, expedita e eficaz mobilização de 

meios e recursos, humanos e técnicos, em situações de proteção e socorro, caso venha a ser 

necessário; i) Segurança Contra Incêndio - Tratando-se de uma utilização tipo VI 

(Espetáculos e Reuniões públicas) – Recinto Improvisado, com categoria de risco de 1.ª 

categoria - Referente à legislação específica de SCIE (Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios), nomeadamente na utilização-tipo em que o evento se insere e exigências descritas 

no mesmo documento. Caraterização do Evento – Ao longo dos dias do evento, prevê-se um 

número máximo de 100 (cem) visitantes em cada um dos dias. Está-se perante uma utilização-

tipo de recinto improvisado, ao ar livre, que recebem público, para a realização do evento, e 

exerce atividades de bebidas e comidas. ----------------------------------------------------------------

---- Nota Técnica: A segurança contra incêndio em edifícios não depende somente de um bom 

projeto e da boa execução deste projeto na fase de construção do edifício. A entrada em vigor 

do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RJSCIE) veio colmatar uma 

importante lacuna no que se refere à segurança contra incêndio dos edifícios: assegurar a 



manutenção das condições de segurança, definidas no projeto, ao longo do tempo de vida do 

edifício. Este objetivo é conseguido através da implementação das designadas Medidas de 

Autoproteção. Consistem em procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas 

finalidades principais: a garantia da manutenção das condições de segurança definidas no 

projeto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta a emergências. De acordo com o 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, o qual aprovou o regime jurídico da segurança 

contra incêndio em edifícios, alterado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de 

outubro, todos os edifícios e recintos devem ser dotados de medidas de autoproteção (exceto 

para edifícios de habitação (partes comuns) das 1.as e 2.as categorias de risco não existem 

medidas específicas obrigatória), de acordo com o artigo 198.º da Portaria n.º 1532/2008. 

Embora a segurança contra incêndio diga respeito a todos os ocupantes de um edifício, a 

segurança é uma responsabilidade que deve ser potenciada ao mais alto nível de gestão da 

entidade - Proprietário ou Entidade Exploradora de cada Utilização-Tipo. No caso dos 

edifícios e recintos existentes, a implementação deve ser imediata uma vez que o prazo legal 

estabelecido para o efeito expirou a 1 de janeiro de 2010. A submissão das Medidas de 

Autoproteção é efetuada através de requerimento próprio, disponível na página eletrónica da 

ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, e implica o pagamento de 

uma taxa, definida pela Portaria nº 1054/2009, de 16 de setembro. O espaço em causa está 

sujeito a medidas de autoproteção e a entidade exploradora deverá apresentar para obtenção 

de parecer, no site https://eportugal.gov.pt. -------------------------------------------------------------

---- Medidas de autoproteção: 1) Deverá apresentar as medidas de autoproteção através do 

site:https://eportugal.gov.pt/empresas/services/balcaodoempreendedor/Licenca.aspx?CodLice

nca=3225. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Nota: As medidas de autoproteção apenas são objeto de parecer uma única vez e 

posteriormente, apenas é necessário efetuar pequenos aditamentos ou ajustes. Organização e 

Segurança – Para a dimensão do evento, a constituição de um piquete, com a missão para que 

estão vocacionados e que atrás ficou descrito, considera-se suficientes aos fins pretendidos. O 

Supervisor de Segurança, que deverão nomear (por defeito será o representante da 

associação), a quem compete assegurar todas as ações relacionadas com a segurança das 

pessoas que vão participar no evento bem como pelo menos um dos piquetes, devem 

desempenhar as suas funções enquanto houver público presente. As saídas determinadas 

como saídas de emergência deverão estar permanentemente desobstruídas, e ficar sempre 

garantido um corredor livre, em caso de necessidade de utilização em situação de emergência. 

Coordenação e Comando - Durante a execução do presente plano e sem embargo de tarefas 

especialmente destinadas, compete aos membros da Organização, em especial o representante 

da Organização, estarem sempre presentes no local, de modo a chamar, de forma atempada, 

os meios de socorro e proteção que eventualmente possam ser necessários, de correntes de 

situações adversas que possam acontecer. Num cenário de emergência, é imperativo avaliar a 

situação, recolhendo o máximo de informação e a tomada de decisão, face ao seu 

desenvolvimento. Deve ser verificada a necessidade de meios de reforço ou meios 

especializados e posterior a avaliação permanente da situação. Deve-se ter em consideração a 

seguinte informação: i. Local e situação de ocorrência; ii. Previsões de potenciais danos; iii. 

Risco imediato para pessoas; iv. Organização implementada no teatro de operações; v. 

Capacidade dos meios técnicos e humanos no local; vi. Ocorrências em simultâneo na mesma 

área. Comunicações - As comunicações serão asseguradas via telemóvel, quer ao nível do 

recinto, quer para o exterior. Registos de segurança: No final do evento, caso se verifique uma 

ocorrência, o responsável da segurança deverá elaborar relatório final, sendo este uma súmula 

dos aspetos mencionados nos relatórios de situação elaborados pelos vários Agentes de 

Proteção Civil e entidades de apoio chamadas a intervir. O relatório de situação a elaborar, 

deve ter no mínimo a seguinte informação: - Tipo/Natureza da ocorrência; - Data/Hora da 

ocorrência; - Local do recinto onde se registou a ocorrência; - Condições de ocorrência; - 

Vítimas (mortos, feridos leves e feridos graves e evacuados); - Danos nas infraestruturas do 

recinto; - Disponibilidade de meios para executar a evacuação; - Disponibilidade de 

comunicações; - Necessidade de socorro/assistência requerida (assistência médica, evacuação 
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médica, hospitais, equipamentos ou viaturas especiais, material de telecomunicações,...). ------

---- É o que nos cumpre informar, o Senhor Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” 

---- Despacho do Senhor Presidente, datado de 23/09/2022: “No âmbito do n.º 3, do artigo 

35.º, da Lei 75/2013, de 12/09, que altera a Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 

defira-se a pretensão, nos termos da informação técnica. Este ato deverá ser ratificado na 

próxima reunião de Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de licença para recinto 

improvisado, referente à Caminhada colorida, com espectáculo de Música ao Vivo, realizada 

no dia 24/09/2022, das 18:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte, em Carvalhal Redondo, 

em que é requerente a Associação Recreativa e Cultural “Os Carvalhenses”, nos termos e de 

acordo com a informação interna n.º 12460, datada de 21/09/2022, da Unidade Orgânica de 

Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. -------------------------------------------------------------

7.9.LICENÇA PARA RECINTO IMPROVISADO – CAMINHADA COLORIDA - 

MÚSICA AO VIVO, NO DIA 24/09/2022, DAS 18:00 HORAS ÀS 04:00 HORAS DO 

DIA SEGUINTE. LOCAL: CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL “OS CARVALHENSES” – PEDIDO 

DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - DISCUSSÃO E 

RATIFICAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 12467, datada de 21/09/2022, da Unidade Orgânica de 

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

---- “Licença para recinto improvisado – Caminhada colorida - Música ao Vivo, no dia 

24/09/2022, das 18:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Carvalhal Redondo. 

Requerente: Associação Recreativa e Cultural “Os Carvalhenses” – Pedido de isenção do 

pagamento das taxas municipais -------------------------------------------------------------------------

---- I – 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 atividades 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. ----------------

---- II – Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------

---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 

municipais, por ser considerada uma associação desportiva, conforme documentos em anexo. 

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- É o que nos cumpre informar, o Senhor Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” 

---- Despacho do Senhor Presidente, datado de 23/09/2022: “No âmbito do n.º 3 do artigo 35.º 



da Lei 75/2013 de 12/09, que altera a Lei n.º 169/99 de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a 

pretensão (isentar a taxa municipal). Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião de 

Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais referentes à Caminhada colorida, com espectáculo de Música ao Vivo, 

realizada no dia 24/09/2022, das 18:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte, em Carvalhal 

Redondo, em que é requerente a Associação Recreativa e Cultural “Os Carvalhenses”, nos 

termos e de acordo com a informação interna n.º 12467, datada de 21/09/2022, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ---------------------------------------------- 

7.10.LICENÇA PARA RECINTO IMPROVISADO - MÚSICA AO VIVO – FESTA 

POPULAR, ENTRE OS DIAS 09/06/2022 E 11/06/2022, DAS 22:00 HORAS ÀS 06:00 

HORAS DO DIA SEGUINTE. LOCAL: JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL, EM 

NELAS. REQUERENTE: SPORT LISBOA E NELAS - PEDIDO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - DISCUSSÃO E RATIFICAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 12190, datada de 13/09/2022, da Unidade Orgânica de 

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

---- “Licença para recinto improvisado - Música ao Vivo – Festa Popular, entre os dias 

09/06/2022 e 11/06/2022, das 22:00 horas às 06:00 horas do dia seguinte. Local: Junto ao 

Estádio Municipal, em Nelas. Requerente: Sport Lisboa e Nelas - Pedido de isenção do 

pagamento das taxas municipais -------------------------------------------------------------------------

---- I – 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 atividades 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. ----------------

---- II – Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------

---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 

municipais, por ser considerada uma associação desportiva, conforme documentos em anexo. 

---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 

de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. -------------------------------------------------------

---- É o que nos cumpre informar, o Senhor Presidente da Câmara superiormente o decidirá.” 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas municipais referentes à Festa Popular, com espectáculo de Música ao Vivo, entre os dias 

09/06/2022 e 11/06/2022, das 22:00 horas às 06:00 horas do dia seguinte, junto ao Estádio 

Municipal, em Nelas, em que é requerente o Sport Lisboa e Nelas, nos termos e de acordo 

com a informação interna n.º 12190, datada de 13/09/2022, da Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 

 

8 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

---- O Senhor Presidente afirmou que, posto isto, dava por concluído o Período da Ordem da 

Reunião de Câmara no que concerne à Câmara, deixando, não em termos regulamentares, que 
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só prevê para a última reunião de cada Câmara. Não lhe parece que seja o mais relevante. 

Portanto, em cada uma das reuniões de Câmara, quando o Público se quiser pronunciar, ou 

quiser colocar questões. Pediu ao Público que queria intervir para se identificar e colocar a 

questão. Deu a palavra ao Senhor João Rijo, Municipe de Nelas. -----------------------------------

---- O Senhor João de Jesus Rijo da Conceição Mendes cumprimentou todos os presentes. 

Afirmou que tinha aqui meia dúzia de perguntas e algumas delas mais rápidas do que outras. 

Mas, gostava, realmente, de pegar, sendo um bocado sarcástico também, na demagogia e na 

ética e na transparência e voltando atrás, há uns anos atrás e ele acha graça a isto. 

Relativamente ao prazo das obras da Av.ª João XXIII, ele gostava de perguntar, realmente, se 

vai haver prorrogação de prazos, já que falaram em alterações orçamentais, se também vai 

haver algumas derrapagens em termos de execução de obra. Se estão calculadas as lojas na 

Av.ª João XXIII. Se está tudo feito de acordo que não, digamos, se vá perturbar o bom 

funcionamento das lojas e dos estabelecimentos comerciais. Portanto, perguntar, no fundo, se 

vai tudo correr bem e se estão salvaguardadas. Voltando também à questão das Juntas de 

Freguesia, ele gostava de saber, portanto, qual é o grau de autonomia das Juntas de Freguesia, 

ou se as Juntas só existem para fazer limpezas e pinturas de fachada porque, pelo menos, 

antigamente via-se nos panfletos da Autarquia, não se refere aos últimos 8 anos, mas antes 

disso, que as Juntas tinham as obras executadas em todas elas. Neste momento, as obras não 

há obras nenhumas. Aquilo que se vê é limpezas e, portanto, a pergunta é direta: Há dinheiro 

para as Juntas fazerem obras? Ou as Juntas existem só para pintar e só para limpezas? 

Voltando também àquilo que se dizia das Zonas Industriais, ele gostava de perguntar, 

relativamente àquela fábrica que lá está que, supostamente, era tratamento da canábis, que já 

ali está sem fazer nada e o pavilhão construído, o que é que se vai fazer daquilo? O que é que 

se vai fazer daquele mamarracho? Se é para continuar sem dono? Se é a Câmara que toma 

conta daquilo e faz daquilo qualquer coisa? Portanto, essa era outra questão. Em relação à 

água, ele gostava de perguntar se está salvaguardada também a mudança da tubaria lá de 

baixo da Zona do Pomar. E também perguntar se a ETAR, ou perguntar qual é a percentagem 

de efetividade de funcionamento da ETAR II. Se, realmente, está a funcionar, ou não está? E 

também perguntar se o Reservatório da Água, por nós chamado o Complexo da Decathlon 

porque só a isso se assemelha. Perguntar se aquilo está a funcionar. Se tem água? Qual é a 

percentagem de água que aquilo tem? Está a falar do Reservatório novo de água, o que nós 

chamamos aquilo o Complexo da Decathlon. Portanto, era perguntar, no fundo, se aquilo, 

realmente, tem água e se está a funcionar. A outra questão é uma questão já velhinha que é a 

Ponte da CP. Volta à carga, novamente. Passados estes meses todos, ele, João Rijo, já viu que 

a Linha da Beira Alta não vai ser a Linha da Beira Alta. Vai ser a nova Ciclovia, a maior 

Ciclovia do País, portanto, isso é para outros anos que virão. Mas a Ponte está a fazer falta. E 

era isso que ele queria saber, era se, realmente, tem havido pressão sobre as Infraestruturas de 

Portugal. Ele sabe que o Nuno Santos preocupa-se mais é com o aeroporto e com a TAP, a 

gastar lá o nosso dinheiro do que, propriamente, do que a Ponte ali de Seia. Mas, isto, nós já 

estamos habituados. Ele, João Rijo, é militante socialista. Portanto, não vem cá com histórias. 

A outra questão é a limpeza das bermas das estradas. Portanto, fazem parte das Infraestruturas 

de Portugal aquelas que, pelo menos, estão mais visíveis. Se há algum Protocolo, se há 

alguma pressão da Câmara sobre as Infraestruturas para a limpeza daquilo. É que, um dia 

destes, os sinais não se veem. Muitos deles já não se veem. Mais: Em relação ao Centro de 

Saúde, realmente, é caricato porque aquilo de Centro de Saúde não tem nada. Aquilo é para o 

Pessoal ir para lá e perder a paciência e mandar dois murros a alguém porque aquilo 

funcionar, não funciona. Ele acha que põem pessoas, mas acha é que esquecem-se de dar 



formação às pessoas. Portanto, não há civismo, não há respeito. Aquilo é tudo, não. Já Canas 

de Senhorim é ao contrário, segundo aquilo que dizem pelo que ele ouviu, que é um Centro de 

Saúde que funciona exemplarmente. Portanto, agora, o de Nelas é que parece que as coisas 

não são assim tão lineares quanto isso. Agora, três questões, já como Presidente do Dão 

Nelas, gostava de saber, na Quinta da Cerca, o que é que está pensado em fazer-se. Está tudo 

parado. Parece que estamos no anterior Executivo. Mais: Eles fizeram a Rota das Quintas. A 

Rota das Quintas foi um evento que mobilizou cerca de 300 pessoas. E aquilo que ele, João 

Rijo, acha engraçado é que se dá, não é que isto lhe faça alguma coisa, lhe dê comichão. Não 

dá comichão nenhuma. Mas, faz-se, por um assunto pequeno, muitas parangonas. Eles 

fizeram aquilo. Tiveram aí 300 pessoas a correr as Quintas, nem uma palavra da Autarquia 

relativamente a isso. Foi enviado um e-mail para a Autarquia por causa da questão do Campo 

de Ténis coberto. Também gostava de saber se já há alguma alternativa para isso, ou não. E 

era só isto, para já. Agradeceu ao Senhor Presidente. -------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, depois, espera ter tanto para responder a todas as 

questões. Gosta de poucas questões. Deu a palavra ao Senhor José Manuel Loureiro Ferreira.  

---- O Senhor José Manuel Loureiro Ferreira afirmou que vivia na Urgeiriça, na Rua do 

Freixieiro. Judeu. Que vinha aqui. Que era a primeira vez que frequentam uma reunião de 

Câmara. Portanto, terá alguma dificuldade em expressar-se, mas aquilo que vai expressar acha 

que é para bem da Comunidade. Ele vive numa Rua que se chama Rua do Freixieiro. Há lá 

uma vala entre os blocos e as casas que estão ao lado, que apanhas as águas que vêm da Rua 

das Poças. Pensa ele, que foi uma rua nova que fizeram, que liga a Laje do Quarto à Casa do 

Pessoal. A água vem desregulada por ali abaixo. O caudal da saída é impressionante. A água 

vem para o pé das garagens. Quando o coletor está cheio aquilo começa a purgar para dentro 

da própria vala. Ele não sabe se é da Câmara. Se é da, como é que se chama aquilo? Da EDM, 

já lhe disseram que não é nada com eles. Não sabe de quem é, dirigindo-se ao Senhor 

Presidente. Vem aqui transmitir o que ele vê. Quando, no anterior Executivo, está aqui uma 

pessoa que ele tem que exaltar pela positiva, que é o Senhor Aires Santos. Ele telefonava-lhe: 

Ó Aires, vem aqui para ver a questão. Ele chegou a tirar fotografias. Trazia lá uma alavanca e 

alavancava aquilo e ele tirava. Aquilo purgava a céu aberto para a vala. Um dia foi lá o Limpa 

Canais, ia por umas horas e andou lá um dia e meio. Há ali um problema de desassoreamento 

das águas pluviais porque a água volta toda para trás. A vala não tem capacidade. Aquilo está 

tudo sujo. Este ano foi um Senhor que veio cá de férias, que está na Suíça, que pegou numa 

máquina e andou lá a cortar. Ninguém limpou nada. Aquilo é um problema de Saúde Pública 

porque aquilo, quando está cheio o coletor purga para fora. E é um cheiro, ele, dentro de casa, 

ele vive no rés-do-chão, usa lixivia perfumada e faz descargas nos autoclismos. O que ele viu 

também não é agradável de ver. Diz já aqui também que os Senhores aí não têm culpa, que é 

as pessoas meterem, desde fraldas de bebés, panos. Ele viu isso tudo. Foi numa altura que ele 

estava em confinamento e foi quando o Senhor Aires, daqui, conseguiu que lá fosse o Limpa 

Canais. E já lhe disseram várias pessoas, aquilo vai ser sempre igual. Gastam dinheiro. Não 

sabe quanto é que se paga para cá vir um carro do Limpa Canais. Veio aquela chuvada, se os 

Senhores se lembram, em setembro, forte. A água, ao pé da casa da Dona Violeta, até foi 

medir com uma fita, tinha 40 cms de altura. O que quer dizer que se ele for a pé tem que levar 

umas galochas. Se o Senhor vier de carro, ou pára, ou molha-o todo. Não há lá escoante. Há 

outro problema que é o passeio. É uma Avenida que ali está. A EDM fez aquilo que os 

Senhores sabem. Recuou o muro. Mas o passeio está até ao pé do Jardim-Escola João de 

Deus. Do Jardim-Escola até à casa do Senhor FNeto não há passeio. Ele acha que era de ver 

isso. Outra coisa: Eles tinham problemas ali, desde cobras, a ratos, naquela vala. Ele, José 

Manuel Loureiro Ferreira, uma altura, pediu aqui ao Senhor Aires. Ele lá moveu as suas 

influências e foi lá descarregado um bocado de betão onde está o coletor, subiram o coletor, 

porque é o coletor principal da Urgeiriça é ao pé da sua garagem. Só que aquilo foi metido, o 

betão, em tosco. Não foi alisado. E o que é que acontece? Já lá caiu a mulher do falecido 

Felgueiras, a D.ª Ester, a D.ª Céu Ramalho, ele já lá caiu, as crianças caem lá com facilidade 

porque aquilo, o cimento está, pronto, não foi alisado. Acha que ali, com um bocadinho de 

boa vontade, meter ali, se calhar, um meio-fio e pôr-lhe uma capa de cimento por cima. 
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Resolve, pelo menos, ali as quedas. Em relação à vala, acha que anda-se ali sempre a gastar 

dinheiro, porque são as pessoas umas vezes que cortam. Outras vezes, tem sido também a 

Junta. Também tem que o dizer aqui, a Junta já lá foi cortar. Só que, depois, não tira o lixo. E 

aquilo vai apodrecendo e aquilo, no fundo, é um estrume e aquilo crescem, desalmadamente, 

as ervas. E, para não se andar ali, acha ele, a fazer um sacrifício, analisar bem aquilo, seria o 

seguinte: Limpar a vala de cima, até cá acima porque a água vem da Rua das Poças. Apanha 

ali todas aquelas águas pluviais. E era meter, acha que há já umas peças feitas que se metem 

lateralmente e depois aquilo leva por baixo uma coisa em cimento e leva uma tampa. Quando 

é preciso limpar é só levantar as tampas e limpar e abrir o caudal da água porque a água chega 

ali e o que acontece? Quando vêm aquelas enxurradas a água sobe e vem para as garagens. É 

uma coisa que ele nunca viu. Outro problema: Não sabe se já algum dia comunicaram à 

Câmara, ele, na altura, falou: Ficou: Vamos estudar isto. A rede que os abastece de água ainda 

é a da EDM. Embora seja do Município, mas ainda é a rede da EDM que lá está. Aquilo é um 

galvanizado, que deve ter, não sabe, aqueles apartamentos têm trinta e tal anos, quase 40 anos. 

Tudo tem o seu princípio, o seu meio e o seu fim. Mais de 40 anos. Exatamente. Pronto. Está 

aqui um Senhor que até confirma. O que é que acontece? Têm lá ido canalizadores porque, às 

vezes, na cada das pessoas, a água não chega lá acima. Não há pressão na rede. E um dos que 

lá foi, podia dizer aqui o nome, foi o Senhor João Vasco, o filho do Senhor João, aquele moço 

que tem em Canas de Senhorim, o Vasco. Vive em Vale de Madeiros. Pronto. E ele foi lá e 

esteve lá devagarinho e mostrou-lhe, aquilo está tudo reduzido a montes de calcário. Os tubos 

estão a ficar todos rotos. O que é que vai acontecer? Quando houver ali uma rutura num dos 

prédios ninguém vai ter água ali. Não há ali baipasses. Outro problema: O seu esquentador, 

quando trabalha com ele, como é rés-do-chão, está inclinado, consegue ter pressão para 

arrancar. Às vezes não tem mas, pronto, é a situação que têm. Os do primeiro piso e do 

segundo piso vêm cá para fora lamentar-se que o esquentador não arranca. E isso tem a ver 

com a pressão da água da rede. Pronto. Ele não sabe contabilizar quanto é que aquilo pode 

custar, que era meter, hoje há tubos de alta densidade, de uma polegada, acha que daria ali 

para toda a gente. Depois meter uns tês e puxar os contadores fora e ficavam ali as coisas 

porque aquilo está tudo podre. Outro problema: Está lá um poste ao pé da sua garagem, que a 

Câmara, pensa que já foi, ele estava torto e já está direito. Mas tem um problema: Estão a ver 

o que são uma locas, aquilo está a ficar tudo minado por baixo com as enxurradas de água. O 

alcatrão está a desaparecer. Aquilo está cheio de buracos. Outro problema: Em relação à 

iluminação, também a deve aqui ao Senhor Aires, eles ficaram sem iluminação na parte 

traseira, que também é pública. Há lá uns postes. E, ele, na altura, resolveu o problema. 

Foram lá. Mudaram aquilo. Até puseram leds. Pronto. É mais económico. E ele acha que deve 

ser assim. Outra coisa que ele repara: Como ele trabalha numa empresa que, às vezes, sai 

muito cedo, é que em Canas de Senhorim, nalguns sítios, a luz já está apagada antes das seis 

horas da manhã. Cinco horas e tal da manhã, já está apagada. E ele passa aqui em Nelas, passa 

em Santar e a luz, está tudo aceso. Não vem acusar, nem Santar, nem Nelas. Vem dizer aquilo 

que ele constata. Outro problema: Ele trabalha numa empresa que quanto mais visibilidade 

tiver melhor é para nós. E há ali uma coisa que o antigo Executivo fez: Após os grandes 

incêndios de 2017 foi limpa uma extensão da berma da estrada para dentro até cá em cima à 

empresa Borgstena e aquilo está lá um maninho. Até sinais estão metidos dentro do maninho. 

Ele acha que isso, não sabe se é das Câmaras, mas foi a Câmara que fez na altura. Que 

desculpassem lá. Na altura, quem lá andou foi um moço que andou com ele na Escola, que é 

de Carvalhal Redondo, filho do Senhor José, que acha que trabalha aqui na Câmara. Andou lá 

com as máquinas de rasto e fizeram ali uns aceiros. E, hoje, está lá maninho. Ninguém 



compreende. Ele está a dizer as coisas que acha que deve dizer. Não está a pedir, nem mais, 

nem menos. Em relação à limpeza da Urgeiriça, acha que estão contempladas as podas para 

este ano. No ano passado não houve podas. Há o problema das folhas. As folhas metem-se 

nas sargetas. Aquilo está tudo sujo. Tudo sujo. Aquilo, passado um bocadinho de estar a 

chover com mais intensidade, a água começa a vir para trás. Acha que também devem ver isso 

porque faz ali uma água plane por causa dos carros. Outra coisa mais grave ainda: É que ele 

pede ao Senhor Presidente que, quando tiver mais possibilidades, de ir a Canas de Senhorim, 

conhecer as pessoas, porque as pessoas gostam do Senhor Presidente. Não falam mal do 

Senhor Presidente. Mas acha que o Senhor Presidente devia aparecer mais. Ele sabe que o 

trabalho do Senhor Presidente é complicado. Mas também aparecer, era bom, porque, na 

Urgeiriça, têm um problema e está aqui o Senhor Arlindo que ele pode invocar, porque ele 

também dá conta disso: O excesso de velocidade naquela estrada é uma coisa que é 

impressionante. As pessoas entram ali. Aquela estrada, junto ao Jardim-Escola João de Deus, 

ainda abrandam. O para trás é que é. É de um lado e do outro. Não há ali a fazer radares. Não 

há nada. Acha que era pôr ali umas barreiras, qualquer coisa que diminuísse as pessoas a 

andarem ali, porque não é aceitável andarem ali, uma hora da manhã, meia-noite. Isto é 

impossível. Os Senhores não têm culpa. Ele só está a alertar se os Senhores puderem fazer 

alguma coisa por isso, ele agradece. Quanto ao resto do que esteve aqui a ouvir, foi pela 

primeira vez. Acha que machados de guerra são para enterrar. Acha que o Executivo deve 

olhar com grande prosperidade para esta terra. Trazer para aqui grandes empresas, ele é de 

acordo. Acha que o que o Senhor Presidente apresentou, ele, se fosse da Câmara subscrevia 

porque é preciso atrai-los. O investimento não cai aqui de paraquedas. É preciso ir buscá-lo 

para que Canas de Senhorim, Nelas, seja próspero, Carvalhal Redondo, Moreira, toda a gente 

ser prospera. Ele sabe que o dinheiro não chega para tudo. Mas tem que haver algumas 

prioridades em relação aos Municipes, que eles pagam aquilo que lhes põem na água, que lhes 

põem no lixo. A eletricidade é uma coisa que ele quer aflorar porque, no fundo, há uma 

proteção aos ladrões. Na Urgeiriça houve três garagens que foram assaltadas. Três garagens 

que foram assaltadas. Depois, o Senhor Aires resolveu o problema da luz. Os gaijos foram lá, 

a um carro deram-lhe 200,00 euros de prejuízo. Ao Senhor João Marques, ao Ex-Comandante 

dos Bombeiros de Canas de Senhorim, roubaram-lhe uma botija de gás porque as outras 

estavam vazias. Senão, também iam. São estas coisas. Ele não vem aqui destabilizar. Vem 

apresentar aquilo que ele acha que deve apresentar dentro de uma coisa colegial, honesta, sem 

guerras. Se os Senhores poderem-nos ajudar, ele estará cá para lhes agradecer. O que ele pede 

é que alguma coisa seja feita. Então, aquela vala. À, outro problema, que estava-se a esquecer, 

em relação aos cheiros da Urgeiriça. Agora choveu. Mesmo assim, hoje andava lá o trator. 

Foram lá. Já lá esteve, o Senhor Aires levou lá o Limpa Canal e o Senhor disse: Enquanto não 

houver aqui um bom desassoreamento, vocês vão ter sempre este problema. Acha que andar a 

gastar dinheiro, acha ele, porque o erário público é que paga, são os Senhores que pagam. 

Mas ele acha que tem que haver aqui algum pensamento em relação àquele coletor. Tudo que 

é dejectos, que vai ali parar, passa tudo ao pé da sua casa e eles é que levam ali com tudo. Que 

olhassem: É na casa de banho, é nas bancas da cozinha. Quer dizer, isto não é aceitável. 

Então, quando está calor é um cheiro maluco. Se o Senhor Presidente lá passasse agora nestes 

dias que esteve sol, o Senhor Presidente dizia assim: Espera aí. Isto não pode ser. Hoje andava 

lá o trator. Mas o que ele queria pedir aqui ao Senhor Presidente, encarecidamente, era ver 

esse problema da rede da água porque aquilo está tudo podre. É que, quando aquilo ali, um 

dia, partir, um problema qualquer, ninguém tem água. Ninguém tem água na Urgeiriça. O 

Senhor Presidente deu aqui o exemplo e muito bem, das águas residuais serem reaproveitadas 

para regas de jardins da Câmara, públicos. Tudo isso, ele subscreve, porque é assim que tem 

que ser. Sabe lá, até meter luzes com sistema de uma acende, outra apaga. Tudo isso, ele 

subscreve. Agora, aquilo que a gente tem, o mínimo, higiene, os cheiros, as coisas que todos 

eles que estão aqui, acho ele, deve prezar por viver em coisas saudáveis. Não é estar ali a 

viver no cheiro. Isto é uma coisa que é terrível, o cheiro, porque o Senhor Presidente entra em 

sua casa e vai à casa de banho, cheira-lhe mal. Mas, porquê? Ainda por cima, a sua casa levou 

tudo novo. É tudo novo. A sua casa foi intervencionada em 2020. Não há lá nada do antigo. É 
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tudo novo. Foi aquele Programa que há da EDM. Foi toda descontaminada. É tudo novo. 

Porque é que ele tem lá cheiros? Os de cima têm cheiros. Porquê? O coletor, aquilo é o que se 

sabe. Pronto. Ele agradece. Pede desculpa. -------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente agradeceu ao Senhor José Manuel Loureiro Ferreira. Deu a palavra 

ao Senhor Arlindo Rodrigues Duarte. -------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte cumprimentou o Senhor Presidente, a Senhora Vice-

Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores Funcionários e o Estimado Público. Afirmou 

que já foi falado aqui na luz. E vai fazer mais um pedido. Apesar de reconhecer as 

dificuldades financeiras da Câmara Municipal de Nelas, há gastos para benefício da 

população, gastos mínimos. E é na luz que ele vai pedir é, pelo menos, um poste em cada 

meio dos prédios da Urgeiriça, na Rua do Freixieiro. Seriam, neste caso, dois postes de 

eletricidade na parte da frente. Que, aquilo, de noite, aquilo é escuro completamente. E com 

as árvores que tem e nesta altura das folhas, aquilo é mesmo escuro. E, ele, como, 

infelizmente, já não vê muito bem, de noite vem com a cadelita cá à rua e tem, às vezes, 

dificuldades em passar no lado da frente. Portanto, eram dois postes que ele sugeria, mais ou 

menos ao meio dos prédios. Portanto, já não está a exigir muitas luzes. Sobre, portanto, ele 

não percebe, dirigindo-se ao Senhor Presidente, ele acha que se está a voltar ao tempo da 

outra Senhora. Já fez aqui vários pedidos ao Senhor Presidente e já no anterior Executivo. O 

anterior Executivo, que era PS, para ele não era PS, conforme este Executivo também não é 

PSD, nem CDS. São as pessoas, as que estão cá dentro, independentemente de concorrer 

politicamente pela Lista A, B, ou C. Falou com o Senhor Presidente. O Senhor Presidente, 

depois de uma reunião, mandou-o ir ter com o Eng.º João Luís por causa da barroca. Foi ter 

com ele. Ele prometeu-lhe que, passados oito dias, o Senhor Presidente já tinha em seu poder. 

Há 15 dias atrás, nesta reunião, o Senhor Presidente disse que desconhecia. Ele dirigiu-se, 

novamente, ao Eng.º João Luís e ele sugeriu que ele, Arlindo Duarte, fizesse, não dirá uma 

participação, mas um pedido por escrito. Foi à Loja do Cidadão. Fez o pedido por escrito 

sobre a barroca. Portanto, não sabe se o Senhor Presidente já tem conhecimento. Se não. 

Como é que está a situação da barroca? Se vamos, ou não vamos, avançar com o projeto? 

Porque, aquilo, realmente, conforme já foi dito aqui, aquilo é uma vergonha, que é um cheiro 

enorme. Por vezes, já chegaram a sair esgotos dessa barroca, numa caixa que está a 3, 4 

metros. Já há esgotos. E, portanto, segundo o Senhor Presidente sabe, vai-se acumulando no 

fundo, portanto, no leito da barroca e por mais água que passe de inverno, aquilo não passa. 

Portanto, teve que fazer por escrito na Loja do Cidadão para que, realmente, se avançasse. 

Antigamente, não precisava. Podia atrasar. Mas no outro Executivo sempre se ia fazendo 

alguma coisa sem andarmos a fazer participação por escrito. Esta é a pura verdade. Ele 

lamenta. Se calhar, o Senhor Presidente desconhecia isso. Mas ele é frontal como o Senhor 

Presidente já o conhece há 5 anos. O Senhor Vereador Artur Jorge conhece-o há mais, há 9 

anos, pelo menos. Ele é muito frontal e não gosta aqui, pronto, de criticar ninguém, mas falar 

naquilo que ele acha que está a ser feito injusto. Ele acha que uma barroca, meia dúzia de 

manilhas, é preciso fazer por escrito? Mas, pronto, foi isso que foi pedido. Sobre a limpeza da 

estrada de Vale de Madeiros às Caldas da Felgueira vai dizer mais uma vez que não estão 

limpas. Melhor, quem diz o contrário está a faltar à verdade. E ele convida os Membros da 

Câmara, após esta reunião, irem à Estrada Vale de Madeiros – Caldas da Felgueira provar que 

a mesma não está limpa. -----------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que não sabia se o Senhor Arlindo tinha ouvido bem. Que 

desculpasse interrompê-lo. Nessa parte, ele disse-lhe que das Caldas da Felgueira para 

Senhorim estava feita. A outra parte, ainda não. Mas já foi feita. -----------------------------------



---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte respondeu ao Senhor Presidente que estava bem, mas 

que o Senhor Presidente disse-lhe há 15 dias que já tinha feito. Na ata, ou no vídeo, está isso 

feito. Gostaria também de dizer mais uma vez, passados 15 dias, que a Escola do Fojo 

continua sem passadeira. Continuam os paralelos em cima do passeio, dificultando as crianças 

a passarem para a Escola. Passou lá ontem? Então, amanhã, ele diz-lhe. Vem cá de propósito. 

Portanto, pronto, gostaria que isso, realmente, as passadeiras ao funda da Avenida da GNR 

também gostaria que, pronto, que fossem postas. Isto, como o Senhor Presidente vê, nem é 

para ele, que ele passa ali sempre de carro. Portanto, é mais para as pessoas que, realmente, 

passam ali a pé, principalmente de cadeiras de rodas. O seu Colega, o seu Amigo, falou no 

cheiro na Urgeiriça, mas não ouviu bem se ele falou em esgotos a céu aberto. Pronto. 

Esqueceu-se. Porque aquilo, há ali uns esgotos que já lá foram máquinas para limpar aquilo. 

Limpam. Passado um dia, está na mesma. Portanto, ali deve haver uma fuga porque aquela 

Zona é de águas pluviais. É a barroca mesmo dentro do muro da empresa, que é a tal barroca 

que passa ao pé dos prédios. Ali é manilhada. E, depois, ao fundo da empresa, sai aquele 

cheiro. Portanto, aquilo deve haver esgotos ali partidos, um cano, pronto, ou outro qualquer, 

que dá para essa barroca. Portanto, acha que aí deve haver uma solução, no seu entender. Ele, 

mais uma vez, ia sugerir, eles falam nas Caldas da Felgueira que não pagam aquilo que 

devem, entre aspas, sugeria, mais uma vez que fosse posto um painel alusivo às Termas das 

Caldas da Felgueira no cruzamento da E.N. n.º 231 porque as pessoas passam ali e não sabem 

onde é que são as Caldas da Felgueira. Portanto, ali um simples painel, aí o Técnico de 

Pintura deve saber melhor do que ele. No cruzamento de quem vem na E.N. n.º 231, quem vai 

daqui, antes de chegar à Ponte, naquele cruzamento para as Caldas da Felgueira, quase já à 

Ponte, antes um bocadinho, há um cruzamento para as Caldas da Felgueira. É o único 

cruzamento que há ali. Ao fundo, mesmo antes, a 500 metros, antes de chegar à Ponte, há um 

cruzamento antes de chegar à Ponte, à direita. É o único cruzamento antes de chegar à Ponte, 

que há ali, à direita. Só há um à esquerda, que é para a Póvoa de Luzianes. E é à direita. E não 

só. Dava outro impacto às próprias Caldas da Felgueira porque é um símbolo que nós temos 

no nosso Concelho e acha que deve ser salvaguardado. Agora, gostaria só de fazer uma 

pergunta se o Senhor Presidente deve saber: Se o atual Executivo da Câmara está a pedir, 

como anteriormente se fazia, pedir adiantamentos do IMI, porque antigamente não havia 

dinheiro e pedia-se adiantamento do IMI. Acha que era do IMI. Pedia-se, por exemplo, 

estávamos em junho e pedia já até dezembro que viesse. Não queria jurar que era o IMI. OU o 

IMI, ou o IRS, ou essas coisas. Portanto, se estão a pedir, ou não, esse adiantamento, 

conforme era norma do antigo Executivo. Era só isso. Agradeceu ao Senhor Presidente. -------

----- O Senhor Presidente cumprimentou todos os presentes, uma vez mais. Afirmou que ia 

tentar responder. Foram todos muito sintéticos e com poucas questões.  Portanto, ia tentar 

ser também sintético. Dizer, de qualquer maneira, que a Urgeiriça, hoje esteve muito 

representada e muito reivindicativa e bem. Ia começar pela ordem, pelo Senhor João Rijo. Na 

Avenida João XXIII, foram feitas reuniões com os Comerciantes, sim. Uma das razões para 

que a intervenção não tivesse sido feita no ano passado foi a pedido deles também por causa 

da questão de rentabilizar financeiramente um grande momento que tinha a ver com o Natal. 

E o Município foi sensivel a isso, embora houvesse aqueles condicionalismos de ordem 

financeira que eles falaram. De qualquer maneira também o mesmo se aplicou ao período de 

verão. Naturalmente que uma intervenção, uma qualquer empreitada não agrada. Há sempre 

muita gente que fica pouco agradada com alguma intervenção, seja porque não fica como 

gostaria, poste aqui, a entrada aqui, ou os condicionalismos todos que há. A Avenida vai ser 

intervencionada por três fases distintas. A primeira, a que já está, desde a antiga Escola 

Primária até aqui à Rotunda que vem aqui para a Feira e para o Município. Uma segunda fase, 

da mesma Rotunda até cá em cima, sensivelmente, à Rua Albino Pais também. E uma 

terceira, daí até à Rotunda da Fonte Luminosa, à Rotunda da Igreja. Portanto, são faseadas 

para permitir, precisamente, a mobilidade, por um lado e depois a parte dos Comerciantes. 

Dos Comerciantes também, começou-se por esta parte para privilegiar também em particular 

o tipo de comércio que havia na parte mais sul, na parte do topo da Avenida também por 

causa das questões do Natal. Sendo que, também viu pela sinalética, para os moradores, para 
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as lojas dos Comerciantes, também para cargas e descargas. E isso foi contabilizado. 

Obviamente que haverá sempre coisas novas para fazer. Uma delas tem a ver com o segundo 

troço, que também está a ser pensado na questão do acesso ao próprio Centro de Saúde, 

conforme vai deixar de ter aquele acesso que tem. Porventura, ali na Rua que vai para a Feira, 

há lá uma entrada, provavelmente terá que ser alargada. Mas já lá vão. Depois, aí, tem a ver 

com a titularidade do edifício e a questão de transferência de competências, que foi uma 

questão que falou. Já lá vai também mais à frente. Portanto, há sempre Comerciantes que 

concordam, outros que não concordam, outros que acham que podia ser feito de outra forma, 

ou esta. Mas a ideia foi, de alguma forma ouvi-los também e acautelar os interesses dos 

Comerciantes, mas também o que é o interesse público, digamos assim. A eventualidade de 

haver derrapagens, ou não, o Executivo espera que não. Não é essa a intenção dele, Senhor 

Presidente. E, esperam, obviamente que não, embora haja os mecanismos legais para o efeito. 

Acontece que o que havia em termos de intervenção que era para ser feita e a oportunidade de 

aproveitar os Fundos para fazer a tal intervenção e já se falou aqui muito nisso e já lá voltará 

porque são, mais ou menos, partes onde entronca a intervenção do Senhor João Rijo e, 

particularmente, a do Senhor José Manuel, que tem a ver com o abastecimento de água e parte 

dele estar obsoleto, que é capaz de ser a palavra adequada, já há muito tempo porque também 

é verdade que nunca houve grandes linhas de apoio para o efeito. E, também, em abono da 

verdade, também pouca gente vê a infraestruturação que é feita no que está debaixo da terra 

também. Que fossem também claros quanto a isso. A ideia que o Executivo tem é aquilo que 

lhe foi transmitido, já falaram nisso hoje, é que o novo Quadro Comunitário levará, ou 

poderá, é melhor porem a questão nesse sentido, muito em conta, essas duas questões. Uma 

tem a ver com a eficácia e eficiência do recurso da água, tanto em alta, no abastecimento e na 

captação e no armazenamento de água, como em baixa, na sua distribuição e aí é que a 

eficácia é o que conta. Há Estudos que apontam para perdas de água em cerca de 40% na 

distribuição, que é um valor enorme que também tem que ser resolvido. E, portanto, parece-

lhes que não só o projeto que tem a ver com a água e com a requalificação da própria água 

também que é importante que seja feito. Mas também esta parte da distribuição. Obviamente 

que não pode ser feito só a expensas do erário público, que é desejável que seja feito. Há 

expetativas, no seguimento do que as Entidades vão dizendo, a CCDR, o PO SEUR e a 

ERSAR, que será muito um Quadro Comunitário que também diz muito aos outros países 

europeus que não só aos do Sul. E, portanto, é uma parte positiva. Mas é uma componente 

que não está ainda, perfeitamente, disponível. O Quadro dos Fundos Estruturais do PT 2030 

será iniciado no início do próximo ano, em fins de janeiro, inícios de fevereiro. Portanto, é 

para aí que está, em princípios, se não houver prorrogação nenhuma do anúncio, será para 

essa altura. E, portanto, nessa altura, será para fazer isso. O papel das Câmaras e das Juntas, é 

assim: As Juntas, muitas obras, às vezes que são feitas, são feitas com o anúncio da Câmara 

em parceria com a Junta, para se fazer isso. Há questões que estão a ser feitas, como valas, 

reparação de valetas, de alcatrão, de cimento, pequenas obras de reparações que são feitas. Se 

lhe pergunta: Obras de monta, se alguma que foi feita? Não. Não foi. O compromisso que há 

com as Juntas é fazerem isso, faseadamente, ao longo do mandato e explicar-lhe o que foi este 

ano de mandato. Disseram isso já em reuniões de Assembleia Municipal e com as Juntas de 

Freguesia. E tem a ver com aquilo que o Executivo assumiu como linha orientadora da 

questão do saneamento da Tesouraria, digamos assim, da Autarquia. Nas Zonas Industriais, o 

que falou, é uma empresa que já fez o pedido que lhe assiste de prorrogação para conclusão 

da empreitada. E, portanto, está a decorrer dentro dos prazos normais. Obviamente que a 

expectativa do Executivo, a empresa também já fez o investimento lá que funcione. Se, 



obviamente, não funcionar no prazo que está definido, obviamente que a Autarquia tomará as 

medidas, falaram disso hoje. E, portanto, não haverá outra alternativa. Está protocolado. Está 

realizado. E, portanto, obviamente, que o lote depois será disponível. Agora, o Executivo, 

obviamente, vai seguir e acompanhar o que está protocolado e o que a Lei e o compromisso 

assim o assistem. Na água, na questão que tem a ver com tudo o que falou e o Senhor José 

Manuel também, pronto, acha que já se falou nisso. Há, de facto, essa ideia das Linhas de 

Apoio que poderiam ser feitas. Havia a expectativa de ser financiada através do PRR. 

Também se falava nisso. Acabou por não ficar. Embora muitas das coisas ainda seja a conta-

gotas também algumas das candidaturas. Mas, do que se aponta é que esta parte de Eficiência 

Energética esteja muito canalizada para o PT 2030. O Reservatório da Água, como o Senhor 

João Rijo sabe, foi um problema que demorou a resolver. Foi um equipamento que foi 

inaugurado antes de estar pronto para ser disponibilizado à população. E há coisas ali setoriais 

que são difíceis de resolver. Podem parecer coisas de pequena monta, mas não são, que têm 

que ser resolvidas. Mas a questão essencial é para o funcionamento do próprio equipamento. 

E, portanto, quando o equipamento esteve disponível, depois de ser resolvido o problema, 

com várias soluções que foram feitas, com o Projetista, com o Empreiteiro, com a 

Fiscalização, com a movimentação de terras que foi feito porque os resultados que davam, a 

EDP não validava e foram feitas várias tentativas. E houve custos também com isso. Mas o 

equipamento está lá e teve que se avançar. E, portanto, quando se conseguiu que esses 

esforços todos dessem resultado apareceu-lhes a questão da seca extrema em junho/julho. E, 

portanto, havia a opção, já falaram disso e é uma questão de opções, havia a possibilidade, de 

facto, de se pôr o equipamento, eventualmente, em funcionamento. Só que para fazer isso, 

aquilo implica fazer testes onde se o Reservatório e o Senhor Vereador Fernando Silvério 

também acompanhou isso e os outros Senhores Vereadores também e julga que o Senhor 

Vereador Aires dos Santos também, para se fazer o teste tem que se fazer o enchimento 

parcial do Reservatório e esvaziá-lo. Voltar a encher. Voltar a esvaziar. Até fazer as análises 

bacteriológicas e saber se está para funcionamento. Na altura achou-se que essa água ser 

desperdiçada dessa maneira não fazia sentido. A água que, inclusivé, lá havia foi utilizada 

pelos Bombeiros para rega do Municipio, depois de ter havido condições para isso, quer pelos 

Bombeiros para o combate aos incêndios. E, portanto, agora estão criadas as condições, 

depois disso, fazer isso porque é, de facto, um equipamento que, não resolvendo todos os 

problemas de abastecimento de água, dá para os minorar com, eventualmente, a capacidade 

que é, sensivelmente, para um dia que há de abastecimento, com os outros reservatórios todos, 

pelo menos é o que se fala, no tal abastecimento para dois dias, que não estavam também a ser 

utilizados e agora foram também coordenados com o Reservatório. E, portanto, nesta parte é o 

que interessava dizer. Perguntou ao Senhor João Rijo se estava a falar do ano passado. 

Respondeu ao Senhor João Rijo que eram disso que estavam a falar, de ver as condições para 

pôr o Reservatório em funcionamento. Até concordaria com o Senhor João Rijo. Os 

problemas aconteceram e têm que ser resolvidos. No que concerne à ETAR de Nelas III, 

sobre o sobredimensionamento, no anterior mandato, ele, Senhor Presidente, já se pronunciou 

sobre isso e ele acha que foi sobredimensionada, que fazia mais sentido serem duas ETAR,s e 

aproveitar o gravítico. Mas o equipamento existe. E, portanto, em termos de custos 

energéticos, em termos de manutenção e em termos quando d acontece algum problema e 

tiveram-no até há bem pouco tempo, quer uns simples fusíveis, acontecer como aconteceu, 

parece que é uma coisa simples. Mas num equipamento daqueles tem uma repercussão 

enorme porque obriga o Executivo, em termos de manutenção, a recorrer a geradores. E 

tiveram que ir buscar um gerador ao Concelho de Santa Comba Dão e tiveram que andar a 

solicitar até a empresas com conhecimentos de que havia para o efeito. E, portanto, está a 

falar de equipamentos cuja manutenção é muito forte, é muito grande. E, portanto, um 

equipamento destes é bom, mas depois tem que se pensar no equipamento na sua manutenção 

e no seu custo. Havia também a possibilidade de haver, na altura, duas ETAR,s, uma que 

aproveitasse até a parte da Zona Industrial e fosse parar ali, mais ou menos, onde está o Hotel 

da Urgeiriça. Havia a possibilidade também de haver outra aqui e aproveitar-se o gravítico. 

Agora o equipamento existe. Portanto, o equipamento existe. E, portanto, tem que funcionar. 
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Há aqui um problema que já aconteceu com a Vala de Oxidação. Aconteceu, há coisas 

fantásticas também que acontecem, que foi essa dos fusíveis. Há tempos foi um gerador que 

também avariou. E num equipamento destes, uma substituição de uma peça destas tem uma 

dimensão muito significativa. É como eles também. Se tiverem um carro de gama baixa, para 

substituírem uma peça, não é o mesmo que terem um carro de gama alta. E, portanto, eles 

estão a falar de custos também grandes. O que está a ser pensado, em termos de custos de 

funcionamento, para aquela ETAR em particular e para outras, é, eventualmente, também o 

que poderá haver e vai haver, seguramente, no novo Quadro Comunitário, a funcionar com o 

fotovoltaico e a funcionar com as energias de forma ao Executivo não ter um custo energético 

tão grande porque tem que se tentar ver uma questão de controlo de custos energéticos e de 

sustentabilidade do próprio Sistema. Mas, sim, o Reservatório da Água, independentemente 

disso, pronto, tem ali coisas esquisitas como por exemplo não ter um WC Público para quem 

lá trabalha, por exemplo, que é um erro de Projetista, grande. E, às vezes, muitas coisas que 

acontecem que, depois, não têm o seguimento, mas têm ali questões que têm que ser 

salvaguardadas. E, no que concerne ao Reservatório da Água, a opção que foi feita era, com 

essas questões todas, havia duas opções: Ou parar aquilo; ou tentar acabá-lo. Não havia mais 

nenhuma outra solução. Ou paramo-lo. Ou terminamo-lo. E é avaliado. Às vezes, há coisas 

que podem ser paradas. Se calhar, em termos de erário público, parar é, se calhar, preferível 

do que manter uma coisa que vai dar os resultados que vai. No estado em que já está, no nível 

em que já está o Reservatório é impossível haver ali qualquer coisa que seja uma inflecção. 

Portanto, o que é que interessa? O equipamento existe. É pô-lo em funcionamento. E corrigir 

o que há para corrigir. O que é estranho é, o que não foi corrigido, seja assacado a este 

Município o que não foi corrigida uma coisa que já foi inaugurada. Ou que já tinha sido 

inaugurada sem estar preparada para entrar em funcionamento. Em relação à Ponte da CP, a 

Ponte da CP, obviamente, não tem a ver com a Autarquia, mas está no território do 

Município. E, portanto, são as vezes que já contactaram as Infraestruturas de Portugal, quer 

do Representante Regional, quer a IP Nacional, quer as reuniões que foram feitas sobre esta e 

outras questões, inclusivé a limpeza das faixas de combustível, são imensas. Não têm tido 

muito eco em alguma coisa. Mas também não deixa de ser verdade que está agendada para a 

próxima semana, a pedido das Infraestruturas de Portugal, com os Municípios que estão a ser 

algo das intervenções, uma avaliação da situação. Portanto, o Executivo julga que na próxima 

reunião de Câmara haverá condições. O Executivo não tem ainda conhecimento do que vai ser 

feito. Vão chamar os Municípios e fazer uma avaliação. Sendo que esta empreitada era para 

estar concluída em janeiro de 2023. E já viram que não vai estar concluída em janeiro de 

2023. Há outras questões depois também que tem a ver com a empreitada, depois que tenta 

com a IP aligeirar algumas das responsabilidades também das infraestruturas que são, ou dos 

Municípios, não é só do de Nelas, mas dos outros, para, eventualmente, não terem outros 

trabalhos complementares da empreitada. Mas, isso é um problema da IP. Agora, obviamente, 

já que vai haver esta grande reunião que juntará todos os Municípios, obviamente que uma 

das questões será a conclusão da empreitada e os constrangimentos grandes que está a causar. 

E há noutros Municípios que tem menos impacto que neste. Neste tem porque atravessa, para 

o bem e para o mal, também para o bem, em termos de Município, atravessa-lhes cá. Há 

outros Municípios que fica fora do eixo urbano, da malha urbana, se assim o entenderem. E, 

portanto, apesar disso, os constrangimentos são mais residuais. Aqui, não, são impactantes, 

tanto nos dois pólos urbanísticos grandes de Canas de Senhorim e de Nelas, tem um impacto 

direto. Qualquer coisa, mesmo, por exemplo, falou-se nisso, houve uma intervenção do 

empreiteiro que foi mal feita por causa de saneamento e que teve que resolver o problema foi 



o Executivo porque eles foram à vida deles. O Executivo queixou-se. Mas quem fez a 

intervenção foi o Executivo porque é isto que tem a ver, que é assim: A ideia que se fica é, até 

podem ser eles a fazerem mal as coisas. Mas, pronto, em última instância, a responsabilidade, 

na conceção dos Municipes, é da Câmara. E já não é a primeira, nem a segunda, nem a 

terceira vez, em que há, quer com água, quer as condutas da água, quer de saneamento, na 

empreitada, que têm repercussões grandes. E depois é o Executivo que vai ter que fazer. E é 

natural. Não vai deixar ficar aquilo dessa maneira. Mas, sim, as pressões, os telefonemas 

constantes, as reuniões, têm sido feitas. Infelizmente, não só para o Município, mas para a 

Beira Alta, o mal, infelizmente, é generalizado e estão paradas as obras de uma forma 

generalizada. E o Executivo espera lhe seja dito mais alguma coisa. E, portanto, fica o repto. 

Se o Executivo não falar nisso, depois, na intervenção do Público, voltarão depois à Ponte da 

CP, sendo essa, sendo, inclusivé, na Ponte também para Seia, do Rio Mondego, que também 

já falaram da do Rio Mondego também. E, portanto, na outra intervenção, no Folhadal. São 

obras artísticas que estão na posse do Município. E a limpeza das faixas de combustível, 

obviamente que estão outra vez em cima da Mesa. Porque é eles estão aqui a falar. O 

Executivo também não pode permitir que quem também tem a responsabilidade de as fazer, 

se as coisas, entretanto, forem feitas, as pessoas vão começando aligeirar as responsabilidades 

porque a coisa vai aparecendo também. E também há aqui, não é fácil a curva, mas também 

há que responsabilizar quem tem que financiar porque isto há muita transferência de 

competências para os Municípios e depois as coisas vão ficando e os Municípios que 

avancem. Em relação aos Centros de Saúde e ele, Senhor Presidente, acha que nesta parte do 

Senhor João Rijo, é o seguinte: Por alguma razão não foi. A Transferência de Competências 

na Educação foi assumida porque era o que estava estipulado. Na Saúde, até 1 de janeiro e 

vão ver, eram os Municípios, uns assinaram, outros não. O Município de Nelas não assinou. 

E, portanto, não assinou porquê? Não assinou porque não concorda com muitas das coisas. 

Nas reuniões feitas com o Ministério, com a ARS do Centro, com a ACES Dão Lafões, os 

pressupostos do Município são: Os Quadros dos Recursos Humanos não estão completos. E, 

portanto, se é para fazer a Transferência é quando estiverem os Recursos todos definidos. O 

Executivo sabe que não foi feito isso e depois nunca vão ser feitos. E para a regularização do 

funcionamento das Instituições de Saúde. Sendo que há algumas que já foram, em abono de 

verdade, também que eram reivindicações também de já de longa data e muitas que têm a ver 

com a reabertura, por exempl, dos Polos de Saúde de Santar e de Carvalhal Redondo. Mas há 

um conjunto de coisas que ainda não foram regularizadas. O funcionamento só até às 17 horas 

do Centro de Saúde de Nelas e não até às 20 horas, como devia ser. Sendo que, em abono da 

verdade, tudo o que lhes têm dito e as pessoas todas têm noção disso, não é só em Nelas, é em 

Mangualde, a Extensão até à meia noite, por mais que se batalhe, dificilmente será uma 

questão que a Administração Central esteja sensibilizada para isso. O que pode haver é depois 

Agrupamentos de Municípios com boa utilização do prolongamento, que é isso que estava em 

cima da Mesa das reuniões que tiveram com o Executivo. Agora, pelo menos, a reposição até 

às 20 horas e os Quadros ficarem definidos, sim, sem dúvida. Sendo certo, também que, em 

abono da verdade, a Extensão de Carvalhal Redondo e de Santar funciona com os Quadros da 

Unidade de Saúde Familiar de Canas de Senhorim, que assegura isso. Sobre os juízos 

valorativos que o Senhor João Rijo fez, ele, Senhor Presidente, não vai comentar. Mas, 

pronto, há, de facto, esta questão que está a funcionar dessa maneira. Em relação à Quinta da 

Cerca, claro que há planos e projetos para isso. Aqui vai também muito ao encontro do que 

será a resposta para muitas coisas do Senhor José Manuel e do Amigo Arlindo, que é, o 

Executivo percebe das necessidades prementes disso. São replicadas e bem, cada um 

apresenta as suas questões, as de Vale de Madeiros, da Urgeiriça. Mas são coisas que 

aparecem ao Executivo constantemente, o que é normal. Que é as pessoas preocuparem-se 

com o seu bem-estar, com a melhoria da qualidade de vida. E, depois, os Executivos darem as 

respostas que têm que dar. Mas são muita coisa e muitas delas que se vêm arrastando também 

há muito tempo. Não é desculpa, ao contrário do que se possa dizer. Mas também não há 

varinha de condão. Algumas coisas poderiam ter sido feitas em detrimento de outras, numa 

perspetiva de alguns Municipes? Compreende-se. Mas, é assim: Se o Executivo tiver cá os 
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Municipes de Vale de Madeiros, depois vão dizer a mesma coisa, o que é normal. Ou das 

Caldas da Felgueira, ou de Nelas, ou de Canas de Senhorim, ou de Moreira, ou de Santar. E, 

portanto, é normal que isso também é normal que isso aconteça, ou das outras localidades, das 

outras povoações todas. Cada um tem as suas questões para colocar. E o Executivo também 

tenta atender a tudo. E o Executivo tem a noção plena que a sua resposta não é no tempo real 

que as pessoas gostariam que fosse efectuada. Agora, há aqui questões, uma ou outra, que têm 

uma prioridade maior? Sim. Agora, é o que ele, Senhor Presidente, estava a dizer ao Senhor 

Arlindo, aquele papel já está amarelado. Ele viu. O mesmo papel já é apresentado há anos, 

como muitas das reivindicações. Portanto, é assim: Não é o Executivo escudar-se. É, pronto, 

também, às vezes, não dá para tudo. O Campo de Ténis coberto tem muito a ver também com 

uma coisa que foi uma solicitação que o Executivo fez. Só dá para ser feito aqui, mesmo no 

pedido, no Pavilhão da Escola Secundária. Portanto, tem a ver com o que é o definido em 

termos de Escola Secundária, que o Executivo também pediu, agora com o mapa da ocupação 

para depois verem o que é que está libertado em termos de espaço. Sendo certo que, a partir 

de agora também, como os espaços passaram a ser geridos também pela Autarquia, portanto é 

assim: Agora é com a Câmara também. Também há muitas coisas dessas que também estão a 

ser analisadas. E, lá está: Esse mapa, agora, no início do ano lectivo, estará. E, portanto, 

quando tiverem o mapa, para se sentarem e verem o que é que há disponível e se houver, ou 

não interesse depois nesses horários porque pode acontecer que esses horários não sejam 

compatíveis com o funcionamento. E, portanto, julga que isso também tem a ver com o 

reconhecimento do trabalho. Ele, Senhor Presidente, pode atender tudo, mas no que lhe 

concerne, este Executivo, sobre o trabalho da nobre Associação a que o Senhor João Rijo 

preside, não lhe parece que haja falta de reconhecimento. Mas, de qualquer maneira, também 

percebe que o Senhor João Rijo queira, cada vez que acontece uma coisa, queira mais. Mas 

não lhe parece, de todo, até porque depois em termos até do que é a resposta, ou o apoio 

efetivo e pessoal. E, portanto, no que concerne a isso, pronto. Mas tudo bem. Dirigindo-se ao 

Senhor José Manuel Ferreira, afirmou que foram muitos os pontos que invocou. Vai tentar ser 

também sintético no que puder. Por mais que queira responder a todos, vai tentar. Na questão 

do excesso de velocidade também foi acabado por falar de outra forma ali com o Senhor 

Arlindo. O Estudo dos Serviços que está a ser feito, não só para a Urgeiriça, mas para o 

Concelho todo. Tem a ver com lombas redutoras, com passadeiras. Algumas das passadeiras 

já estão aprovadas. Estão disponibilizadas. Aguardam algumas, como ouviu até a resposta do 

parecer da Junta de Freguesia, porque há locais onde as Juntas de Freguesia não querem 

solução fácil de pintar a passadeira e ser feito de outra maneira. Ouviu também essa questão. 

E, portanto, esse era um meio mais fácil nas passadeiras. Algumas já estão contempladas, 

nomeadamente, para a Escola e para outros locais, como referenciou. Em relação às faixas de 

combustível, de alguma maneira, já respondeu. A iluminação pública, do desajustamento de 

horário, é uma questão que tem a ver com as substituições também e com a forma como 

funciona. Não é localizado só porque vive lá o Senhor José Manuel, então vão cortar. 

Também muito a visto com as reuniões que o Executivo teve com a E-Redes e é assim: O 

Executivo pode fazer a participação quando não estão a funcionar as coisas bem. Mas depois 

remete até para as próprias Juntas de Freguesia, para os próprios Municipes, para fazerem o 

reporte a isso. Há uma aplicação própria para fazer os reportes desses Serviços, não 

invalidando que o Executivo não os faça na mesma. A própria E-Redes lhe disse isso. O 

Executivo reporta isso e agradece que os Municipes lhes comuniquem isso e que os próprios 

Municipes reportem e que peçam às próprias Juntas de Freguesia para reportarem porque há 

aplicações nesse sentido. Há uma aplicação mesmo para fazerem os reportes à E-Redes no 



sistema de ligação pública. A Autarquia, naturalmente, pode pressionar, pode insistir, pode 

fazer. Mas funciona com aquele Portal, com aquela aplicação o funcionamento, quer de uma 

avaria, de um poste de iluminação e depois o Executivo propõe também, obviamente, se for 

para colocar mais postes de iluminação porque há mais pedidos para isso. Em jeito de 

informação, que é muito importante na iluminação pública, o Executivo teve uma reunião 

com a E-Redes recentemente onde há a questão da iluminação pública, que estará coberta 

muito brevemente, até ao final deste ano, em cerca de 50% do que a iluminação pública do 

Município. Há um Projeto para fazer, até 2027, a conclusão da rede. Agora, é assim: Há aqui 

a ideia também de tentarem as Autarquias resolver o problema antes por causa dos custos 

também. Ou seja, se, eventualmente, encurtarem isto no tempo, pagam menos. Mas depois há 

aqui vários projetos. Um deles, acha que já foi colocado no anterior Executivo que tem a ver 

com, não veio a reunião de Câmara, mas ele, Senhor Presidente, acha que devia ter sido 

coagitado, que era a questão das EZES, que é a questão de, eventualmente, comparticipar o 

Executivo, dividir depois com a E-Redes depois o lucro do pagamento. Concessionaram. Não 

podem mexer. A E-Redes responsabiliza-se. Mas, depois, no que seria o retorno da 

iluminação pública, do pagamento, seria, não é dividir em 50%, mas haveria uma parte 

substancial também que é uma parte que pode ser cogitada também em termos de devolução, 

embora não haja muitas Autarquias, em abono da verdade, a aceder a isto. E há outras, como a 

Figueira da Foz, que também foi referenciado, que contratualizou o empréstimo para fazer a 

renovação led a 100% num curto espaço de tempo. Sobre a questão da vala e da Rua do 

Freixieiro, é uma questão, sem dúvida alguma, que terá que ser feita com a brevidade 

possível. Estão a falar, de facto, de Saúde Pública, além da qualidade de vida, que é tão 

importante. Saúde pública e a qualidade de vida dos Municipes estão lado a lado. Ele, Senhor 

Presidente, acha que não consegue hierarquizá-las. Mas, pronto, aquelas questões da Rua do 

Freixieiro, para fazer o passeio, isso é importante. Mas, se calhar, mais premente ainda é a 

questão da resolução das questões que têm a ver com a Saúde Pública e com a questão da 

vala. Não é necessário regressarem a outros tempos para isso, nem pôr por escrito. O que foi 

falado é a questão do procedimento na Loja do Cidadão que serve para os Municipes também, 

ou as Associações, eventualmente, fazerem isso. Agora, passando para o Senhor Arlindo 

Duarte, esta questão é uma questão que já se arrasta há bastante tempo, há muitos, muitos 

anos. E, pronto, o Executivo também podia ficar aqui no pé de que sim, vamos ver, já há 

muitos anos que vão fazer. Ele, Senhor Presidente, gostaria de, depois viesse aqui um dia o 

Senhor Arlindo, ou o Senhor José Manuel, ou alguém dizer assim: Olhe, finalmente, a 

empreitada está feita. Ele, Senhor Presidente, acha que é o que os Senhores desejam e que 

acreditassem que da parte do Executivo não há menos vontade de que isso seja concretizado. 

Ele, Senhor Presidente, das questões mais importantes, pareceu-lhe, pediu desculpa ao Senhor 

José Manuel, mas pareceu-lhe que percebeu de uma forma diferente a questão do excesso de 

velocidade. A vala, o coletor e a iluminação pública, digamos assim, seriam as questões mais 

prementes. Mas, de qualquer maneira, pronto, eles estavam depois a falar aqui também que 

tem a ver com outras implicações em termos de Instituições que supervisionam também isto. 

Mas, que olhasse, o Executivo cá estará para resolver o problema. E, enquanto ele não for 

resolvido, o Executivo sabe que, em todas as reuniões de Câmara, enquanto ele não for 

resolvido, a questão da vala, a questão do coletor, estarão em cima da Mesa. Da parte do 

Executivo, a disponibilidade para que isso seja feito. O mesmo se aplica aos postes, que falou 

o Senhor Arlindo, de eletricidade na Rua do Freixieiro que tem a ver com o que o Senhor José 

Manuel também tinha falado, na questão da iluminação pública. O Senhor Arlindo falou na 

questão dos postes de eletricidade. Estão a falar de questões de iluminação pública. Se calhar, 

ele, Senhor Presidente, não foi, completamente, percetível. Eles estão a falar de questões de 

iluminação pública. O Senhor José Manuel falou numa aceção diferente. Já que esta a falar de 

iluminação pública, juntou os dois. Em relação à barroca já está falado. A questão não tem a 

ver com nenhum procedimento. O que lhe falaram é um procedimento que, geralmente, é feito 

e já há muito tempo em termos de Loja do Cidadão. Portanto, ele, Senhor Presidente, acha 

que o Amigo Arlindo aí não tem razão. Mas tem direito à sua opinião, como é óbvio. Em 

relação à Estrada das Caldas da Felgueira, o que foi feito, o que está adjudicado é a questão, 
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com uma empresa externa, que assegura uma parte do que é a limpeza. E outra que é 

assegurada pelos Serviços do Município. O que está concluído é de uma parte da Felgueira até 

Senhorim, que é uma empresa externa. O que ele, Senhor Presidente, lhe estava a dizer e 

disse-lhe também na altura, a que vai até à Ponte, na Freguesia de Senhorim. E, agora, a 

intervenção está a ser feita também, grosso modo, na Freguesia de Senhorim e as intervenções 

têm sido mais até nas Freguesias e nessa parte do que até, propriamente, na malha urbana, 

digamos assim e bem, por falarem em Freguesias. A outra questão que está a falar é das 

Caldas da Felgueira até Vale de Madeiros, onde já foi feito, onde foi, depois, curado e onde 

voltou, naturalmente, também a crescer e vai ser, novamente, intervencionada. Era isso que 

ele, Senhor Presidente, estava a dizer ao Senhor Arlindo. Em relação às passadeiras da Escola 

do Fojo, já foram faladas com os Agrupamentos, na reunião do Agrupamento também e já foi 

falado também com pais, que também falaram o mesmo aqui, foram recebidos. E foi-lhes dito 

que foi feito esse Estudo pelos Serviços. Falaram nisso também na Assembleia Municipal, por 

uma questão de passadeiras e intervenção nas passadeiras ao longo das Freguesias. E essas 

passadeiras estão contempladas e muito brevemente, serão realizadas, particularmente, essas 

que têm a ver com a pintura na via pública e não a intervenção, digamos assim, em termos de 

fazer o empedrado que também é pedido por algumas Freguesias. Os adiantamentos que 

falou, se foi pedido algum adiantamento? Não. O que aconteceu no ano anterior foi que feito 

um pedido de um adiantamento de uma tranche do FEF, salvo o erro de novembro. E esse 

mecanismo é permitido, mas não foi feito nenhum pedido de adiantamento porque o 

adiantamento pode dar, na altura, resposta a algum problema maior de Tesouraria, mas, 

depois, obviamente, no outro mês. E, portanto, a gestão, aqui é diária nessa questão. O que 

ele, Senhor Presidente, está a dizer é assim: Com o adiantamento feito, obviamente que 

depois, que essa verba, que era para ser nesse mês, era diluída depois. Mas o que ele quer 

dizer com isto é o seguinte: Nesse mês, depois, se for feito esse adiantamento, vai faltar verba 

para gerir. E, portanto, a opção foi feita nesse sentido. Não sabe se há mais algum aditamento.  

---- O Senhor José Manuel Loureiro Ferreira afirmou que se esqueceu de dizer mais uma 

coisa. Pedia desculpa. Em relação ao Viaduto, quem vem de Canas de Senhorim para o Hotel, 

no dia que veio aquela grande chuvada, ele passou lá de carro. Não se passava lá de moto. 

Tinha que ser de carro. A água não escoava. Não sabe se aquilo é um problema de drenagem. 

Quando vem aquela água forte, toda ela ali vai parar. Não sabe se é por causa daquelas obras 

que andaram lá a fazer porque ela antes drenava. Acha que a Câmara mandou lá alguém. E na 

Rua que vai para o Jardim-Escola João de Deus fizeram lá agora um corte para ligar água lá a 

uma casa que foi construída e está tudo em terra. ------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor José Manuel Loureiro Ferreira que as obras que 

andam a fazer no Viaduto são da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal. -------------- 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA 
 

---- O Senhor Presidente da Câmara pediu à Funcionária Dr.ª Ana Isabel Almeida dos Santos, 

Dirigente Intermédia de 3.º Grau, da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social, Emprego 

e Saúde, que secretariou a reunião, para proceder à leitura da minuta da ata da presente 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- 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  trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta por 

mim, _________________________________________________, Dirigente Intermédia de 

3.º Grau, da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social, Emprego e Saúde, conforme 

deliberação tomada na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 08 de agosto 

de 2022, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta 

já aprovada e assinada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente, 

 

___________________________________________ 

 

 A Dirigente Intermédia de 3.º Grau, 

 

__________________________________________ 


