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Quero, por isso, deixar uma palavra de solidariedade e alento a todas as pessoas que 

viram os seus rendimentos reduzidos, bem como a todos os empresários e empresas 

do nosso concelho, sobretudo para aqueles que, infelizmente, foram obrigados 

a encerrar ou reduzir temporariamente o seu negócio. Haverá vida para além do 

Coronavírus e todos queremos garantir a sobrevivência das nossas empresas e com 

isso garantir também que tantas e tantos Poiarenses, depois deste período de crise, 

vão continuar a ter condições para receber os seus salários no final de cada mês e 

alimentar as suas famílias.

A vida colocou-nos à prova com este gigantesco desafio. Contudo, não tenho 

qualquer dúvida de que vamos conseguir ultrapassar com sucesso este momento 

difícil.

Queremos voltar rapidamente às nossas rotinas! Voltar a fazer aquelas coisas 

simples de que tanto gostamos e das quais sentimos saudades. 

Tenho a certeza de que, em conjunto, de forma solidária, e com a coragem e 

resiliência que tanto nos caracteriza vamos ser capazes de ultrapassar este momento 

mau, retirar dele todos os ensinamentos que o mesmo nos proporciona e recuperar 

a nossa forma tão feliz de viver.

Até breve

Um abraço amigo!

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 

Poiarenses

Dirijo-me a todos vocês num momento particularmente delicado, em que somos 

confrontados com um dos períodos mais difíceis e exigentes das nossas vidas. A 

situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID 19), é algo que nenhum 

de nós estaria à espera, tão pouco preparado para viver, contudo, o comportamento 

demonstrado pela grande maioria da nossa população e sobretudo o sentido de 

responsabilidade e a disciplina com que têm sido respeitadas as recomendações das 

autoridades oficiais, tem-nos permitido alcançar resultados muito positivos que 

alimentam a nossa esperança coletiva de rapidamente regressarmos à normalidade.

O Município de Vila Nova de Poiares, e todos os seus colaboradores, estão a empenhar-

se profundamente para conseguir responder a todas as necessidades da nossa 

população, nomeadamente, nas situações de maior vulnerabilidade e de carência 

social para que não se sintam desprotegidas, neste período de grande dificuldade. 

Nesse sentido, não estamos a poupar esforços, sejam eles de natureza humana, 

financeira ou material para responder de forma rápida e adequada a todas as 

solicitações que nos chegam.

Mas não estamos sozinhos neste processo. Este é um esforço coletivo desenvolvido 

de forma articulada e solidária por um conjunto de entidades que, no nosso 

concelho, estão a realizar um trabalho muito competente e empenhado que temos 

que reconhecer e agradecer. São exemplo disso as Juntas de Freguesia e todos os 

seus colaboradores, os bombeiros, as forças de segurança e todos os profissionais 

de saúde e demais trabalhadores afetos ao Centro de Saúde local e às nossas IPSS’s, 

nomeadamente às que desenvolvem o seu trabalho na área dos idosos, um dos grupos 

mais vulneráveis aos efeitos deste vírus e em relação ao qual temos que garantir toda a 

atenção. Mais do que nunca, a união faz a força e em conjunto somos verdadeiramente 

mais fortes.

O esforço que estamos a fazer para acudir a todas as situações de maior fragilidade, 

relacionadas com o novo Coronavírus (COVID-19) e os seus efeitos, nomeadamente 

o conjunto das medidas já tomadas e as que, certamente, ainda teremos que tomar 

durante e depois do período de crise, aliado à incerteza sobre aquilo que o futuro 

ainda nos reserva, obrigam-nos a repensar todo o Plano de Atividades e o orçamento 

municipal aprovado para este ano. Necessariamente teremos que tomar decisões que 

não gostaríamos, mas a saúde e o bem-estar de todos os Poiarenses são para nós a 

maior das prioridades e é aí que vamos concentrar todas as nossas energias.

Nesse sentido, é possível que alguns dos principais eventos culturais, sociais e outros 

previstos para este ano, mesmo os de maior dimensão como é o caso da Poiartes, 

possam ter que vir a ser cancelados, seja porque a incerteza relativamente ao futuro 

não permite a sua planificação atempada e adequada, seja porque há necessidade de 

garantir recursos para apoiar as pessoas, as instituições e as empresas.

Os efeitos da situação pandémica que vivemos, não terminam com o previsível 

e desejado final do estado de emergência. Haverá certamente um período de 

recuperação, que todos esperamos seja o mais curto possível, mas que obrigará 

naturalmente não só a manter uma atitude de vigilância e precaução, mas também à 

identificação e apoio das situações de fragilidade causadas pelo surto.
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Município ativou Plano de Contingência e 
Plano Municipal de Operações COVID-19

Com a declaração de Pandemia 
do Coronavírus (COVID-19) o Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares ativou 
o plano municipal de contingência 
e, mais tarde o Plano Municipal de 
Operações COVID-19, no sentido de 
implementar um conjunto de me-
didas necessárias para contenção e 
mitigação do vírus. A implementa-
ção destes planos teve ainda como 
objetivo coordenar as atividades 
e âmbito de atuação das forças e 
unidades envolvidas ou outras que 
cooperem nas atividades de pro-
teção e socorro, no âmbito do pla-
neamento e gestão das situações de 
emergência referentes ao Coronaví-
rus (COVID – 19).

Medidas preventivas 
e de autoproteção

Os planos preveem que sejam es-
crupulosamente observadas as me-
didas preventivas e de autoprote-
ção permanentemente, desde logo 
as enunciadas pelas autoridades 
de saúde e já amplamente conhe-
cidas, tanto a nível coletivo como 
individual, mas também contempla 
medidas institucionais, nomeada-
mente:

- Os colaboradores do município 

Objetivo é a implementação de conjunto de medidas para contenção e mitigação do vírus

trabalham em regime alternado 
reduzindo a taxa de ocupação das 
estruturas municipais;

- Manter os serviços municipais 
sem atendimento presencial - aten-
dimento através de serviços telefo-
ne, online e mail;

- Criação de programa de de-
sinfeção dos espaços públicos com 
maior fluxo de população, mais 
concretamente farmácias, centro de 

saúde, lares, centros veterinários, 
padarias/pastelarias, CTT, Ecopon-
tos, multibanco, supermercados e 
hipermercados, com a colaboração 
de equipas do município e Juntas 
de Freguesia;

- Manutenção de várias linhas de 
atendimento municipal no sentido 
de concretizar o atendimento não 
presencial perante o cidadão;

- Encerramento de parques de 

lazer, feiras, mercados, bibliotecas, 
museus, escolas, parque de campis-
mo municipal, piscina e pavilhão 
municipal, WC’s e parques infantis;

- Manter canais de comunicação 
com a população, nomeadamente 
através da Página Oficial e redes 
sociais do município, SMS, e-mail, 
flyers e outdoors;

- Restringir o acesso aos cemité-
rios em articulação com as Juntas 

de Freguesia, proibindo o aglo-
merado de pessoas no interior dos 
mesmos e manterem a distância de 
segurança (cerca de 2 metros), limi-
tar a presença até 10 pessoas, única 
e exclusivamente a familiares dire-
tos, nos atos de inumação;

- Identificação da população 
mais vulnerável, efetuando o seu re-
gisto e monitorizando diariamente 
através das forças de segurança;

- Suspender os Centros de Dia e 
garantir que os idosos permanecem 
na sua própria habitação, levando 
as Instituições diariamente as refei-
ções ao domicílio.

- Manter as cantinas sociais e 
apoio domiciliário à população 
mais vulnerável, por parte das IPSS;

- Criar uma linha telefónica mu-
nicipal apoio social à população 
no sentido de dar resposta às ne-
cessidades básicas e salvaguardar a 
manutenção da população na sua 
habitação prioritariamente aquela 
que é mais vulnerável;

Nós vamos lá, Bolsa de 
Voluntariado e outras iniciativas

Além das medidas enuncia-
das, recorde-se que a Câmara Mu-
nicipal e as Juntas de Freguesia 
disponibilizaram alguns serviços 
específicos, como “Não saia de 
Casa, Nós Vamos Lá” - de apoio 
aos munícipes mais idosos e com 
maior dificuldade de deslocação 
para aquisição de bens de primei-
ra necessidade e medicamentos; 
bem como a criação de uma bolsa 
de voluntariado – Mãos de Afeto – 
em colaboração com as IPSS’s do 
concelho para prestar apoio à po-
pulação mais vulnerável, sem re-
taguarda familiar e nos casos que 
seja necessário às próprias Institui-
ções. Foi também criado um centro 
de apoio para a possibilidade da 
necessidade de evacuação de lares 
e outros estabelecimentos simila-
res, ficando definido que será no 
Centro Escolar Santo André.

O Município de Vila Nova de 
Poiares está, naturalmente, a acom-
panhar em permanência o desen-
volvimento da situação epidemio-
lógica no concelho, mantendo 
diariamente uma reunião da Co-
missão Municipal de Proteção Civil 
restrita para fazer o briefing diário, 
para além de uma estreita articula-
ção e comunicação com os elos de 
ligação de todos os atores interve-
nientes no sentido de uma fácil e rá-
pida comunicação não presencial.

Reunião na Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares com Delegado de Saúde, juntas de freguesia e diferentes parceiros sociais, 
por forma a esclarecer, difundir e promover as recomendações das medidas a adotar em virtude do COVID - 19

O Município de Vila Nova de Poiares tem pro-

cedido à entrega de diverso material de proteção 

individual a diferentes instituições particulares 

de solidariedade social do Concelho, bem como 

ao Centro de Saúde, Posto da Guarda Nacional 

Republicana e Bombeiros Voluntários de Poiares.

Este material visa oferecer maiores e melho-

res condições de segurança no trabalho a todos 

os profissionais daquelas instituições e aos seus 

utentes - nalguns casos idosos e por isso do 

grupo de maior risco -, minimizando os riscos de 

contágio.

A Câmara Municipal continua empenhada em 

obter fornecimento de mais material de proteção 

individual, nomeadamente em articulação com a 

CIM - Região de Coimbra.

Refira-se que também as empresas Licor Bei-

rão e Domplex decidiram ofertar  gel desinfetante 

e viseiras, respetivamente, material que foi dis-

tribuído pelas diversas instituições no Concelho

Autarquia disponibiliza material de proteção individual
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Câmara e Juntas de Freguesia de 
Poiares higienizam via pública

A necessidade de contenção da 
propagação do COVID-19, levou 
a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares e as Juntas de Freguesia 
de Poiares – Santo André, Arrifana, 
São Miguel de Poiares e Lavegadas, 
a colocaram em prática um serviço 
de limpeza e higienização de diver-
sos espaços públicos onde ocorrem 
maiores concentrações de pessoas, 
em todo o Concelho.

Em causa estão sobretudo zonas 
de serviços públicos, supermerca-
dos, bancos, farmácias, padarias, 
paragens de transportes públicos, 

Ação visa desinfetar locais de maior concentração de pessoas

Linha de apoio psicoemocional para
doentes COVID em isolamento profilático

O Município de Vila Nova de 
Poiares, em conjunto com o Agru-
pamento do ACESPIN – Agrupa-
mento de Centros de Saúde do Pi-
nhal Interior, promoveu a criação 
de uma linha de apoio psicoemo-
cional para os doentes COVID-19 
em isolamento profilático.

Para o efeito o Município, dispo-

entre outros locais onde há maior 
risco de contágio, devidamente 
identificadas pelas diferentes enti-
dades e em coordenação pelo Servi-
ço Municipal de Proteção Civil.

A sua implementação está a ser 
levada a cabo por funcionários e 
equipamentos do Município e das 
próprias Juntas de Freguesia, decor-
rendo ao longo de toda a semana.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, 
«esta é uma medida preventiva que 
visa minimizar esse risco de propa-
gação do covid-19, mas que por si 

só não é capaz de erradicar o risco 
de contágio, pelo que novamente, 
faço um apelo a que sejam rigoro-
samente cumpridas as regras deter-
minadas pelo Governo, evitando o 
contacto social».

O mesmo responsável afirmou 
ainda que «esta ação não se irá es-
tender a todas as ruas do concelho, 
porque a ordem para todos é de 
ficar em casa, mas aqueles locais 
mais suscetíveis de serem utilizados 
pelas pessoas no âmbito das suas 
necessidades essenciais durante 
este período”.

nibilizou um número e equipamen-
to telefónico, com capacidade para 
comunicação por videochamada, 
à psicóloga do ACESPIN que se en-
contra no centro de saúde local, a 
fim de poder prestar um serviço de 
maior proximidade, e facilitando a 
afetividade e avaliação psicológica 
e emocional destes pacientes. 

Além dos munícipes com CO-
VID-19 em isolamento profilático 
ou em vigilância ativa e respetivos 
familiares, podem ainda recorrer 
a esta linha os profissionais das 
IPSS’s com sede no concelho, bem 
como os profissionais da Câmara 
Municipal e respetivas Juntas de 
Freguesia.

Serviço lançado pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares e as Juntas de Freguesia de Poiares – Santo An-
dré, de Arrifana, de São Miguel de Poiares e de Lavegadas.

[ A quem se destina? ]
População-Alvo
- idoso – pessoa com mais de 65 anos de idade
- idoso com reduzida mobilidade
- idoso sem meios de deslocação
- idoso com problemas de saúde – doença crónica
- pessoa com mobilidade reduzida e sem meios de des-

locação
- Se, e apenas se, não tiver rede de suporte familiar e/

ou de vizinhança

[ Quem o Faz? ]
O serviço será feito por uma equipa devidamente iden-

tificada e com as medidas necessárias de proteção – Câma-
ra Municipal ou Juntas de Freguesia

[ Quando e Como o Faz? ]
O idoso deverá contactar a sua Junta de Freguesia para 

proceder ao pedido:
Segundas-feiras e Quintas-feiras das 9h00 às 12h00
Entrega dos bens, por parte dos serviços de ação social, 

ocorrerá no mesmo dia da encomenda, durante o período 
da tarde, e de acordo com a disponibilidade dos diversos 
serviços envolvidos

[ O que pode solicitar? ]
- Bens de primeira necessidade necessários para a con-

feção da refeição durante uma semana
- Medicamentos com receita médica

[ Contactos ]
Contacte a sua junta de freguesia:
Poiares – Santo André: 239 421 036
Arrifana: 239 428 087
São Miguel: 239 421 513
Lavegadas: 239 455 667 / 933 034 455

Com a colaboração:
CLDS – 4G Somos um Só e Associação iCreate

Não saia de casa, 
Nós vamos lá!
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Vila Nova de Poiares adapta salas 
de aula em hospital de campanha

As salas de aula e o pavilhão do 
Centro Escolar de Poiares – Santo 
André foram transformadas num 
verdadeiro hospital de campanha, 
numa atitude preventiva e que visa 
dotar o Concelho de capacidade de 
resposta em caso de alguma even-
tualidade nesta luta desigual con-
tra o covid-19.

Assim, as mesas e as cadeiras 
deram lugar às camas, numa ação 
que foi articulada entre todos os 
elementos da Comissão Municipal 
de Proteção Civil, Juntas de Fregue-
sia, Guarda Nacional Republicana, 
Delegado de Saúde e pelos respon-

Medida preventiva para dotar Concelho de capacidade de resposta

Tal como já foi anunciado, a Empresa Intermunicipal do 
Ambiente do Pinhal Interior – APIN, reunida em Assembleia-
Geral, aprovou por unanimidade um conjunto de medidas 
para apoiar os munícipes neste período de Estado de Emer-
gência nacional para combater a crise epidemiológica que 
assola o país.

Entre as medidas, sublinha-se a redução de 80% no valor 
total da fatura dos consumidores não domésticos, entre os 
meses de março e maio, bem como a aplicação do tarifário 
social a todos os consumidores domésticos, no mesmo perío-
do, o que se traduz numa redução no valor da fatura superior 
a 60% para consumos mensais até 10 m3, e mais de 50% para 
consumos entre 10 e 15 m3. Além destas, decidiu também 
avançar com o alargamento do prazo limite de pagamento 
das faturas e suspender todos os cortes no fornecimento de 
água, assegurando desta forma a manutenção dos serviços.

Durante o período em que decorre a referida bonificação 
serão os Municípios a assumir a despesa associada e, no caso 
de Vila Nova de Poiares, prevê-se que o esforço financeiro ine-
rente ultrapasse os 150 mil euros.

Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henri-
ques, «é um grande esforço financeiro, mas que é fundamental 
aplicar para apoiar as famílias, empresas e instituições do nos-
so concelho, de forma a minimizar o enorme impacto que a 
sociedade está a sentir com os efeitos das medidas de combate 
ao novo coronavírus».

sáveis pelos lares de idosos a funcio-
nar no Concelho, nomeadamente 
da Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares e da Irmanda-
de de Nossa Senhora das Necessida-
des.

De acordo com o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, «é uma medida de pre-
venção que desejamos nunca pôr 
em prática, mas temos que estar 
preparados para responder a todas 
as eventuais situações de crise».

João Miguel Henriques lembrou 
que «se o ataque à doença cabe a 
todo o pessoal médico, enfermei-

Redução da fatura da 
água para apoiar famílias

ros, auxiliares, em cooperação com 
os diferentes agentes da proteção 
civil, a nós, cidadãos, cabe a respon-
sabilidade de nos proteger a nós 
próprios, aos nossos familiares e 
aos nossos semelhantes».

Daí que o Presidente da Câma-
ra Municipal, reitere «o apelo para 
que todos e todas cumpram as reco-
mendações do Governo e da Dire-
ção Geral de Saúde, nomeadamente 
que permaneçam nos seus lares, 
saindo apenas para o estritamente 
necessário.

Vamos todos ficar bem! Fique 
em casa!»

Bolsa de Voluntariado “Mãos de Afeto”
A Câmara Municipal, atenta à preocupação de todos e tra-

balhando na prevenção dos riscos e problemas, no âmbito 
da propagação da doença provocada pelo novo coronavírus 
e em estreita colaboração com as IPSS’s do Concelho, decidiu 
criar uma bolsa de voluntários - Mãos de Afeto - que, prestarão 
apoio, caso assim se justifique, a quem mais necessita.

Assim, se tem experiência ou formação na área da geronto-
logia, fisioterapia, ação social, psicologia, enfermagem; na área 
de apoio e cuidados a prestar a idosos e/ou dependentes; von-
tade e espírito de entreajuda;  se não esteve exposto a situações 
de risco; - se não pertence aos grupos de risco, nomeadamente 
pela idade, ser portador de doença crónica, envie o seu curri-
culum para blv@cm-vilanovadepoiares.pt que entraremos em 
contacto consigo!

O Município de Vila Nova de Poiares vai aderir ao movi-
mento WeSew, e está a angariar voluntários que queiram 
costurar e confecionar material de proteção individual, como 
máscaras, cogulas a partir de casa.

Os ‘kits’ de moldes e materiais serão fornecidos pelo Mu-
nicípio e os voluntários que tenham máquinas de costura em 
casa poderão assim associar-se a este movimento e contribuir 
no esforço de produção de materiais de proteção individual, 
de forma a poder fornecer as entidades e instituições locais, 
nomeadamente IPSS’s.

De referir que o movimento surgiu em Penela, e o Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares está a desenvolver esforços, em 
articulação com entidades privadas, para o fabrico de moldes 
de corte e matérias-primas, para distribuição de kits aos vo-
luntários.

Os interessados poderão obter mais informação direta-
mente através da página do projeto WeSew, em https://www.
facebook.com/wesewportugal/ e inscrever-se na bolsa de vo-
luntariado já existente no Município, através do endereço 
blv@cm-vilanovadepoiares.pt

Ajude-nos a Ajudar.
Esta luta é de Tod@s

Município angaria 
voluntários para confeção 
de máscaras em casa
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Feriado Municipal de Vila Nova de Poiares 
comemorado com inaugurações e distinções

Os 122 anos da restauração de-
finitiva do concelho foram assina-
lados com pompa e circunstância, 
na presença da Ministra da Coesão 
Territorial,Prof.ª Ana Abrunhosa, 
que presidiu às cerimónias.

Recebida nos Paços do Concelho 
com guarda de honra pelos Bom-
beiros Voluntários de Vila Nova 
de Poiares e pela Filarmónica Fra-
ternidade Poiarense, a Ministra da 
Coesão Territorial saudou as várias 
entidades locais e regionais repre-
sentadas que fizeram questão de 
participar nestas comemorações, 
assinou o livro de honra e rumou 
depois ao CCP, para a Sessão Sole-
ne, juntando-se ao muito público 
presente que rapidamente encheu 
o Salão de Congressos.

A sessão teve início com a inter-
venção do Presidente da Assem-
bleia Municipal, Nuno Lima Fer-
nandes, que brindou os presentes 
com uma ‘aula de história’ sobre a 
freguesia de Lavegadas.

Seguiu-se a atribuição de me-
dalhas de bons serviços prestados 
aos trabalhadores do Município 
que perfizeram 15 e 25 anos de ser-
viço. Foram ainda homenageadas 
algumas personalidades e entida-
des do concelho que se destacaram 
em diversas áreas, com a atribuição 
de medalhas de mérito municipal 
- grau ouro, nomeadamente à As-

Funcionários agraciados, Medalhas de Mérito e Medalha de Honra atribuída a Ana Abrunhosa

sociação “2mãos4patas” (área asso-
ciativismo), António Queimadela 
Baptista(área da Saúde), ao Gabriel 
Matos(área da Cultura) e Sara Duar-
te(área da Investigação e Saúde).

Nesta cerimónia, foi ainda en-
tregue a Medalha de Honra do Mu-
nicípio, que pela primeira vez foi 
atribuída à pessoa que preside às 
Cerimónias, no caso, a Prof.ª Dr.ª 
Ana Abrunhosa, por todo o tra-
balho de proximidade, empenho 
e competência desenvolvido en-
quanto presidente da CCDRC e pelo 
apoio prestado na recuperação das 
habitações e infraestruturas afeta-
das pelo trágico incêndio de outu-
bro de 2017.

Presidente alertou Governo para 
as necessidades urgentes nas 
acessibilidades

Aproveitando a presença de um 
membro do Governo e ex-presi-
dente da CCDRC, que conhece bem 
a região e as suas dificuldades em 
matéria de acessibilidades, o Presi-
dente da Câmara Municipal apelou 
à governante que se associe a esta 
causa e que «possa ajudar a resol-
ver este grande problema que está 
claramente a limitar o desenvolvi-
mento deste concelho e deste terri-
tório», referiu.

«É uma reivindicação há tento 
tempo adiada que apenas recla-
ma um tratamento de justiça e de 

equidade com os demais territó-
rios e regiões do País», acrescentou, 
sublinhando que «a ligação da A13 
ao IP3, por um percurso geografica-
mente desenhado a sul do rio Mon-
dego, além de viável económica e fi-
nanceiramente, contribuiria não só 
para reduzir os atuais problemas do 
IP3 como, sobretudo, traria novas 
soluções para este território, contri-
buindo para atenuar os atuais efei-
tos do isolamento criados pela inte-
rioridade e pela baixa densidade».

Em resposta ao apelo lançado, a 
governante afirmou que a solução 
reclamada faz parte do PNI 2030 
e garantiu «que o IP3 será reaber-
to nos dois sentidos antes do final 

do mês de janeiro» e que terá, en-
quanto ministra, a mesma postura 
de proximidade aos autarcas para 
«fazer no país o que fiz no Centro, 
andar no terreno», que permite um 
conhecimento mais profundo das 
dificuldades do desenvolvimento 
regional.

Inaugurações das estruturas
recuperadas

Terminada a sessão solene, o 
tempo foi de inauguração das obras 
de recuperação das estruturas afe-
tadas pelos incêndios, nomeada-
mente a área de restauração e bar 
do complexo das Piscinas da Fraga 
e o Parque das Medas, para além do 
novo Centro de Recolha Oficial de 
Animais (canil municipal) e ainda 
o Centro de Convívio de Sabouga, 
que finalmente ficou concluido e 
colocado ao serviço da população, 
complementado com uma justa ho-
menagem a Orlando Fonseca Luís.

Houve ainda lugar para o tradi-
cional almoço integrado na Sema-
na da Chanfana, com a presença de 
várias entidades locais, regionais 
e nacionais, contribuindo para a 
divulgação da excelência gastronó-
mica do concelho, terminando com 
a reposição da peça de teatro “O 
Pedro e o Lobo”, apresentada pela 
Companhia de Teatro Experimental 
de Poiares.
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13 de janeiro em imagens

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
Gabriel Oliveira Coimbra Matos [ área da Cultura ]

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
António Firmino Queimadela Baptista [ área da Saúde ]

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
Associação “2 mãos 4 patas” [ área do Associativismo ]

Receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho
Após a assinatura do Livro de Honra do Município, o Presidente da Câmara Municipal oferece uma Cântara 

dos Segredos, ilustrativa do artesanato local em barro preto

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
Sara Filipa Rosa Duarte [ área da Investigação e Saúde ]

Medalha de Honra do Município de Vila Nova de Poiares
Ana Maria Pereira Abrunhosa
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13 de janeiro em imagens

Inauguração I
Centro de Recolha Oficial / Canil Municipal

Medalha por Bons Serviços - Grau Bronze [ 15 anos de serviço ]
Fátima Videira, Fernanda Cristo, José Rui Bernardino, Isabel Marques, António Travassos, Karla Melo, Carlos 

Paiva, António Craveiro, Cláudio Cancela, Sónia Ferreira e Maria do Céu Simões

Inauguração II
Inauguração do Centro Recreativo e Cultural de Sabouga, e atribuição do nome de “Orlando Fonseca Luís” a 

uma sala do recém-inaugurado espaço, em reconhecimento do seu trabalho pela coletividade

Medalha por Bons Serviços - Grau Prata [ 25 anos de serviço ]
Ana Ester Jorge Marta, Paulo Duarte Fortunato Costa e Teresa Margarida Carvalho da Silva
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13 de janeiro em imagens

Inauguração III
Espaço de bar e restauração do Complexo da Fraga - Zona de Recreio e Lazer

Inauguração IV
Parque das Medas
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Cortejo das instituições 
e associações encheu as 
ruas de Poiares

O número de inscrições já fazia 
antever o nível de sucesso e a parti-
cipação das coletividades e associa-
ções transformaram este Carnaval 
de Poiares num dos maiores e me-
lhores dos últimos anos, juntando 
cerca de 400 participantes inscritos.

As várias associações e coletivi-
dades poiarenses saíram à rua, com 
participantes e viaturas devida-
mente caracterizados, e desfilaram 
em cortejo pelas principais ruas da 
vila, numa manifestação de grande 
animação e folia. Nem a chuva di-
minuiu alegria e boa-disposição dos 
foliões, acompanhados pelo ‘povo’ 

Participação ‘recorde’ de associações e 
coletividades trouxe animação extra

que se juntou à festa, engrossando 
ainda mais o cortejo carnavalesco.

Os festejos prolongaram-se por 
toda a tarde, concentrando-se no 
centro da vila, onde houve lugar ao 
concurso infanto-juvenil de melhor 
mascarado, evidenciando as dife-
rentes e originais fantasias e disfar-
ces dos mais pequenos.

No final o Presidente da Câmara, 
João Miguel Henriques, fez um ba-
lanço extremamente positivo destas 
festividades carnavalescas, deixan-
do uma saudação especial ao espí-
rito criativo e de folia manifestado 
pelos poiarenses.

Corso da Comunidade Educativa

Ao todo foram cerca de 800 as crianças e jo-
vens, de toda a comunidade educativa, que saíram 
à rua para festejar o Carnaval.

O cortejo dos foliões de ‘palmo e meio’ desfilou, 
como habitualmente, pelas principais artérias de 
Poiares, enchendo as ruas com a alegria sempre 

Crianças e jovens, professores e auxiliares 
desfilaram no Carnaval

«Este ano decidimos introduzir 
um fator de incentivo extra, que 
apesar de simbólico, se fez notar e 
‘despertou’ a criatividade dos poia-
renses, levando-os a participar no 
cortejo com o espírito folião que é 
tão característico das nossas gen-
tes», afirmou o Presidente da Câma-
ra Municipal.

contagiante dos mais pequenos, e a originalidade 
das fantasias, dando um colorido especial aos fes-
tejos carnavalescos deste ano.

Refira-se que além do Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares, participaram também as 
crianças das várias IPSS do concelho.

“Velhos são os trapos”
Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares

“Piratas”
Associação de Estudantes da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos

“La casa de papel”
Associação Recreativa de São Miguel

“Os anjos descem à terra”
Companhia de Teatro Experimental de Poiares
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Carnaval das Associações e Instituições em imagens

“Alimentação”
APPACDM de Vila Nova de Poiares

“Água”
CBEISA - Centro de Bem Estar Infantil Santo André

“Banda Chocar ‘Alho”
Centro de Convívio do Carvalho

“Mucela no Futuro”
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Mucela

“Os Piratas”
Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis

“Casamento do Zé Povinho e D.ª Maria Banqueira”
Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades

“Obesidade”
One Love Family

“Circo”
Centro Cultural e Recreativo de Ribas / Little Power

“Os Palhaços / Mundo da Disney”
Filarmónica Fraternidade Poiarense & Academia P. de Artes e Espetáculos

“Circo”
Centro de Convívio e Cultural de Sabouga

“Soutelo Antigo”
Centro de Convívio e Recreio do Soutelo

“Banda intergeracional Ser Jovem Não Tem Idade”
Associação iCreate



12 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

Concurso de Melhor Mascarado em imagens
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Mandato 2020/2021 do 
Programa Jovens Autarcas 
com executivo feminino

O primeiro mandato do Progra-
ma Jovens Autarcas chegou ao fim e 
o novo executivo constituído exclu-
sivamente por elementos femininos 
já foi empossado.

A tomada de posse decorreu du-
rante a reunião da Câmara Munici-
pal, e oficializou o segundo manda-
to deste programa, tendo a jovem 
presidente cessante Fátima Cardoso 
empossado como jovem presidente: 
Iara Costa, e como jovens vereado-
ras: Bárbara Pinto e Beatriz Silva.

«É um projeto verdadeiramente 
inovador e que aproxima as novas 
gerações da administração da ‘coi-
sa pública’», explicou o Presidente 
da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, destacando «o grande 
envolvimento dos jovens nesta cau-
sa, que assumiram de forma muito 
séria e empenhada, sendo capazes 
de apresentar os seus projetos e mo-
bilizar os seus pares para participa-
rem neste projeto».

O curto tempo de mandato (um 
ano) não facilita a execução de mui-

Resultado da votação ditou Iara Costa como Presidente e verea-
doras Bárbara Pinto e Beatriz Silva

tos projetos, mas representa um de-
safio aos jovens para sistematizarem 
as suas ideias e tomarem contacto 
com as dificuldades de implemen-
tação dos projetos. «É importante 
que, desde cedo, comecem a perce-
ber como funcionam os processos 
administrativos, e que há regras a 
cumprir, e que nem sempre as coisas 
são tão simples de concretizar como 
podem parecer», referiu.

«Este é um processo de participa-
ção democrática muito importan-
te, sobretudo nestas faixas etárias, 
cujas opiniões, ideias e perspetivas 
de futuro são muito importantes 
para nós», referiu João Miguel Henri-
ques, para quem este programa vem 
«permitir aos jovens poiarenses uma 
maior capacidade de participação 
ativa nas decisões do seu concelho», 
ao mesmo tempo que lhes coloca o 
desafio de «representarem o papel 
de porta-voz dos seus pares, sendo 
corresponsáveis pela gestão de um 
orçamento que lhe é atribuído, e 
procurando concretizar os projetos 

que idealizaram e apresentaram no 
seu manifesto eleitoral».

Refira-se que este processo re-
plica o próprio processo eleitoral 
autárquico, com os candidatos a 
apresentarem-se a eleições, desen-
volvendo os seus programas eleito-
rais e gerindo as suas próprias cam-
panhas, com o apoio do Município, 
concorrendo ao cargo de ‘jovem 
presidente’ e assim experimentar o 
que é ser ‘Presidente’.

Nos termos do regulamento des-
te programa, ao executivo eleito será 
atribuído pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares um montante 
de 10 mil euros, que se destina à con-
cretização do programa e propostas 
definidas pelo executivo “Jovens 
Autarcas”, com base nos programas 
eleitorais apresentados.

Recorde-se que, o mandato tem 
a duração de um ano, havendo tam-
bém limitação de mandatos a dois 
anos consecutivos no caso do “Jo-
vem Presidente” não podendo voltar 
a candidatar-se no ano seguinte.

O Conselho Intermunicipal da CIM-Região de Coimbra esteve reunido em 

Vila Nova de Poiares. Os 19 municípios que compõem esta Comunidade Inter-

municipal estiveram representados para discutirem algumas das problemá-

ticas que estão na ordem do dia da região, com especial destaque para o 

sistema intermunicipal de transportes.

breves

Vila Nova de Poiares acolheu a reunião do conselho fiscal da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. Este órgão de controlo e fiscalização 

no domínio financeiro e patrimonial é presidido pelo município de Setúbal, 

sendo que Vila Nova de Poiares também integra a sua composição, no cargo 

de vogal.

O Conselho Estratégico do Desenvolvimento Intermunicipal da CIM-Região 

de Coimbra esteve reunido em Vila Nova de Poiares com a participação de 

três dezenas de entidades que o constituem, para discussão das temáticas do 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial e das prioridades a incluir 

no próximo ciclo plurianual de investimentos para a Região de Coimbra.

O município de Vila Nova de Poiares acolheu a primeira das Teen Talk, 

uma iniciativa da CIM-Região de Coimbra, no âmbito do projeto Imagine.Create.

Succeed e que é composta por um conjunto de sessões com a presença convi-

dados/as especiais ligados ao mundo da televisão, dança, culinária, desporto 

e voluntariado. Em Poiares esteve o jornalista Jorge Silva do jornal A Bola que 

falou sobre o que o move, o futebol, e casos de sucesso de empreendedoris-

mo no mundo do desporto-rei.
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Município 
disponibiliza 
Serviços Online

O Município de Vila Nova de 
Poiares já disponibilizou  a plata-
forma de serviços online, permitin-
do aos munícipes tratarem dos seus 
assuntos sem necessidade de se des-
locarem à Câmara Municipal.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, 
«esta é uma medida que tem vindo 
a ser trabalhada há já algum tem-
po e que, finalmente, conseguimos 
colocar em funcionamento, permi-
tindo, desta forma facilitar a vida a 
todos quantos não têm disponibili-
dade para se deslocar aos serviços 
municipais em horário normal de 
expediente».

Além disso, acrescenta, «vem 
ainda contribuir para o esforço de 
desmaterialização dos processos 
administrativos do Município, com 
o objetivo de reduzir o uso de papel 
(e até eliminar, nos casos em que 
for possível), numa lógica de maior 
desburocratização e agilidade dos 
serviços da administração pública».

O acesso ao serviço já está dis-
ponível, mediante registo na plata-
forma que se pode aceder a partir 
da página oficial do Município, em 
http://www.cm-vilanovadepoiares.
pt, selecionando a opção serviços 
online no menu Munícipes, ou dire-
tamente através do endereço http://
sol.cm-vilanovadepoiares.pt .

Nesta plataforma estão já dis-
poníveis vários formulários para 
assuntos relacionados com as dife-

Aposta na modernização administrativa e 
progressiva desmaterialização de processos

rentes áreas de atividade do muni-
cípio, desde o urbanismo, proteção 
civil, cultura e turismo, ambiente 
e saúde pública, entre outros, sen-
do que o número de formulários e 
áreas irá sendo progressivamente 
alargado, à medida que se vão re-
unindo as condições necessárias 
para o efeito.

Modernização e Eliminação do 
Papel

Refira-se que esta é uma medida 
inserida no processo de moderniza-
ção administrativa que o Município 
tem em curso, que iniciou com a 
renovação do hardware dos dife-
rentes serviços e se foi complemen-
tando com a renovação e aquisição 
de software que tem permitido 
melhorar não só o funcionamento 
interno dos serviços, mas também 
na capacidade de resposta dos ser-
viços municipais, e diminuição dos 
tempos de espera, nas várias áreas 
de ação.

«É uma revolução tranquila 
que temos vindo a implementar e 
a mudar por completo a lógica de 
funcionamento dos serviços, com 
o enfoque principal no munícipe, 
contribuindo para o aumento dos 
níveis de eficiência e eficácia, ao 
mesmo tempo que se vão desmate-
rializando processos, com o objeti-
vo final de podermos vir a eliminar 
por completo a utilização do pa-
pel», referiu.

Alunos pintaram passadeiras
no âmbito de projeto de 
segurança rodoviária

Os alunos do 6º A do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares desenvolveram um pro-
jeto de segurança rodoviária que 
apresentaram ao Executivo Mu-
nicipal, em reunião de Câmara, 
ao qual o Município se associou, 
promovendo a pintura das passa-
deiras junto à escola EB 2,3/S Dr. 
Daniel de Matos, contando com a 
participação dos próprios alunos.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, que fez questão de estar 
presente no momento da pintu-
ra das passadeiras, «esta é uma 
atividade que demonstra grande 
capacidade dos alunos na parti-
cipação cívica e cidadania ativa, 
à qual não podíamos ficar indife-
rentes», acrescentando que «pode 
servir de fator impulsionador e 
motivador para o envolvimento 

Iniciativa integrada na Autonomia e Flexibilidade Curricular 
com o apoio da Câmara Municipal

dos jovens na vida em sociedade, 
criando maior aproximação capa-
cidade de intervenção social».

Esta foi uma atividade desen-
volvida em articulação com as 
aprendizagens essenciais das dis-
ciplinas de Português, Educação 
Visual, Educação Tecnológica, 
Cidadania e Desenvolvimento, 
Educação Física, projeto PES, e em 
colaboração com a Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Poiares e 
GNR/Escola Segura.

No desenvolvimento do tra-
balho de projeto, os alunos iden-
tificaram um ‘problema’ ao nível 
da falta de segurança rodoviária 
nas imediações da escola sede do 
Agrupamento, procurando en-
contrar propostas de resolução 
do problema, concretizando-as 
em maquetas construidas pelos 
próprios, e apresentando as suas 

propostas em reunião da Câmara 
Municipal.

Face à resposta positiva do 
Município, as passadeiras foram 
pintadas com a ajuda das crian-
ças, sob a supervisão dos técni-
cos municipais, e na presença do 
Presidente da Câmara, do Diretor 
do Agrupamento e da Diretora de 
turma.

O projeto destes alunos incluiu 
ainda uma ação sobre segurança 
rodoviária que, a convite dos pró-
prios, foi dinamizada pela Escola 
Segura e pelo Comandante da 
GNR local, e irá culminar com a 
iniciativa “Guardas por um dia”, 
protagonizada pelos próprios alu-
nos, para informarem e sensibili-
zarem a comunidade educativa 
para a importância da adoção dos 
comportamentos mais corretos e 
adequados.
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Câmara Municipal e 
Universidade Lusíada 
assinam protocolo
de parceria

O Município de Vila Nova de 
Poiares e a Universidade Lusíada as-
sinaram um protocolo de parceria 
para o desenvolvimento de um estu-
do de caso na aldeia de Fonte Longa 
em matéria de “regeneração da pai-
sagem e habitação sustentável para 
a coesão socio-territorial”.

Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, «a 
par do processo de regeneração na-

Estudo de Caso em Fonte Longa para 
projeto de regeneração da paisagem 
e habitação sustentável

tural, é fundamental encontrar no-
vas formas de recuperação da paisa-
gem que ficou seriamente afetada 
pelo incêndio de outubro de 2017, 
daí que a importância de Fonte Lon-
ga seja estratégica neste processo».

O mesmo responsável acres-
centou que, ao mesmo tempo «é 
possível criar uma simbiose entre 
a promoção de técnicas constru-
tivas mais amigas do ambiente e a 

regeneração paisagística com im-
portante impacto na coesão social 
destes territórios, nomeadamente 
ao nível do seu contributo para a 
fixação de população no interior».

A parceria envolve o Centro de 
Investigação em Arquitetura, Terri-
tório e Design (CITAD) e o Centro 
Lusíada de Investigação em Serviço 
Social e Intervenção Social (CLIS-
SIS) da Universidade Lusíada, com 

o objetivo de, em articulação com 
o Município de Vila Nova de Poia-
res, criar sinergias que potenciem 
a aplicação dos processos e meto-
dologias que têm vindo a ser inves-
tigados, procurando desenvolver 
novos materiais com aplicação na 
construção, como blocos de encai-
xe de baixo carbono e habitação 
modular evolutiva, a fim de pro-
curar minimizar os seus impactos 

ambientais.
Refira-se que o estudo de caso 

de Fonte Longa, na freguesia de 
São Miguel de Poiares, se apresenta 
como um espaço privilegiado para 
a aplicação das metodologias e pro-
cessos já desenvolvidos, com vista 
ao desenvolvimento de um projeto 
mais alargado de regeneração da 
paisagem e implementação de so-
luções construtivas sustentáveis.

Estrada da Venda Nova terá traçado corrigido
A informação foi avançada pelo 

Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, na última 
sessão da Assembleia Municipal, 
dando conta de que o procedimen-
to de concurso público para a in-
tervenção na estrada será lançado 
dentro de aproximadamente uma 
semana, com o objetivo de repor 
as acessibilidades à Venda Nova o 
mais rapidamente possível.

O responsável máximo pelos 
destinos do concelho rejeita as crí-
ticas de inércia e passividade, expli-
cando que «desde a primeira hora 
que estamos empenhados na repo-
sição das condições de acessibilida-
de àquela povoação, promovendo 
as diligências necessárias para a 
resolução do problema». Apontou 
ainda que a derrocada que moti-
vou a interdição da estrada que liga 
a Venda Nova à EN-17, na zona das 
Medas, foi resultado dos efeitos da 
tempestade “Elsa” que arrastou as 

Via está interdita ao trânsito por derrocada do pavimento devido à tempestade ‘Elsa’

terras que serviam de sustentação 
a parte da via, levando ao desaba-
mento parcial do pavimento.

Mais esclareceu que a derrocada 
nada teve a ver com a recente inter-
venção do Município na estrada, até 

porque a intervenção apenas inci-
diu sobre o pavimento da via, sendo 
que o desabamento aconteceu ao 

nível do talude», referiu.
João Miguel Henriques afirmou 

que «antes da intervenção física no 
local, foi necessário realizar um es-
tudo geotécnico, por uma empresa 
da especialidade, com base no qual 
se decidiu optar pelo desvio do 
atual traçado».

De momento o procedimento de 
contratação pública já está em fase 
de adjudicação, prevendo-se que a 
obra se inicie no mês de maio.

João Miguel Henriques fez ques-
tão de sublinhar ainda que, ao con-
trário do que aconteceu com a tem-
pestade Leslie, em que houve apoios 
financeiros para a recuperação dos 
estragos, «para o fenómeno “Elsa” 
não existe ainda conhecimento de 
qualquer tipo de apoio, pelo que o 
investimento nesta intervenção (e 
que se estima possa aproximar-se 
do 100 mil euros) será totalmente 
suportado pelo orçamento muni-
cipal».
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Residência de Olho Marinho

Comunidade juvenil
reunida em Festa de Natal

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poia-
res, João Miguel Henriques, acompanhado do Vice-Presi-
dente Artur Santos, marcaram presença na Festa de Natal 
da Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis, em Olho 
Marinho. Para além da oferta de presentes às cerca de 25 
crianças e jovens que residem na Comunidade, a institui-
ção presidida por Ana Faria recebeu ainda um cheque no 
valor de €218, resultado da generosidade dos participantes 
na IV Conferência de Treino de Guarda Redes, evento que 
todos os anos decorre em Vila Nova de Poiares.

Durante a festa, os presentes puderam assistir a repre-
sentações teatrais e a demonstrações de dança preconi-
zadas pelas crianças e jovens da Comunidade juvenil, cul-
minando com a revelação dos seus desejos para 2020. Um 
deles é uma visita à Serra da Estrela, sonho que João Miguel 
Henriques garantiu que se irá concretizar com o apoio da 
Câmara Municipal.

Câmara Municipal

Trabalhadores reunidos 
em almoço de Natal

A ‘família’ da Câmara Municipal reuniu-se para o tra-
dicional almoço de Natal. Sendo esta uma época propícia 
à realização de balanços, o Presidente da Câmara Munici-
pal, sublinhou o que considerou ter sido «o ano de maior 
investimento deste Executivo», tendo-se concretizado um 
conjunto de intervenções que contribuem para o desenvol-
vimento do concelho e a melhoria da qualidade de vida, 
destacando «a recuperação do complexo das piscinas da 
fraga, o parque de merendas das Medas, a intervenção na 
zona habitacional do Soito, a infraestruturação do polo II 
da zona industrial, o investimento em novas condutas adu-
toras para abastecimento de água, entre muitas outras».

Município de Poiares promove
Orçamento Participativo 2020

Desde fevereiro que a quarta 
edição do Orçamento Participativo 
(OP) 2020 de Vila Nova de Poiares 
está em amrcha, ao se iniciar o pe-
ríodo de apresentação de propos-
tas para ambas as vertentes do OP, 
o Geral e o Jovem, sendo que cada 
uma tem uma verba destinada de 25 
mil euros.

Este período decorre até ao dia 
30 de abril, sendo que no O.P. Jovem 
podem participar todos os cida-
dãos com idades compreendidas 
entre os 16 e os 35 anos que sejam 
naturais, residentes, trabalhadores 
ou estudantes no Concelho, bem 
como associações juvenis. No que 
diz respeito ao O.P. Geral, podem 
participar todos os cidadãos com 
idade superior a 35 anos, que sejam 
naturais, residentes ou trabalhado-
res no Concelho, assim como todas 
as pessoas coletivas com sede no 
Município.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, 
«esta iniciativa é um exemplo de 
democracia e cidadania ativa, em 
que os cidadãos são chamados a de-

50 mil euros distribuídos em parcelas iguais pelo Orçamento Jovem e 
Orçamento Geral

sempenharem um papel mais ativo 
na vida da sua comunidade, sobre-
tudo porque lhes permite definir 
em concreto o destino dado a uma 
parte do orçamento municipal».

João Miguel Henriques espera, 
mais uma vez, «uma grande mobi-
lização por parte de todos, propo-
nentes e votantes, o que se tradu-
zirá numa grande de manifestação 
e participação cívica a exemplo do 
que tem sucedido nos anteriores, 
demonstrativo da vontade dos con-
cidadãos em se envolver e manifes-
tar a sua opinião».

Recorde-se que ainda no passa-
do dia 13 de janeiro foi inaugurado 
o Centro de Recolha Oficial do Con-
celho, vulgo canil municipal, em 
virtude de ter sido a proposta mais 
votada no Orçamento Participativo 
Jovem de 2018.

Refira-se que em 2019 a proposta 
que reuniu maior votação no Or-
çamento Participativo Geral foi a 
aquisição de veículo com platafor-
ma elevatória, no valor de 24.500€, 
proposta pela Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de 

Vila Nova de Poiares, enquanto que 
no O.P. Jovem, a proposta vencedo-
ra foi o campo de treino para escoli-
nha de infantes e equipa cinotécni-
ca dos B. V. de V. N. Poiares, no valor 
de 24,848,70€, proposta por Ruben 
Rosa Lopes, as quais serão concreti-
zadas durante o ano de 2020.

O período de apresentação de 
propostas decorre até ao dia 30 de 
abril, podendo a participação ser 
feita online, através da apresenta-
ção por email para orcamentopar-
ticipativo@cm-vilanovadepoiares.
pt, ou presencialmente nas juntas 
de freguesia. Findo este período 
decorrerá a análise pela Comissão 
Técnica, que determinará a elegibi-
lidade das propostas e se reúnem os 
requisitos necessários para passar à 
fase de votação, que decorrerá nos 
meses de julho e agosto.

Para mais informações pode-
rá consultar o sítio na internet do 
Município, em www.cm-vilanova-
depoiares.pt/municipio/orcamen-
to-participativo, onde encontrará 
todas as informações para poder 
participar.
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Chegada dos Reis Magos marcou 
o encerramento da Programação 
de Natal 2019

A Chegada dos Reis Magos mar-
cou o encerramento oficial da pro-
gramação de Natal em Vila Nova 
de Poiares que, desde o dia 6 de de-
zembro e durante um mês, propor-
cionou um conjunto de atividades 
e iniciativas que trouxeram uma 
‘nova vida’ ao centro da vila.

A iniciativa, preparada e ence-
nada pela CTEP – Companhia de 
Teatro Experimental de Poiares, 
procurou teatralizar a cena da tra-
dição cristã com a chegada dos Reis 
Magos a Belém para adorarem o 
Menino Jesus, acabado de nascer e a 
quem trouxeram de presente ouro, 
incenso e mirra.

A recriação da cena natalícia foi 
protagonizada pelos próprios elei-

Animação foi uma constante ao longo da quadra natalícia

tos locais, que assumiram os papéis 
dos Reis Magos, nomeadamente o 
Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, o Vice-Pre-
sidente, Artur Santos, o Presidente 
da Assembleia Municipal, Nuno 
Lima Fernandes, acompanhados 
da Vereadora Lara Henriques de 
Oliveira na personagem de Rainha 
Miriam, Rainha das Europas, e pe-
los atores da Companhia de Teatro 
de Experimental de Poiares, com o 
acompanhamento do Grupo Fol-
clórico e Etnográfico do Município 
de Vila Nova de Poiares, Talentos da 
Maturidade e do Rancho Folclórico 
do Centro de Convívio do Carvalho.

O grupo concentrou-se junto ao 
Mercado Municipal, promovendo 

a partir desse ponto um conjunto 
de teatralizações interagindo com 
o público presente ao longo do 
percurso, até ao jardim municipal, 
onde finalmente encontraram o 
Presépio com a Sagrada Família.

Para o presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, esta 
iniciativa «insere-se na política de 
promoção e dinamização do centro 
da vila, dando-lhe uma mais ‘vida’, 
proporcionando às populações 
momentos culturais, como este que 
encerra a programação natalícia» e 
representando ainda «um atrativo 
extra para uma maior afluência de 
público a esta zona, dando um novo 
alento e um impulso adicional ao 
comércio tradicional local».

O Município de Vila Nova de Poiares organizou o tradi-
cional almoço de Natal dirigido à comunidade sénior do 
Concelho, reunindo mais de 350 pessoas no pavilhão da 
ARSM – Associação Recreativa de São Miguel.

Destacando a relevância desta iniciativa, o Presidente 
da Câmara Municipal João Miguel Henriques, sublinhou 
que «o espírito de Natal deve ser vivido todos os dias, pelo 
que é importante valorizar a nossa maior riqueza, as nossas 
gentes, pois são a história viva da nossa terra».

É por isso que «o Município todos os anos promove esta 
iniciativa, proporcionando à sua população sénior um dia 
diferente e animado, com afeto e carinho, promovendo a 
inclusão social, e contribuindo para a paz social que se vive 
em Vila Nova de Poiares», referiu João Miguel Henriques, 
que terminou o seu discurso formulando votos de um San-
to Natal e Feliz Ano Novo.

O almoço da comunidade sénior foi animado pela mú-
sica e cantares dos Talentos da Maturidade e pela atuação 
de um grupo de alunos do pré-escolar do Concelho. Como 
é hábito, no final houve ainda lugar à distribuição de um 
‘miminho’ aos presentes.

Reuniu mais de 350 idosos

Almoço de Natal para a 
comunidade sénior

A Associação iCreate em parceria com o Município de 
Vila Nova de Poiares voltou a promover o Mercado de Natal 
“Poiares a Criar”, onde o artesanato, o bem-estar e a anima-
ção foram uma constate, durante os dois fins-de-semana 
em que esteve de ´portas abertas’ no Jardim Municipal.

Iniciativa da iCreate em parceria
com a Câmara Municipal

Mercado de Natal 
“Poiares a Criar”

O Município de Vila Nova de Poiares pre-
parou para a Festa de Natal das crianças do 
ensino pré-escolar e 1.ºciclo do seu agrupa-
mento de escolas, que teve lugar no auditório 
do CCP a opereta infantil “O Melhor Presente”.

Presente na apresentação do espetáculo, o 
Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, realçou a particularidade do elen-
co ser constituído por crianças e jovens de 
Vila Nova de Poiares, alunos da Companhia 
de Teatro Experimental de Poiares e da Acade-
mia de Música Gabriel Matos, enaltecendo «o 
talento e criatividade dos pequenos artistas 
poiarenses», e aproveitando a oportunidade 
para desejar a todos os meninos e meninas 
um Feliz Natal.

“O Melhor Presente” na Festa de 
Natal do pré-escolar e 1º ciclo
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Crianças plantam árvores de fruto
no projeto “Mãos na Terra”

Os alunos do ensino pré-esco-
lar do Centro Escolar da Arrifana 
plantaram árvores de fruto em mais 
uma iniciativa integrada no projeto 
“Mãos na Terra”, promovido pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares em parceria com a APPA-
CDM do Concelho.

Para além da plantação de al-
gumas árvores de fruto no recinto 
escolar, as crianças tiveram oportu-
nidade de literalmente colocar lite-
ralmente as mãos na terra, enchen-
do pequenos vasos onde plantaram 
umas espécies designadas por ‘su-
culentas’.

Iniciativa promovida pelo Município em parceria com a APPACDM

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, 
este projeto «ao privilegiar o envol-
vimento das crianças com o meio
-ambiente, tem a particularidade 
de promover na infância o contacto 
com a terra, estimulando os seus 
sentidos, assim como o respeito 
pela natureza, contribuindo de for-
ma determinante para o desenvol-
vimento de cada criança».

«A interação com o meio-am-
biente e a envolvência em projetos 
práticos cria um sentimento de 
pertença e ligação emocional que 
são fundamentais para o desenvol-

vimento de uma maior consciência 
ambiental e compromisso com a 
adoção de comportamentos e atitu-
des ecológicas», defendeu.

Este é mais um projeto integra-
do na politica ambiental deste Exe-
cutivo e que se tem assumido como 
um verdadeiro compromisso na ta-
refa de mudar atitudes e consciên-
cias da sociedade civil.

Refira-se que o projeto ‘Mãos na 
Terra’ não é uma novidade, tendo 
surgido no ano letivo 2015/16, no 
Jardim de Infância do Centro Esco-
lar de Santo André, e que fruto do 
sucesso alcançado de imediato, foi 

alargado no ano seguinte a uma 
turma do 1ºciclo, bem como aos 
jardins de infância dos restantes 
centros escolares, envolvendo uma 
centena de crianças

O desenvolvimento e implemen-
tação do projeto envolve ainda a 
criação de uma horta, com a planta-
ção de espécies vegetais comestíveis 
e espécies arbustivas e aromáticas, 

a compostagem de bio-resíduos 
provenientes das cozinhas (cascas 
de batata, cebola, cenouras, cascas 
de fruta, etc) e folhagem do jardim. 
Desta forma são reaproveitados os 
resíduos que iriam ser depositados 
nos contentores indiferenciados, 
criando os compostos que serão 
utilizados como fertilizantes do 
solo.

Regeneração das
paisagens destruídas 
pelos incêndios

O Município de Vila Nova de 
Poiares promoveu um conjunto de 
ações de reflorestação com vista à 
regeneração da ‘paisagem verde’ 
destruída pelo fatídico incêndio 
de outubro de 2017 e que, no total, 
representam a plantação de cerca 
de 7 mil árvores, todas de espécies 
autóctones.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, 
«pretendemos devolver à Natureza 
a matéria-prima de que necessita 

Município plantou cerca de 7 mil árvores em 
ações de reflorestação

para que, de forma natural, possa 
regenerar-se e devolver às paisa-
gens naturais do concelho o ‘tom 
verdejante’ que caracteriza a man-
cha florestal destes territórios».

Entre ações no âmbito da Due-
ceira, da CIM-Região de Coimbra e 
em parceria apoiada também pela 
EDP Distribuição, as árvores planta-
das representam uma aposta forte 
do Município na capacidade de re-
por o que os incêndios de 2017 con-
sumiram no concelho.

A primeira iniciativa decorreu no parque verde da Zona Industrial, com a plantação de cerca de 550 árvores no âmbito do 

projeto “Semente para o futuro”, financiado pelo Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental, mas dinamizado pela 

DUECEIRA - Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça (Dueceira), em parceria com as quatro câmaras municipais deste 

território (Lousã, Poiares, Miranda do Corvo e Penela), com as associações Activar, ADSCCL e Lousitânea.

Também no Parque Verde, teve lugar outra ação de plantação, desig-

nada “Preservar a Natureza”, apoiada pela EDPDistribuição e que pre-

tende rearborizar as áreas ardidas com espécies florestais autóctones, 

num total aproximado de 1700 espécimes, compreendendo ulmeiros, 

amieiros, freixos, carvalho-roble, medronheiros, entre outras espécies.

Semente para o futuro

Preservar a Natureza
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Município apresentou Projeto 
EPIS em congresso internacional

O Município de Vila Nova de 
Poiares esteve representado no Con-
gresso Internacional da Criança e do 
Adolescente (ICCA), evento que de-
correu na passada semana em Lisboa 
reunindo 1500 participantes de todo 
o mundo, que partilharam as suas 
experiências e práticas.

Esta participação contou com a 
apresentação por parte de técnicas 
do Autarquia do “Projeto EPIS: Po-
tenciação do Sucesso Escolar no 1º 
Ciclo no Município de Vila Nova de 
Poiares”, uma iniciativa da Câmara 
Municipal que visa o acompanha-
mento individualizado por técnicos 
às crianças que apresentam maior 

Iniciativa permitiu divulgar as boas práticas da Câmara Municipal

dificuldade na aprendizagem. Du-
rante a comunicação houve ainda a 
oportunidade para expor o trabalho 
levado a cabo pelo Município, não só 
relacionado com o investimento na 
área da educação, como nas parce-
rias estabelecidas na área da saúde, 
nomeadamente ao nível do rastreio 
do Projeto EPIS, ou ainda na cola-
boração com a Comunidade Juvenil 
Francisco de Assis, em Olho Marinho.

Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, «é 
um dever oferecermos todas as con-
dições para um crescimento saudá-
vel e um futuro de sucesso às nossas 
crianças, pelo que esta foi uma opor-

tunidade para divulgar e promover as 
nossas boas práticas deste Executivo, 
para que, eventualmente, possam ser 
replicadas noutros locais».

Refira-se que a participação no 
ICCA surgiu do desafio de debater 
aberta e multidisciplinarmente ques-
tões de interesse transversal para 
as mais variadas áreas profissionais 
e académicas ligadas à infância e 
adolescência, abordando a educa-
ção, medicina, psicologia, desporto, 
nutrição, sociologia e direito, entre 
outras, e que permitiram aos parti-
cipantes o testemunho e contributo 
para aprofundar a discussão sobre a 
temática.

CPCJ assinala Mês da Prevenção de maus-tratos na infância
A Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Vila Nova de 
Poiares (CPCJ) assinala em abril o 
Mês da Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância, iniciativa que visa dar 
visibilidade à prevenção e combate 
a estas situações.

Como forma de sensibilizar para 
o tema foi afixado na fachada dos 
Paços do Concelho um laço azul, 
símbolo representativo deste movi-
mento, e que ali estará exposto até 
ao final da campanha.

Face à situação pandémica que 
se vive no país e no mundo, e com 
o intuito de chegar junto do públi-
co-alvo mais jovem, que por estes 
dias estão mais confinadas aos seus 
lares, a CPCJ recorreu às novas tec-
nologias, lançando uma série de 
desafios às crianças do Concelho, 
iniciativa que contou com o apoio 
do Município e do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares para 
a sua implementação.

Assim, e entre os vários desa-
fios, destaque para o calendário 
onde em cada dia são propostas 
atividades individuais e que en-

Iniciativa celebrada durante o mês de abril e com atividades à distância

volvem toda a família, com um 
caráter lúdico, e para o Concurso 
de Talentos, onde são convidados a 

desenvolverem trabalhos de acor-
do com o ciclo de ensino, e que 
passam pela construção de laços 

azuis, desenhos, textos ilustrados 
e até vídeo.

Estes trabalhos, poderão depois 

ser visualizados na página do face-
book da CPCJ de Vila Nova de Poia-
res, sendo que o regulamento poe 
ser consultado no sítio da Câmara 
Municipal, em http://cm-vilanova-
depoiares.pt/images/regulamen-
tos/2020/Normas_concurso-m%-
C3%AAs-abril-2020.pdf

O confinamento decorrente das 
medidas de contenção da propa-
gação do coronavírus pode ser um 
fator potenciador de aumento das 
situações de violência doméstica e 
de maus-tratos infantis, pelo que 
é necessário encontrar estratégias 
não só de proteção, como, sobretu-
do de fortalecimento dos próprios 
laços familiares de afeto.

Assim, esta é mais uma opor-
tunidade para promover a cons-
ciencialização da população para 
esta problemática, em particular 
o seio familiar, alertando todos 
de uma forma séria mas ao mes-
mo tempo animada e divertida, 
ajudando assim a ultrapassar o 
impacto dos efeitos do isolamen-
to social a que todos somos cha-
mados a cumprir.
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Poiares na conferência de encerramento do Ano Nacional 
da Colaboração

O Município de Vila Nova de 
Poiares esteve presente na V Con-
ferência Internacional sobre a Go-
vernação Integrada para receber 
o certificado de participação do 
concelho no Ano Nacional de Co-
laboração, através das atividades 
desenvolvidas pela CPCJ - Comissão 
de Proteção de Crianças, nomeada-
mente a iniciativa “mês da preven-
ção dos maus tratos infantis”.

A cerimónia foi presidida por 
Sua Excelência, o Presidente da Re-
pública, Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa, aconteceu em Lisboa, e 
assinalou o encerramento do Ano 
Nacional da Colaboração 2019.

Para o Município esta distinção 
vem colocar em evidência a im-
portância das ações desenvolvidas 
em “colaboração”, nomeadamente 
através do trabalho em rede e dos 
parceiros envolvidos nas iniciativas 

Iniciativas desenvolvidas e trabalho em rede reconhecidos publicamente

e atividades que o município tem 
desenvolvido e/ou apoiado.

O trabalho em rede, e numa arti-
culação próxima com as diferentes 
entidades e parceiros sociais tem 
conhecido uma dinâmica digna 
de registo nos últimos anos e tem 
possibilitado a concretização de 
um conjunto de projetos que têm 
permitido uma grande envolvência 
junto da comunidade, despertando 
e sensibilizando a população para 
temáticas tão importantes e sensí-
veis como são os maus-tratos infan-
tis, bullying, a parentalidade, a vio-
lência doméstica e familiar, entre 
muitos outros. Refira-se que o Ano 
Nacional da Colaboração é uma 
iniciativa de âmbito nacional, pro-
movida pelo Fórum para a Gover-
nação Integrada (Fórum GovInt) e 
seus promotores. Ao longo de 2019, 
pretendeu-se mobilizar e inspirar a 

sociedade portuguesa, através dos 
cidadãos/ãs e das instituições, para 

a relevância estratégica da colabo-
ração, quer como forma de resolu-

ção de problemas, quer de otimiza-
ção dos recursos disponíveis.

In Memoriam

Cassiano Alves Bandeira  [24/setembro/1932 - 28 / fevereiro / 2020]

A Câmara e Assembleia Municipal expressaram o seu pesar pelo falecimento de um dos mais 

notáveis empresários da região e do concelho, fundador de um dos maiores grupos econômi-

cos no setor dos combustíveis e que muito se dedicou a Vila Nova de Poiares. Agraciado em 

2001 com Medalha de Ouro na área da indústria,  em 2019 tornou-se Cidadão Honorário do 

Concelho, ao receber a  mais alta distinção do  Município, a Medalha de Honra 

João Ataíde das Neves   [3/maio/1958 - 28 / fevereiro / 2020]

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal aprovaram mensa-

gem de pesar pelo falecimento, lembrando o importante papel que 

desempenhou em prol da causa pública, nomeadamente à frente da 

CIM-Regiao de Coimbra. Foi ainda guardado minuto de silêncio em 

sua memória.
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Município promove programa 
de educação parental

O Município de Vila Nova de Poia-
res levou a cabo mais uma edição do 
Programa de Educação Parental, di-
rigido a pais/encarregados de educa-
ção, cujos educandos se encontram a 
frequentar o 1º ciclo.

Ao longo de 7 sessões os pais/en-
carregados de educação puderam 
adquirir competências, metodolo-
gias e instrumentos para implemen-
tarem uma parentalidade positiva 
e consciente, aumentando as estra-
tégias e as ferramentas necessárias 
para lidar com os desafios constantes 
do dia a dia.

Ação dirigida aos pais e encarregados de educação do 1º ciclo

No final da formação, o balanço 
foi extremamente positivo com uma 
adesão de pais e encarregados de 
educação que faz denotar um cres-
cente interesse e empenho na aquisi-
ção de competências que permitam 
ajudar no acompanhamento dos 
seus educandos.

Para o Município, este programa é 
reflexo também do trabalho de par-
ceiros com responsabilidade na edu-
cação no concelho, nomeadamente a 
Câmara Municipal e o Agrupamento 
de Escolas, que apostam na disponi-
bilização de meios e recursos para 

melhorar as dinâmicas familiares e 
parentais, com vista a uma promo-
ção cada vez maior do sucesso esco-
lar das crianças e jovens.

Refira-se que além de ser uma 
das apostas da politica educativa 
deste Executivo, esta ação insere-se 
no trabalho desenvolvido a nível in-
termunicipal, através do programa 
“Realiza-te”, promovido em parceria 
com a CIM-Região de Coimbra e co-
financiado pelos fundos estruturais 
europeus, no âmbito do Plano Ino-
vador de Combate ao Abandono e 
Insucesso Escolar.

A cedência foi estabelecida através de pro-
tocolo estabelecido com a APPACDM de Vila 
Nova de Poiares, definida na sequência de uma 
candidatura aprovada pelo Fundo Ambiental, 
relativa redução do impacto ambiental no 
mercado de frescos, projeto no qual aquela 
IPSS entrou como parceira. 

Esta parceria consistia na recolha dos ma-
teriais recicláveis como o papel/cartão e o 
plástico/metal pela instituição, sendo poste-
riormente devidamente encaminhados para 
valorização, numa atividade que a APPACDM 
já se encontrava a desenvolver através da ini-
ciativa “Reciclar é Ganhar”. 

No âmbito do protocolo estabelecido, para 
além da recolha seletiva no mercado munici-
pal é efetuada ainda a recolha no comércio lo-
cal, sendo disponibilizado o veículo elétrico às 
terças-feiras, podendo em caso de necessidade 
e existência de disponibilidade vir a ser alarga-
do a outros dias da semana. 

Nos termos do protocolo e para que sejam 
cumpridas todas as normas de segurança de 
utilização do veículo elétrico, o mesmo será 
sempre conduzido por um trabalhador da câ-
mara Municipal, podendo ser acompanhado 
por um utente da APPACDM devidamente ha-
bilitado para o efeito. 

Veículo elétrico cedido para 
recolha de resíduos recicláveis 

Decorreu mais uma edição da Semana da Chanfana, organizada pela Con-

fraria da Chanfana em parceria com o Município de Vila Nova de Poiares e 

a Entidade Regional turismo Centro de Portugal. A gastronomia poiarense 

esteve mais uma vez em destaque, comprovando a excelência da restaura-

ção do concelho, que voltou dar o melhor de si ao serviço dos milhares de 

visitantes que se deslocaram a Poiares propositadamente para degustar não 

só a Chanfana, como também outros produtos de referência, como o arroz 

de bucho, negalhos, o frango de churrasco, as trouxas cabreiras e o doce 

regional Poiarito. 

breves

O município organizou o Mercado de Produtos Endógenos com o objetivo 

de divulgar e oferecer produtos de qualidade e genuínos produzidos tradicio-

nalmente no Concelho, a quem visitou Vila Nova de Poiares durante o evento 

gastronómico da Semana da Chanfana, tendo reunido cerca de uma dezena 

de expositores.

BRASA KENTE

janeiro

vila nova de poiares

10a20 2020
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Assembleia Geral do Centro de 
Competências da Caprinicultura

O Centro de Competências da 
Caprinicultura (CCC) reuniu em 
Assembleia Geral em Vila Nova de 
Poiares, concelho onde está sedea-
da esta entidade, numa reunião 
que ficou marcada pela inclusão 
de sete novos membros com repre-
sentatividade no setor, afirmando 
e consolidando assim este fórum 
como o palco de excelência para a 
discussão das temáticas que afetam 
a caprinicultura nacional.

Para além dos Institutos Politéc-
nicos de Castelo Branco, Santarém 
e Bragança, tomaram ainda posse 
a Escola Superior Agrária de Viseu, 
a Associação Portuguesa de Enge-
nharia Zootécnica, a Associação 
de Agricultores do Sul, e a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do 
Centro, fazendo com que neste mo-
mento o CCC seja composto por 20 
parceiros.

Reunião ficou marcada pela tomada de posse de novos membros

Da ordem de trabalhos, o des-
taque vai ainda para a agenda de 
atividades para o biénio 2020/2021, 
que passam por um conjunto de 
iniciativas de vulgarização e for-
mação técnica a agentes do sector, 
a realizar em vários pontos do país, 
bem como pela dinamização de vá-
rios eventos, entre os quais o I Con-
gresso Nacional da Caprinicultura 
a decorrer em Vila Nova de Poiares, 
no primeiro trimestre de 2021.

Outro dos pontos importantes 
em cima da mesa foi a necessidade 
de concretização do levantamento 
das prioridades para o desenvol-
vimento da fileira, baseado numa 
ampla discussão entre parceiros, 
quer em termos estruturais quer 
no plano da investigação, inovação 
e transferência de conhecimento 
para os atores deste setor.

«Poiares é, cada vez mais, o cen-

tro da definição das estratégias da 
caprinicultura nacional, e isso é 
motivo de grande orgulho, mas so-
bretudo de uma responsabilidade 
acrescida que com o trabalho con-
junto de todos os parceiros iremos 
conseguir concretizar», afirmou 
João Miguel Henriques, Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares, entidade que preside a 
este Centro de Competências da Ca-
prinicultura.

Para o mesmo responsável, «esta 
foi uma reunião importante, não 
só pela entrada de novos parceiros, 
mas sobretudo para a discussão e 
debate das estratégias de ação, e da 
importância da definição de linhas 
orientadoras capazes de influenciar 
as políticas nacionais que direta ou 
indiretamente afetam a fileira da 
caprinicultura em Portugal», con-
cluiu.

breves

Vila Nova de Poiares já tem a funcionar, junto aos Paços do Concelho, 

um posto de carregamento de veículos elétricos, Para poder ser utilizado, os 

interessados devem ser detentores de cartão próprio, que pode ser obtido 

junto de qualquer um dos comercializadores de eletricidade para a mobilidade 

elétrica, identificados na página da MOBI.E em https://www.mobie.pt/

Já está a decorrer o VI Concurso Literário do Conto e Poesia de Vila Nova 

de Poiares. A data limite para entrega de trabalhos é 30 de outubro de 2020

A concurso estão cinco escalões:

a) dos 6 aos 8 anos de idade; 

b) dos 9 aos 12 anos de idade; 

c) dos 13 aos 17 anos de idade; 

d) a partir dos 18 anos de idade

Para mais iinformações: centro.cultural@cm-vilanovadepoiares.pt | 239 

423 433.  Consulte as normas em www.cm-vilanovadepoiares.pt

O Centro Cultural de Poiares acolheu a exposição temporária “Memórias à 

Mesa”. Esta iniciativa esteve integrada na vasta programação cultural prepa-

rada pelo Município de Vila Nova de Poiares no âmbito da Semana da Chanfana

O Município de Vila Nova de Poiares 
foi alvo de ações de sensibilização por 
operacionais do Grupo de Intervenção e 
Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Repu-
blicana, a exemplo do que já sucedeu no 
ano anterior,

Esta iniciativa assume um carácter de 
sensibilização e prevenção, está enqua-
drada no âmbito do Programa Floresta 
Segura 2020, com o objetivo prioritário 
de verificar do cumprimento da legisla-
ção, nomeadamente se efetivamente fo-
ram concretizadas as limpezas das faixas 
de proteção em redor das habitações e dos 
aglomerados populacionais em geral.

GIPS da GNR em ação de sensibilização
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Poiares Trail acolheu ações de sen-
sibilização para a Igualdade 
de Género dirigidas a 
participantes e visitantes

Poiares é um município 
cada vez +igual

O Município de Vila Nova de Poiares, no âmbito do Pla-
no Municipal para a Igualdade, promoveu durante o Poia-
res Trail um conjunto de ações de sensibilização dirigidas 
a crianças, jovens e famílias. Durante a prova foram distri-
buídos brindes e informação por uma equipa do Municí-
pio, contando com a presença de Artur Santos, Vice-Presi-
dente e Conselheiro Municipal para a Igualdade, e Cristina 
Vieira, Conselheira Municipal para a Igualdade.

Para o Presidente da Câmara, João Henriques, este tipo 
de iniciativas e a implementação do Plano Municipal para 
a Igualdade tem o intuito de promover a igualdade de di-
reitos e oportunidades entre mulheres e homens, a justiça 
e a coesão social. Combater e prevenir problemas como a 
violência doméstica e no namoro, a desigualdade salarial, 
a segregação profissional e promover a partilha das tarefas 
domésticas e de cuidado, bem como a partilha de poder e 
decisão.

A promoção do Desporto enquanto fator de saúde, bem
-estar pessoal mas também social tem sido uma aposta do 
Município de Vila Nova de Poiares. A prática desportiva é 
propícia ao desenvolvimento de valores e atitudes positi-
vas como o companheirismo, o fair-play, a coesão, entre 
tantas outras. No entanto, o Desporto, como tantas outras 
áreas, é ainda atravessado por muitos estereótipos. Ainda 
hoje existem modalidades consideradas mais apropriadas 
para mulheres e outras para homens: quantos rapazes en-
contramos a praticar patinagem artística e quantas rapari-
gas hóquei?

O Poiares Trail assume-se assim como um exemplo de 
igualdade, justiça e inclusão, pelo que importa fazer mais 
caminhos como fez a Associação Recreativa de S. Miguel 
(ARSM), no sentido de desafiar naturezas e tradições desi-
guais, porque muito do que pensamos natural é fruto de 
construções sociais injustas que sobrepõem o género mas-
culino ao feminino.

Recorde-se que o Poiares Trail é um evento organizado 
pela secção de Atletismo da ARSM - Associação Recreativa 
de S. Miguel, com a parceria do Município de Vila Nova de 
Poiares e com as Juntas de Freguesia de Arrifana, Poiares 
(Santo André) e São Miguel de Poiares.

Poiares Trail juntou cerca de 
1500 participantes

A edição de 2020 do Poiares Trail 
reuniu cerca de 1.500 de “aman-
tes” da corrida entre as provas de 
trail longo de 35km (que integrou 
o circuito nacional de trail - série 
150), trail curto 19km (que integra 
o circuito distrital de trail running 
de coimbra - curto) e as provas de 
trail jovem, mini-trail e caminhada, 
todas de 12k, acrescendo ainda o PT 
Kids, jornadas técnicas e corrida de 
obstáculos para petizes.

Organizada pela Secção de Atle-
tismo da Associação Recreativa de 
São Miguel, e em parceria com a 
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares, a prova iniciou-se no 
dia anterior com as tradicionais 
jornadas técnicas, num modelo de 
formação creditado pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventu-

Opções para todas os gostos com caminhada, mini-trail, trail jovem, trail 
curto ou trail longo

de (IPDJ) com 0,8 créditos.
Para o Presidente da Câmara Mu-

nicipal, João Miguel Henriques, que 
também fez questão de participar 
na prova, «o POIARES TRAIL 2020 
foi novamente um grande sucesso, 
atingindo o patamar da quase per-
feição em matéria de organização, 
cuja excelência foi amplamente re-
conhecida por todos quantos parti-
ciparam no evento».

«É um orgulho não só para a 
ARSM e para a sua Secção de Atle-
tismo, como para o Concelho, con-
tribuindo de forma determinante 
para colocar Vila Nova de Poiares na 
rota dos grandes eventos, e enquan-
to destino turístico de excelência em 
particular de âmbito desportivo», 
afirmou.

João Miguel Henriques, aprovei-

tou por isso a oportunidade para 
«felicitar todos quantos direta ou in-
diretamente colaboraram no POIA-
RES TRAIL, pois este sucesso não 
seria possível sem o inexcedível em-
penho e dedicação de voluntários 
de um profissionalismo incansável, 
que trabalharam inúmeras horas, 
dias e meses, para que tudo estivesse 
imaculado, quer na escolha e marca-
ção dos percursos, na segurança ou 
em toda a logística da prova».

Caráter solidário e Eco-Evento
Outro dos fatores diferenciado-

res do Poiares Trail é a sua vertente 
solidária, com a edição deste ano a 
contribuir para ajuda na causa so-
cial, tendo sido anunciado que o 
Poiares Trail 2020 doará 0,80€ à As-
sociação Pedrinhas (Lousã), para A 
Casa da Margarida.

Além da vertente social o Poiares 
Trail tem ainda uma preocupação 
ecológica muito forte, pelo que, e 
pelo 2º Ano Consecutivo, lhe foi 
atribuída a classificação ECOEVEN-
TO ERSUC, assegurando a separação 
de resíduos e de embalagens reciclá-
veis, promovendo a prevenção e re-
dução das quantidades produzidas 
durante todo o evento.
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obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Beneficiação de alguns troços da estrada de acesso ao lugar do VilarReparação do piso na Avenida Manuel Carvalho Coelho, com aplicação de tapete betuminoso

Beneficiação da Rua dos Lameiros e Travessa das Adegas, em Santa Maria, desde a zona do Castro até à Ventosa (EN2)Intervenção na Serra do Bidoeiro e Serra de Alveite, visando a recuperação de caminhos florestais, no âmbito do Serviço 

Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Poiares

Intervenções nas zonas do Forcado, Vale de Afonso, Vila Chã, Pinheiro, Pereiros e Vale Gião, entre outros locais, visando a gestão das faixas de combustíveis, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Poiares
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obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Intervenção de fundo no Jardim Municipal, em frente aos Paços do Concelho, com completa restauração do Coreto, eliminação de barreiras arquitetónicas para acesso a cidadãos com mobilidade reduzida, 

com a construção rampas de acesso, para além da limpeza de toda a calçada e pintura dos gradeamentos e muros.

Execução das Infraestruturas do Pólo II da Zona Industrial: movimentação de terras, construção de redes de águas, drenagem de esgotos e águas pluviais, estruturas elétricas, a par de toda a pavimentação e sinalização, nume área de 236 mil metros 

quadrados, e que representa um investimento superior a 1,5 milhões de euros, comparticipado a 85% pelos Fundos Estruturais Europeus (Programa Operacional Regional Centro 2020)

Requalificação urbanística no Soito
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Despacho nº 13/2020

Delegação de Competências na Chefe de 
Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas 

Municipais - Unidade Orgânica de 4º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
sua atual redação, preveem a figura da delegação e 
subdelegação de competências nos titulares de car-
gos de direção como instrumentos privilegiados de 
gestão que propiciam a redução de circuitos e uma 
gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de com-
petências, tornando mais céleres os plúrimos pro-
cedimentos administrativos, que correm no seio da 
Unidade Administrativa, Unidade de 3º grau, compe-
tências essas que promanam da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, do Regulamento da Organização 
dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares 
em vigor, publicado no Diário da República, nº 202, 
2ª série, de 21 de outubro de 2019, bem como do 
próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
- O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedi-

mento Administrativo contém uma norma de ha-
bilitação genérica, prevendo a admissibilidade de 
delegação de poderes para a prática de atos de ad-
ministração ordinária, por parte dos órgãos compe-
tentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

- O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, elenca algumas competências passíveis 
de delegação no pessoal dirigente e que o estatu-
to do Pessoal Dirigente admite que os titulares de 
cargos de direção exerçam, além das competências 
previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, também as competências que neles forem 
delegadas ou subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr 
nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto)

- Os aludidos preceitos têm como objetivo fa-
cilitar a desconcentração administrativa, permitindo 
aos órgãos da Administração Autárquica libertar-se 
das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem 
prosseguir de forma mais eficaz as atribuições que 
estão a cargo das pessoas coletivas públicas em 
que se integram,

- Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º 
e 27.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril (al-
terado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os ser-
viços devem adotar mecanismos de delegação e 
subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e 
se possível, no próprio posto de execução e em 
qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos 
administrativos, tendo subjacente os princípios de 
desburocratização, simplificação, eficiência e de 
economia processual;

- O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, que aprova o Código do 
Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela di-
reção do procedimento”, determinando o n.º 1 que 
“A direção do procedimento cabe ao órgão com-
petente para a decisão final”, sem prejuízo deste 
poder delegar em inferior hierárquico seu, o poder 
de direção do procedimento, salvo disposição legal, 

regulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamente 
no procedimento concreto ou em diretiva interna 
respeitante a certos procedimentos”;

- A identidade do responsável pela direção do 
procedimento é notificada aos participantes e comu-
nicada a quaisquer outras pessoas que, demons-
trando interesse legítimo, requeiram essa informa-
ção (n.º 5 do citado artigo 55.º);

- Na ausência de normas jurídicas injuntivas, 
o responsável pela direção do procedimento goza 
de discricionariedade na respetiva estruturação, 
que, no respeito pelos princípios gerais da atividade 
administrativa, deve ser orientada pelos interesses 
públicos da participação, da eficiência, da economi-
cidade e da celeridade na preparação da decisão 
(artigo 56.º do CPA);

- O Município de Vila Nova de Poiares está ao 
serviço do cidadão, devendo orientar a sua ação de 
acordo com os princípios da qualidade, da comuni-
cação eficaz e transparente e da simplicidade, ten-
do em vista privilegiar a opção pelos procedimentos 
mais simples, cómodos, expeditos e económicos 
(alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 
73/2014, de 13 de maio);

- Todos os serviços adotarão, nos termos legais 
aplicáveis, mecanismos de delegação de competên-
cias que propiciem respostas céleres às solicitações 
dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e 
uma gestão mais célere e desburocratizada (arti-
go 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de 
abril);

- A administração pública deve ser organizada 
de modo a aproximar os serviços das populações 
e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

- O órgão delegado ou subdelegado deve men-
cionar essa qualidade no uso da delegação/subde-
legação (artigo 48.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante pode emi-
tir diretivas ou instruções vinculativas para o delega-
do ou subdelegado sobre o modo como devem ser 
exercidos os poderes delegados ou subdelegados 
(n.º 1 do artigo 49.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante tem o po-
der de avocar, bem como o de anular, revogar ou 
substituir o ato praticado pelo delegado ou subdele-
gado ao abrigo da delegação ou subdelegação (n.º 
2 do artigo 49.º do CPA);

Delego, na Chefe de Unidade de Obras Públicas 
e Infraestruturas Municipais (OPIM), em regime de 
substituição, ANA MARGARIDA NETO MARTINS DIAS 
SANTA, e no âmbito da Unidade Orgânica que dirige:

I - Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA :

a) A competência de assinatura de correspon-
dência de mero expediente com destino a quaisquer 
entidades ou organismos, bem como de toda a 
documentação referente aos procedimentos previa-
mente autorizados, e outras diligências instrutórias 
ou procedimentais no âmbito dos processos e nor-
mal desenvolvimento das funções sob a responsa-
bilidade da respetiva unidade, por qualquer canal de 
correspondência nomeadamente por correio postal, 
correio eletrónico da unidade ou geral do Município 
de Vila Nova de Poiares, ou plataformas eletrónicas, 
no sentido de obter maior celeridade procedimental 
e decisória e de modo a aproximar os serviços da 
população de forma não burocratizada, nos termos 
definidos no n.º 8 do artigo 22.º e no artigo 27.º do ci-
tado Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril conjugado 
com os artigos 5.º, 44.º, 46.º e 47.º do CPA (Anexo 
ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), salvo 
nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, ga-
binetes de membros do Governo, dirigentes de nível 
superior dos serviços e organismos da Administra-
ção Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compromis-
sos ou encargos financeiros que não estejam dele-
gados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida 

pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 1 a 3 do artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º a 
46.º e 55.º do Código do Procedimento Administrati-
vo e sem prejuízo e salvaguarda dos procedimentos 
e fase de instrução previstos em regimes especiais, 
delegar na dirigente da Unidade Obras Públicas e 
Infraestruturas Municipais, o poder de direção dos 
procedimentos nas áreas, funções e tarefas que fo-
ram cometidas à unidade que dirige, ao abrigo das 
disposições atrás mencionadas e designadamente 
do artigo 46.º conjugado com o artigo 55.º n.º 2 e 3 
do CPA, salvo disposição legal, regulamentar ou es-
tatutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, 
invocadas fundamentadamente no procedimento 
concreto ou em diretiva interna respeitante a certos 
procedimentos, podendo esta encarregar inferiores 
hierárquicos/trabalhadores, como “Gestor(s) do Pro-
cedimento”, para a realização de diligências instru-
tórias específicas nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 55.º do CPA.

II - Ao abrigo do anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação as seguintes 
competências:

a) Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou delibe-
ração dos eleitos locais (alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

b) Praticar outros atos e formalidades de ca-
rácter instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

c) Declarar extintos e mandar arquivar procedi-
mentos por deserção, por inutilidade ou impossibili-
dade superveniente ou desistência do interessado.

Em relação aos trabalhadores afetos à sua 
unidade:

d) Decidir em matéria de organização e horário 
de trabalho, tendo em conta as orientações supe-
riormente fixadas; (alínea e, do n.º 2, artigo 38.º);

e) Autorizar a prestação de trabalho suplemen-
tar; (alínea f, do n.º 2, artigo 38.º);

III - Delego ainda, a competência para praticar 
todos os atos administrativos internos respeitantes à 
instrução dos processos que correm seus termos na 
Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente 
prevista no Regulamento da Organização dos Servi-
ços do Município de Vila Nova de Poiares em vigor 
(art.º 35.º a 38.º), podendo praticar todos os atos ou 
formalidades de carater instrumental necessários ao 
exercício da competência decisória da delegante, 
designadamente proceder à audiência prévia dos 
interessados no procedimento, nos termos do Có-
digo do Procedimento Administrativo, no âmbito das 
atribuições da Unidade Obras Públicas e Infraestru-
turas Municipais

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, delego a competência 
e consequentemente autorizo a subdelegação da 
assinatura de toda a correspondência ou expedien-
te necessário à mera instrução dos processos que 
correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competên-
cias atribuídas pela legislação e regulamentos aqui 
mencionados, bem como pela legislação que altere, 
modifique ou substitua aquelas disposições legais e 
regulamentares.

Nas faltas ausências da chefe de Unidade, 
autorizo que seja designado por esta um seu subs-
tituto. No caso de impedimento, a competência 
decisória será exercida por quem tem competência 
para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do con-
ceito de delegação de competências, designada-
mente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código do 
Procedimento Administrativo, o delegante, conserva 
entre outros, os seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem 
formalidades da tarefa da resolução de assuntos 
que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por delegação do Presidente 
da Câmara” ou qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, 
inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que 
a dirigente subdelegue a competência de assinatura 
da correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução dos processos, em trabalhador(a) à 
sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante 
solicitação de qualquer vereador ou dirigente dos 
serviços.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo código, 
para as quais remete, publique-se o presente des-
pacho através de Edital afixado nos lugares de es-
tilo durante 10 dias úteis, na página institucional do 
Município, no Boletim Municipal e divulgue-se pelos 
diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 20 de fevereiro de 2020
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 14/2020

Delegação de Competências na 
Chefe de Unidade Administrativa 

Unidade Orgânica de 3º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomasna sua 
atual redação, preveem a figura da delegação e 
subdelegação de competências nos titulares de car-
gos de direção como instrumentos privilegiados de 
gestão que propiciam a redução de circuitos e uma 
gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de com-
petências, tornando mais céleres os plúrimos pro-
cedimentos administrativos, que correm no seio da 
Unidade Administrativa, Unidade de 3º grau, compe-
tências essas que promanam da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, do Regulamento da Organização 
dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares 
em vigor, publicado no Diário da República, nº 202, 
2ª série, de 21 de outubro de 2019, bem como do 
próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
- O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedi-

mento Administrativo contém uma norma de ha-
bilitação genérica, prevendo a admissibilidade de 
delegação de poderes para a prática de atos de ad-
ministração ordinária, por parte dos órgãos compe-

suplemento comunicação oficial
tentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

- O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, elenca algumas competências passíveis 
de delegação no pessoal dirigente e que o estatu-
to do Pessoal Dirigente admite que os titulares de 
cargos de direção exerçam, além das competências 
previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, também as competências que neles forem 
delegadas ou subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr 
nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto)

- Os aludidos preceitos têm como objetivo fa-
cilitar a desconcentração administrativa, permitindo 
aos órgãos da Administração Autárquica libertar-se 
das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem 
prosseguir de forma mais eficaz as atribuições que 
estão a cargo das pessoas coletivas públicas em 
que se integram,

- Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º 
e 27.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril (al-
terado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os ser-
viços devem adotar mecanismos de delegação e 
subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e 
se possível, no próprio posto de execução e em 
qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos 
administrativos, tendo subjacente os princípios de 
desburocratização, simplificação, eficiência e de 
economia processual;

- O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, que aprova o Código do 
Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela di-
reção do procedimento”, determinando o n.º 1 que 
“A direção do procedimento cabe ao órgão com-
petente para a decisão final”, sem prejuízo deste 
poder delegar em inferior hierárquico seu, o poder 
de direção do procedimento, salvo disposição legal, 
regulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas invocadas fundamentadamente 
no procedimento concreto ou em diretiva interna 
respeitante a certos procedimentos”;

- A identidade do responsável pela direção do 
procedimento é notificada aos participantes e comu-
nicada a quaisquer outras pessoas que, demons-
trando interesse legítimo, requeiram essa informa-
ção (n.º 5 do citado artigo 55.º);

- Na ausência de normas jurídicas injuntivas, 
o responsável pela direção do procedimento goza 
de discricionariedade na respetiva estruturação, 
que, no respeito pelos princípios gerais da atividade 
administrativa, deve ser orientada pelos interesses 
públicos da participação, da eficiência, da economi-
cidade e da celeridade na preparação da decisão 
(artigo 56.º do CPA);

- O Município de Vil a Nova de Poiares está ao 
serviço do cidadão, devendo orientar a sua ação de 
acordo com os princípios da qualidade, da comuni-
cação eficaz e transparente e da simplicidade, ten-
do em vista privilegiar a opção pelos procedimentos 
mais simples, cómodos, expeditos e económicos 
(alínea d), doartigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 
73/2014, de 13 de maio);

- Todos os serviços adotarão, nos termos legais 
aplicáveis, mecanismos de delegação de competên-
cias que propiciem respostas céleres às solicitações 
dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e 
uma gestão mais célere e desburocratizada (arti-
go 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de 
abril);

- A administração pública deve ser organizada 
de modo a aproximar os serviços das populações 
e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

- O órgão delegado ou subdelegado deve men-
cionar essa qualidade no uso da delegação/subde-
legação (artigo 48.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante pode emi-
tir diretivas ou instruções vinculativas para o delega-
do ou subdelegado sobre o modo como devem ser 
exercidos os poderes delegados ou subdelegados 
(n.º 1 do artigo 49.º do CPA);
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- O órgão delegante ou subdelegante tem o 
poder de avocar, bem como o de anular, revogar 
ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação 
(n.º 2 do artigo 49.º do CPA);

Delego, na Chefe de Unidade Administrativa, 
em regime de substituição, PAULA CRISTINA DA 
SILVA FIGUEIRA BAPTISTA, e no âmbito da Uni-
dade Orgânica que dirige:

I - Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA

a) A competência de assinatura de correspon-
dência de mero expediente com destino a quais-
quer entidades ou organismos, bem como de toda 
a documentação referente aos procedimentos pre-
viamente autorizados, e outras diligências instrutó-
rias ou procedimentais no âmbito dos processos e 
normal desenvolvimento das funções sob a respon-
sabilidade da respetiva unidade, por qualquer canal 
de correspondência nomeadamente por correio 
postal, correio eletrónico da unidade ou geral do 
Município de Vila Nova de Poiares, ou plataformas 
eletrónicas, no sentido de obter maior celeridade 
procedimental e decisória e de modo a aproximar 
os serviços da população de forma não burocrati-
zada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 22.º 
e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 
22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida 
pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 1 a 3 do artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º 
a 46.º e 55.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e sem prejuízo e salvaguarda dos procedi-
mentos e fase de instrução previstos em regimes 
especiais, delegar na dirigente da Unidade Admi-
nistrativa, o poder de direção dos procedimentos 
nas áreas, funções e tarefas que foram cometidas 
à unidade que dirige, ao abrigo das disposições 
atrás mencionadas e designadamente do artigo 
46.º conjugado com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do CPA, 
salvo disposição legal, regulamentar ou estatutária 
em contrário ou quando a isso obviarem as con-
dições de serviço ou outras razões ponderosas, 
invocadas fundamentadamente no procedimento 
concreto ou em diretiva interna respeitante a certos 
procedimentos, podendo esta encarregar inferiores 
hierárquicos/trabalhadores, como “Gestor(s) do 
Procedimento”, para a realização de diligências 
instrutórias específicas nos termos do disposto no 
n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II - Ao abrigo do anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação as seguintes 
competências:

a) Representar o município em juízo e fora 
dele, sem prejuízo do disposto no nº 4 do art.º 38.º 
(alínea a, do n.º 1, artigo 35.º);

b) Executar as deliberações da câmara munici-
pal e coordenar a respetiva atividade (alínea b, do 
n.º 1, artigo 35.º);

c) Dar cumprimento às deliberações da assem-
bleia municipal, sempre que para a sua execução 
seja necessária a intervenção da Câmara Municipal 
(alínea c, do n.º 1, artigo 35.º);

d) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos 
que devam ser submetidos à sua apreciação, sem 
prejuízo do disposto na alínea ww) do nº 1 do artigo 
33.º (alínea k, do n.º 1, do artigo 35.º);

e) Proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do município, bem como a registos de qual-
quer outra natureza. (alínea i, do n.º 2, artigo 35.º);

f) Autorizar termos de abertura e encerramento 
em livros sujeitos a essa formalidade, (alínea d, do 
n.º 3, artigo 38.º);

g) Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos arquivados na sua 
Unidade (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

h) Autorizar a passagem de termos de identida-
de, idoneidade e justificação administrativa (alínea 
f, n.º 3, artigo 38.º);

i) Autorizar a passagem de certidões ou fotocó-
pias autenticadas aos interessados, relativas a pro-
cessos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou delibe-
ração dos eleitos locais (alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

j) Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência 
da decisão ou deliberação que confiram esse direi-
to (alínea h, n.º 3, artigo 38.º);

k) Autorizar a renovação de licenças que de-
penda unicamente do cumprimento de formalida-
des burocráticas ou similares pelos interessados 
(alínea j, n.º 3, artigo 38.º);

l) Emitir o cartão de vendedor ambulante (alí-
nea k, do n.º 3, artigo 38.º);

m) Praticar outros atos e formalidades de ca-
rácter instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

n) Praticar os atos relativos à aposentação dos 
trabalhadores; (alínea i, do n.º 2, artigo 38.º);

o) Praticar os atos respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os relativos a acidentes 
em serviço e acidentes de trabalho. (alínea j, do n.º 
2, artigo 38.º);

p) Declarar extintos e mandar arquivar procedi-
mentos por deserção, por inutilidade ou impossibili-
dade superveniente ou desistência do interessado.

Em relação aos trabalhadores afetos à sua 
unidade:

q) Decidir em matéria de organização e horário 
de trabalho, tendo em conta as orientações supe-
riormente fixadas; (alínea e, do n.º 2, artigo 38.º);

r) Autorizar a prestação de trabalho suplemen-
tar; (alínea f, do n.º 2, artigo 38.º);

III - Delego ainda, a competência para praticar 
todos os atos administrativos internos respeitantes 
à instrução dos processos que correm seus termos 
na Unidade que dirige, sobre a matéria expressa-
mente prevista no Regulamento da Organização 
dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares 
em vigor (art.º 39.º a 52.º), podendo praticar todos 
os atos ou formalidades de carater instrumental ne-
cessários ao exercício da competência decisória da 
delegante, designadamente proceder à audiência 
prévia dos interessados no procedimento, nos ter-
mos do Código do Procedimento Administrativo, no 
âmbito das atribuições da Unidade Administrativa.

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, delego a competên-
cia e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expe-
diente necessário à mera instrução dos processos 
que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competên-
cias atribuídas pela legislação e regulamentos 
aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições 
legais e regulamentares.

Nas faltas ausências da chefe de Unidade, 
autorizo que seja designado por esta um seu subs-
tituto. No caso de impedimento, a competência 
decisória será exercida por quem tem competência 
para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do 
conceito de delegação de competências, designa-
damente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, con-
serva entre outros, os seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem 
formalidades da tarefa da resolução de assuntos 
que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por delegação do Presidente 
da Câmara” ou qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, 
inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais. Assim, dando cumprimen-
to aos normativos legais acima referidos, autorizo 
que a dirigente subdelegue as competências que 
entender, no chefe de unidade de 4º grau, bem 
como a subdelegação de assinatura da corres-
pondência ou do expediente necessário à mera 
instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua 
escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 

instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante 
solicitação de qualquer vereador ou dirigente dos 
serviços.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo códi-
go, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de 
estilo durante 10 dias úteis, na página institucional 
do Município, no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 20 de fevereiro de 2020
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 15/2020

Delegação de Competências na 
Chefe de Unidade de Funções Sociais

Unidade Orgânica de 3º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
sua atual redação, preveem a figura da delegação 
e subdelegação de competências nos titulares de 
cargos de direção como instrumentos privilegiados 
de gestão que propiciam a redução de circuitos e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos 
procedimentos administrativos, que correm no 
seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º 
grau, competências essas que promanam da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento 
da Organização dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Poiares em vigor, publicado no Diário da 
República, nº 202, 2ª série, de 21 de outubro de 
2019, bem como do próprio Estatuto do Pessoal 
Dirigente.

Assim, considerando que:
- O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Proce-

dimento Administrativo contém uma norma de 
habilitação genérica, prevendo a admissibilidade 
de delegação de poderes para a prática de atos 
de administração ordinária, por parte dos órgãos 
competentes, relativamente aos seus imediatos 
inferiores hierárquicos;

- O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, elenca algumas competências passíveis 
de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os titulares de car-
gos de direção exerçam, além das competências 
previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, também as competências que neles forem 
delegadas ou subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr 
nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto)

- Os aludidos preceitos têm como objetivo faci-
litar a desconcentração administrativa, permitindo 
aos órgãos da Administração Autárquica libertar-se 
das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem 
prosseguir de forma mais eficaz as atribuições que 
estão a cargo das pessoas coletivas públicas em 
que se integram,

- Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º 
e 27.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril (al-

terado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os ser-
viços devem adotar mecanismos de delegação e 
subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e 
se possível, no próprio posto de execução e em 
qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos 
administrativos, tendo subjacente os princípios de 
desburocratização, simplificação, eficiência e de 
economia processual;

- O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, que aprova o Código do 
Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela dire-
ção do procedimento”, determinando o n.º 1 que “A 
direção do procedimento cabe ao órgão competen-
te para a decisão final”, sem prejuízo deste poder 
delegar em inferior hierárquico seu, o poder de di-
reção do procedimento, salvo disposição legal, re-
gulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamen-
te no procedimento concreto ou em diretiva interna 
respeitante a certos procedimentos”;

- A identidade do responsável pela direção 
do procedimento é notificada aos participantes 
e comunicada a quaisquer outras pessoas que, 
demonstrando interesse legítimo, requeiram essa 
informação (n.º 5 do citado artigo 55.º);

- Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o 
responsável pela direção do procedimento goza de 
discricionariedade na respetiva estruturação, que, 
no respeito pelos princípios gerais da atividade 
administrativa, deve ser orientada pelos interesses 
públicos da participação, da eficiência, da economi-
cidade e da celeridade na preparação da decisão 
(artigo 56.º do CPA);

- O Município de Vil a Nova de Poiares está ao 
serviço do cidadão, devendo orientar a sua ação de 
acordo com os princípios da qualidade, da comuni-
cação eficaz e transparente e da simplicidade, ten-
do em vista privilegiar a opção pelos procedimentos 
mais simples, cómodos, expeditos e económicos 
(alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 
73/2014, de 13 de maio);

- Todos os serviços adotarão, nos termos 
legais aplicáveis, mecanismos de delegação de 
competências que propiciem respostas céleres às 
solicitações dos utentes, pronto cumprimento de 
obrigações e uma gestão mais célere e desbu-
rocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril);

- A administração pública deve ser organizada 
de modo a aproximar os serviços das populações 
e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

- O órgão delegado ou subdelegado deve 
mencionar essa qualidade no uso da delegação/
subdelegação (artigo 48.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante pode 
emitir diretivas ou instruções vinculativas para o de-
legado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelega-
dos (n.º 1 do artigo 49.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante tem o 
poder de avocar, bem como o de anular, revogar 
ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação 
(n.º 2 do artigo 49.º do CPA);

Delego, na Chefe de Unidade de Funções So-
ciais, em regime de substituição, Sónia Isabel Ca-
rinhas Simões da Costa, e no âmbito da Unidade 
Orgânica que dirige:

I - Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA

a) A competência de assinatura de correspon-
dência de mero expediente com destino a quais-
quer entidades ou organismos, bem como de toda 
a documentação referente aos procedimentos pre-
viamente autorizados, e outras diligências instrutó-
rias ou procedimentais no âmbito dos processos e 
normal desenvolvimento das funções sob a respon-
sabilidade da respetiva unidade, por qualquer canal 
de correspondência nomeadamente por correio 
postal, correio eletrónico da unidade ou geral do 
Município de Vila Nova de Poiares, ou plataformas 
eletrónicas, no sentido de obter maior celeridade 
procedimental e decisória e de modo a aproximar 

os serviços da população de forma não burocrati-
zada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 22.º 
e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 
22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferi-
da pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 1 a 3 do artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, conjugados com os artigos 
44.º a 46.º e 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo e sem prejuízo e salvaguarda dos 
procedimentos e fase de instrução previstos em 
regimes especiais, delegar na dirigente da Unidade 
de Funções Sociais, o poder de direção dos proce-
dimentos nas áreas, funções e tarefas que foram 
cometidas à unidade que dirige, ao abrigo das dis-
posições atrás mencionadas e designadamente do 
artigo 46.º conjugado com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do 
CPA, salvo disposição legal, regulamentar ou esta-
tutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, 
invocadas fundamentadamente no procedimento 
concreto ou em diretiva interna respeitante a certos 
procedimentos, podendo esta encarregar inferiores 
hierárquicos/trabalhadores, como “Gestor(s) do 
Procedimento”, para a realização de diligências 
instrutórias específicas nos termos do disposto no 
n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II - Ao abrigo do anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação as seguintes 
competências:

a) Representar o município em juízo e fora 
dele, sem prejuízo do disposto no nº 4 do art.º 38.º 
(alínea a, do n.º 1, artigo 35.º);

b) Gerir os recursos humanos dos estabeleci-
mentos de educação (alínea d, do n.º 2, artigo 35.º);

c) Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos arquivados na sua 
Unidade (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

d) Autorizar a passagem de certidões ou fo-
tocópias autenticadas aos interessados, relativas 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais (alínea g, n.º 3, 
artigo 38.º);

e) Praticar outros atos e formalidades de ca-
rácter instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

f) Declarar extintos e mandar arquivar procedi-
mentos por deserção, por inutilidade ou impossibili-
dade superveniente ou desistência do interessado.

Em relação aos trabalhadores afetos à sua 
unidade:

g) Decidir em matéria de organização e horário 
de trabalho, tendo em conta as orientações supe-
riormente fixadas; (alínea e, do n.º 2, artigo 38.º);

h) Autorizar a prestação de trabalho suplemen-
tar; (alínea f, do n.º 2, artigo 38.º);

III - Delego ainda, a competência para praticar 
todos os atos administrativos internos respeitantes à 
instrução dos processos que correm seus termos na 
Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente 
prevista no Regulamento da Organização dos Servi-
ços do Município de Vila Nova de Poiares em vigor 
(art.º 53.º a 65.º) podendo praticar todos os atos ou 
formalidades de carater instrumental necessários ao 
exercício da competência decisória da delegante, 
designadamente proceder à audiência prévia dos 
interessados no procedimento, nos termos do Có-
digo do Procedimento Administrativo, no âmbito das 
atribuições da Unidade de Funções Sociais.

IV - Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, delego a competên-
cia e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expe-
diente necessário à mera instrução dos processos 
que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competên-
cias atribuídas pela legislação e regulamentos 
aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições 
legais e regulamentares.
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Nas faltas ausências da chefe de Unidade, 
autorizo que seja designado por esta um seu subs-
tituto. No caso de impedimento, a competência 
decisória será exercida por quem tem competência 
para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do 
conceito de delegação de competências, designa-
damente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, con-
serva entre outros, os seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem 
formalidades da tarefa da resolução de assuntos 
que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por delegação do Presidente 
da Câmara” ou qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, 
inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que 
a dirigente subdelegue as competências que enten-
der, no chefe de unidade de 4º grau, bem como a 
subdelegação de assinatura da correspondência ou 
do expediente necessário à mera instrução dos pro-
cessos, em trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante 
solicitação de qualquer vereador ou dirigente dos 
serviços.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo códi-
go, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de 
estilo durante 10 dias úteis, na página institucional 
do Município, no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 20 de fevereiro de 2020
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 16/2020

Subdelegação de Competências da Chefe de 
Unidade Administrativa - Unidade Orgânica 
de 3º grau, na Chefe de Unidade de 4º grau - 

Unidade Financeira

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
sua atual redação, preveem a figura da delegação 
e subdelegação de competências nos titulares de 
cargos de direção como instrumentos privilegiados 
de gestão que propiciam a redução de circuitos e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de com-
petências, tornando mais céleres os plúrimos pro-
cedimentos administrativos, que correm no seio da 
Unidade Administrativa, Unidade de 3º grau, com-

petências essas que promanam da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, do Regulamento da Organi-
zação dos Serviços do Município de Vila Nova de 
Poiares em vigor, publicado no Diário da República, 
nº 202, 2ª série, de 21 de outubro de 2019, bem 
como do próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que o Estatuto do Pes-
soal Dirigente das Câmaras Municipais, admite que 
os titulares de cargos de direção exerçam, além 
das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, também as competên-
cias que neles forem delegadas ou subdelegadas, 
nos termos da Lei e que os titulares de cargos de 
direção podem delegar ou subdelegar nos titulares 
de cargos de direção de nível e grau inferior as 
competências que neles tenham sido delegadas ou 
subdelegadas, com a faculdade de subdelegação, 
e desde que exista a correspondente autorização 
do delegante ou subdelegante. (cfr nº 1 do art.º 16 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto), subdelego, 
na Chefe de Unidade Financeira, em regime de 
substituição, Isabel Maria dos Santos Miguel, no 
âmbito da Unidade Orgânica que dirige (UF), as 
seguintes competências que me foram delegadas 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal pelo seu 
despacho de 20 de fevereiro de 2020.

a) Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA, a 
competência de assinatura de correspondência de 
mero expediente com destino a quaisquer entida-
des ou organismos, bem como de toda a documen-
tação referente aos procedimentos previamente 
autorizados, e outras diligências instrutórias ou 
procedimentais no âmbito dos processos e normal 
desenvolvimento das funções sob a responsabi-
lidade da respetiva unidade, por qualquer canal 
de correspondência nomeadamente por correio 
postal, correio eletrónico da unidade ou geral do 
Município de Vila Nova de Poiares, ou plataformas 
eletrónicas, no sentido de obter maior celeridade 
procedimental e decisória e de modo a aproximar 
os serviços da população de forma não burocrati-
zada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 22.º 
e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 
22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) Nos termos previstos nos artigos 44.º a 46.º 
e 55.º do Código do Procedimento Administrativo e 
sem prejuízo e salvaguarda dos procedimentos e 
fase de instrução previstos em regimes especiais, o 
poder de direção dos procedimentos nas áreas, fun-
ções e tarefas que foram cometidas à unidade que 
dirige, ao abrigo das disposições atrás mencionadas 
e designadamente do artigo 46.º conjugado com o 
artigo 55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, 
regulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamente 
no procedimento concreto ou em diretiva interna res-
peitante a certos procedimentos, podendo esta en-
carregar inferiores hierárquicos/trabalhadores, como 
“Gestor(s) do Procedimento”, para a realização de 
diligências instrutórias específicas nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA;

c) Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;

d) Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de proces-
sos arquivados, e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais;

e) Praticar todos os atos de administração or-
dinária inseridos na sua área de atuação nomeada-
mente assinar a correspondência considerada de 
mero expediente;

f) Decidir em matéria de organização e horário 
de trabalho, tendo em conta as orientações supe-
riormente fixadas;

g) Autorizar a prestação de trabalho extraordi-
nário.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do 

conceito de delegação de competências, designa-
damente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, con-
serva entre outros, os seguintes poderes:

a) Chamamento a si, a qualquer momento e 
sem formalidades da tarefa da resolução de as-
suntos que entenda convenientes sem que isso 
implique derrogação, ainda que em parte, deste 
despacho;

b) Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

c) Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por subdelegação da Chefe 
de Unidade de 3º grau, Paula Cristina Baptista ou 
qualquer outra equivalente.

A subdelegação de competências, ora efetua-
da, inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais, assim, dando cumprimen-
to aos normativos legais acima referidos, autorizo 
que a dirigente subdelegue a competência de 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos, em 
trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente da Câmara Municipal.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo códi-
go, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de 
estilo durante 10 dias úteis, na página institucional 
do Município, no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 20 de fevereiro de 2020
A Chefe de Unidade - Administrativa
Paula Cristina da Silva Figueira Baptista

Despacho nº 12/2020

Delegação de Competências na Chefe de 
Unidade de Planeamento e Obras Particulares 

(POP)  - Unidade Orgânica de 4º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
sua atual redação, preveem a figura da delegação 
e subdelegação de competências nos titulares de 
cargos de direção como instrumentos privilegiados 
de gestão que propiciam a redução de circuitos e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos 
procedimentos administrativos, que correm no 
seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º 
grau, competências essas que promanam da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento 
da Organização dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Poiares em vigor, publicado no Diário da 
República, nº 202, 2ª série, de 21 de outubro de 
2019, bem como do próprio Estatuto do Pessoal 
Dirigente.

Assim, considerando que:

- O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Proce-
dimento Administrativo contém uma norma de 
habilitação genérica, prevendo a admissibilidade 
de delegação de poderes para a prática de atos 
de administração ordinária, por parte dos órgãos 
competentes, relativamente aos seus imediatos 
inferiores hierárquicos;

- O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, elenca algumas competências passíveis 
de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os titulares de car-
gos de direção exerçam, além das competências 
previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, também as competências que neles forem 
delegadas ou subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr 
nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto)

- Os aludidos preceitos têm como objetivo faci-
litar a desconcentração administrativa, permitindo 
aos órgãos da Administração Autárquica libertar-se 
das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem 
prosseguir de forma mais eficaz as atribuições que 
estão a cargo das pessoas coletivas públicas em 
que se integram,

- Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º 
e 27.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril (al-
terado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os ser-
viços devem adotar mecanismos de delegação e 
subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e 
se possível, no próprio posto de execução e em 
qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior-
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos 
administrativos, tendo subjacente os princípios de 
desburocratização, simplificação, eficiência e de 
economia processual;

- O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, que aprova o Código do 
Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela dire-
ção do procedimento”, determinando o n.º 1 que “A 
direção do procedimento cabe ao órgão competen-
te para a decisão final”, sem prejuízo deste poder 
delegar em inferior hierárquico seu, o poder de di-
reção do procedimento, salvo disposição legal, re-
gulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamen-
te no procedimento concreto ou em diretiva interna 
respeitante a certos procedimentos”;

- A identidade do responsável pela direção 
do procedimento é notificada aos participantes 
e comunicada a quaisquer outras pessoas que, 
demonstrando interesse legítimo,requeiram essa 
informação (n.º 5 do citado artigo 55.º);

- Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o 
responsável pela direção do procedimento goza de 
discricionariedade na respetiva estruturação, que, 
no respeito pelos princípios gerais da atividade 
administrativa, deve ser orientada pelos interesses 
públicos da participação, da eficiência, da economi-
cidade e da celeridade na preparação da decisão 
(artigo 56.º do CPA);

- O Município de Vil a Nova de Poiares está ao 
serviço do cidadão, devendo orientar a sua ação de 
acordo com os princípios da qualidade, da comuni-
cação eficaz e transparente e da simplicidade, ten-
do em vista privilegiar a opção pelos procedimentos 
mais simples, cómodos, expeditos e económicos 
(alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, 
de 22 de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 
73/2014, de 13 de maio);

- Todos os serviços adotarão, nos termos 
legais aplicáveis, mecanismos de delegação de 
competências que propiciem respostas céleres às 
solicitações dos utentes, pronto cumprimento de 
obrigações e uma gestão mais célere e desbu-
rocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril);

- A administração pública deve ser organizada 
de modo a aproximar os serviços das populações 
e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

- O órgão delegado ou subdelegado deve 
mencionar essa qualidade no uso da delegação/
subdelegação (artigo 48.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante pode 
emitir diretivas ou instruções vinculativas para o de-
legado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelega-
dos (n.º 1 do artigo 49.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante tem o 

poder de avocar, bem como o de anular, revogar 
ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação 
(n.º 2 do artigo 49.º do CPA);

Delego, na Chefe de Unidade de Planeamento 
e Obras Particulares (POP), em regime de substi-
tuição, Fátima Isabel Baptista Videira, e no âmbito 
da Unidade Orgânica que dirige:

I - Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA

a) A competência de assinatura de correspon-
dência de mero expediente com destino a quais-
quer entidades ou organismos, bem como de toda 
a documentação referente aos procedimentos pre-
viamente autorizados, e outras diligências instrutó-
rias ou procedimentais no âmbito dos processos e 
normal desenvolvimento das funções sob a respon-
sabilidade da respetiva unidade, por qualquer canal 
de correspondência nomeadamente por correio 
postal, correio eletrónico da unidade ou geral do 
Município de Vila Nova de Poiares, ou plataformas 
eletrónicas, no sentido de obter maior celeridade 
procedimental e decisória e de modo a aproximar 
os serviços da população de forma não burocrati-
zada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 22.º 
e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 
22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida 
pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 1 a 3 do artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º 
a 46.º e 55.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e sem prejuízo e salvaguarda dos procedi-
mentos e fase de instrução previstos em regimes 
especiais, delegar na dirigente da Unidade de 
Planeamento e Obras Particulares,(POP), o poder 
de direção dos procedimentos nas áreas, funções e 
tarefas que foram cometidas à unidade que dirige, 
ao abrigo das disposições atrás mencionadas e de-
signadamente do artigo 46.º conjugado com o arti-
go 55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, re-
gulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamen-
te no procedimento concreto ou em diretiva interna 
respeitante a certos procedimentos, podendo esta 
encarregar inferiores hierárquicos/trabalhadores, 
como “Gestor(s) do Procedimento”, para a reali-
zação de diligências instrutórias específicas nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II - Ao abrigo do anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação as seguintes 
competências:

a) Autorizar a passagem de certidões ou fo-
tocópias autenticadas aos interessados, relativas 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais (alínea g, n.º 3, 
artigo 38.º);

b) Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência 
da decisão ou deliberação que confiram esse direi-
to (alínea h, n.º 3, artigo 38.º);

c) Praticar outros atos e formalidades de ca-
rácter instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

d) Declarar extintos e mandar arquivar procedi-
mentos por deserção, por inutilidade ou impossibili-
dade superveniente ou desistência do interessado.

Em relação aos trabalhadores afetos à sua 
unidade:

e) Decidir em matéria de organização e horário 
de trabalho, tendo em conta as orientações supe-
riormente fixadas; (alínea e, do n.º 2, artigo 38.º);

f) Autorizar a prestação de trabalho suplemen-
tar; (alínea f, do n.º 2, artigo 38.º);

III - Delego ainda, a competência para praticar 
todos os atos administrativos internos respeitantes 
à instrução dos processos que correm seus termos 
na Unidade que dirige, sobre a matéria expressa-
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mente prevista no Regulamento da Organização 
dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares 
em vigor (art.º 29.º a 34.º), podendo praticar todos 
os atos ou formalidades de carater instrumental ne-
cessários ao exercício da competência decisória da 
delegante, designadamente proceder à audiência 
prévia dos interessados no procedimento, nos ter-
mos do Código do Procedimento Administrativo, no 
âmbito das atribuições da Unidade de Planeamento 
e Obras Particulares (POP).

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, delego a competên-
cia e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expe-
diente necessário à mera instrução dos processos 
que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competên-
cias atribuídas pela legislação e regulamentos 
aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições 
legais e regulamentares.

Nas faltas ausências da chefe de Unidade, 
autorizo que seja designado por esta um seu subs-
tituto. No caso de impedimento, a competência 
decisória será exercida por quem tem competência 
para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do 
conceito de delegação de competências, designa-
damente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, con-
serva entre outros, os seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem 
formalidades da tarefa da resolução de assuntos 
que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por delegação do Presidente 
da Câmara” ou qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, 
inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais. Assim, dando cumprimen-
to aos normativos legais acima referidos, autorizo 
que a dirigente subdelegue a competência de 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos, em 
trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante 
solicitação de qualquer vereador ou dirigente dos 
serviços.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo código, 
para asquais remete, publique-se o presente des-
pacho através de Edital afixado nos lugares de es-
tilo durante 10 dias úteis, na página institucional do 
Município, no Boletim Municipal e divulgue-se pelos 
diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 20 de fevereiro de 2020
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 18/2020

Delegação de Competências na 
Chefe de Unidade de Funções Sociais

Unidade Orgânica de 3º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 

Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
sua atual redação, preveem a figura da delegação 
e subdelegação de competências nos titulares de 
cargos de direção como instrumentos privilegiados 
de gestão que propiciam a redução de circuitos e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos 
procedimentos administrativos, que correm no 
seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º 
grau, competências essas que promanam da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento 
da Organização dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Poiares em vigor, publicado no Diário da 
República, nº 202, 2ª série, de 21 de outubro de 
2019, bem como do próprio Estatuto do Pessoal 
Dirigente.

Assim, considerando que o artigo 38.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal 
dirigente e que o Estatuto do Pessoal Dirigente ad-
mite que os titulares de cargos de direção exerçam, 
além das competências previstas no artigo 15.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, também as com-
petências que neles forem delegadas ou subdele-
gadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto)

I. Delego na Chefe de Unidade de Funções 
Sociais, em regime de substituição, Sónia Isabel 
Carinhas Simões da Costa, no âmbito da Unidade 
Orgânica que dirige e nas áreas de atuação que me 
foram cometidas (Acão Social, Saúde e Educação 
e Desporto, Juventude e Associativismo:

a) Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA, a 
competência de assinatura de correspondência de 
mero expediente com destino a quaisquer entida-
des ou organismos, bem como de toda a documen-
tação referente aos procedimentos previamente 
autorizados, e outras diligências instrutórias ou 
procedimentais no âmbito dos processos e normal 
desenvolvimento das funções sob a responsabi-
lidade da respetiva unidade, por qualquer canal 
de correspondência nomeadamente por correio 
postal, correio eletrónico da unidade ou geral do 
Município de Vila Nova de Poiares, ou plataformas 
eletrónicas, no sentido de obter maior celeridade 
procedimental e decisória e de modo a aproximar 
os serviços da população de forma não burocrati-
zada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 22.º 
e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 
22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida 
pelos, nºs 1 a 3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugados com os artigos 44.º a 46.º e 55.º 
do Código do Procedimento Administrativo e sem 
prejuízo e salvaguarda dos procedimentos e fase 
de instrução previstos em regimes especiais, o 
poder de direção dos procedimentos nas áreas, 
funções e tarefas que foram cometidas à unidade 
que dirige, ao abrigo das disposições atrás mencio-
nadas e designadamente do artigo 46.º conjugado 
com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição 
legal, regulamentar ou estatutária em contrário ou 
quando a isso obviarem as condições de serviço 
ou outras razões ponderosas, invocadas funda-
mentadamente no procedimento concreto ou em 
diretiva interna respeitante a certos procedimentos, 
podendo esta encarregar inferiores hierárquicos/
trabalhadores, como “Gestor(s) do Procedimento”, 

para a realização de diligências instrutórias espe-
cíficas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
55.º do CPA.

II. Subdelego, na Chefe de Unidade de Fun-
ções Sociais, em regime de substituição, Sónia 
Isabel Carinhas Simões da Costa, no âmbito da 
Unidade Orgânica que dirige e nas áreas de atua-
ção que me foram cometidas (Acão Social, Saúde e 
Educação e Desporto, Juventude e Associativismo) 
as seguintes competências que me haviam sido 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal pelos seus despachos de 6 e 20 de novembro 
de 2017:

- Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;

- Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de proces-
sos arquivados, e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais;

- Praticar todos os atos de administração ordi-
nária inseridos na sua área de atuação, nomeada-
mente assinar a correspondência considerada de 
mero expediente.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do 
conceito de delegação de competências, designa-
damente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, con-
serva entre outros, os seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem 
formalidades da tarefa da resolução de assuntos 
que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado 
fará menção expressa da qualidade em que atua, 
utilizando as expressões “Por subdelegação do Vi-
ce-presidente Artur Jorge Baptista dos Santos, ou 
qualquer outra equivalente.

A subdelegação de competências, ora efetua-
da, inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais, Assim, dando cumprimen-
to aos normativos legais acima referidos, autorizo 
que a dirigente subdelegue as competências que 
entender, no(s) chefe(s) de unidade de 4º grau, 
bem como a subdelegação de assinatura da cor-
respondência ou do expediente necessário à mera 
instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua 
escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente da Câmara Municipal.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo códi-
go, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de 
estilo durante 10 dias úteis, na página institucional 
do Município, no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 28 de fevereiro de 2020
O Vice Presidente da Câmara Municipal
Artur Jorge Baptista dos Santos

Despacho nº 32/2020

Delegação e Subdelegação de Competências 
na Chefe de Unidade Administrativa

Unidade Orgânica de 3º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-

tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
sua atual redação, preveem a figura da delegação 
e subdelegação de competências nos titulares de 
cargos de direção como instrumentos privilegiados 
de gestão que propiciam a redução de circuitos e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos 
procedimentos administrativos, que correm no 
seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º 
grau, competências essas que promanam da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento 
da Organização dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Poiares em vigor, publicado no Diário da 
República, nº 202, 2ª série, de 21 de outubro de 
2019, bem como do próprio Estatuto do Pessoal 
Dirigente.

Assim, considerando que o artigo 38.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal 
dirigente e que o Estatuto do Pessoal Dirigente ad-
mite que os titulares de cargos de direção exerçam, 
além das competências previstas no artigo 15.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, também as com-
petências que neles forem delegadas ou subdele-
gadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto),

I. Delego na Chefe de Unidade Administrativa, 
em regime de substituição, Paula Cristina da Silva 
Figueira Baptista, no âmbito da Unidade Orgânica 
que dirige e nas áreas de atuação que me foram 
cometidas (Taxas e Licenças diversas e Moderni-
zação Administrativa) as seguintes competências:

a) Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA, a 
competência de assinatura de correspondência de 
mero expediente com destino a quaisquer entida-
des ou organismos, bem como de toda a documen-
tação referente aos procedimentos previamente 
autorizados, e outras diligências instrutórias ou 
procedimentais no âmbito dos processos e normal 
desenvolvimento das funções sob a responsabi-
lidade da respetiva unidade, por qualquer canal 
de correspondência nomeadamente por correio 
postal, correio eletrónico da unidade ou geral do 
Município de Vila Nova de Poiares, ou plataformas 
eletrónicas, no sentido de obter maior celeridade 
procedimental e decisória e de modo a aproximar 
os serviços da população de forma não burocrati-
zada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 22.º 
e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 
22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 46.º 
e 55.º do Código do Procedimento e sem prejuízo e 
salvaguarda dos procedimentos e fase de instrução 
previstos em regimes especiais, o poder de direção 
dos procedimentos nas áreas, funções e tarefas 
que foram cometidas à unidade que dirige, ao 
abrigo das disposições atrás mencionadas e desig-
nadamente do artigo 46.º conjugado com o artigo 
55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, re-
gulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamen-
te no procedimento concreto ou em diretiva interna 
respeitante a certos procedimentos, podendo esta 
encarregar inferiores hierárquicos/trabalhadores, 
como “Gestor(s) do Procedimento”, para a reali-
zação de diligências instrutórias específicas nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II. Subdelego, na Chefe de Unidade Adminis-
trativa, em regime de substituição, Paula Cristina 

da Silva Figueira Baptista, no âmbito da Unidade 
Orgânica que dirige e nas áreas de atuação que 
me foram cometidas (Taxas e Licenças diversas e 
Modernização Administrativa) as seguintes com-
petências que me haviam sido delegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal pelos seus despa-
chos de 6 e 20 de novembro de 2017

- Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;

- Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de proces-
sos arquivados, e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais;

- Praticar todos os atos de administração ordi-
nária inseridos na sua área de atuação, nomeada-
mente assinar a correspondência considerada de 
mero expediente.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do 
conceito de delegação de competências, designa-
damente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, con-
serva entre outros, os seguintes poderes:

- - Chamamento a si, a qualquer momento e 
sem formalidades da tarefa da resolução de as-
suntos que entenda convenientes sem que isso 
implique derrogação, ainda que em parte, deste 
despacho;

- - Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- - Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por subdelegação da Verea-
dora, Ana Lara Henriques de Oliveira”, ou qualquer 
outra equivalente (Lara Henriques de Oliveira).

A subdelegação de competências, ora efetua-
da, inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais. Assim, dando cumprimen-
to aos normativos legais acima referidos, autorizo 
que a dirigente subdelegue as competências que 
entender, no(s) chefe(s) de unidade de 4º grau, 
bem como a subdelegação de assinatura da cor-
respondência ou do expediente necessário à mera 
instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua 
escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente da Câmara Municipal.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo códi-
go, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de 
estilo durante 10 dias úteis, na página institucional 
do Município, no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 07 de abril de 2020
A vereadora, Ana Lara Henriques de Oliveira

Despacho nº 33/2020

Delegação e Subdelegação de Competências 
na Chefe de Unidade de Funções Sociais

Unidade Orgânica de 3º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
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sua atual redação, preveem a figura da delegação 
e subdelegação de competências nos titulares de 
cargos de direção como instrumentos privilegiados 
de gestão que propiciam a redução de circuitos e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos 
procedimentos administrativos, que correm no 
seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º 
grau, competências essas que promanam da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento 
da Organização dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Poiares em vigor, publicado no Diário da 
República, nº 202, 2ª série, de 21 de outubro de 
2019, bem como do próprio Estatuto do Pessoal 
Dirigente.

Assim, considerando que o artigo 38.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal 
dirigente e que o Estatuto do Pessoal Dirigente ad-
mite que os titulares de cargos de direção exerçam, 
além das competências previstas no artigo 15.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, também as com-
petências que neles forem delegadas ou subdele-
gadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto),

I. Delego na Chefe de Unidade de Funções 
Sociais, em regime de substituição, Sónia Isabel 
Carinhas Simões da Costa, no âmbito da Unidade 
Orgânica que dirige e nas áreas de atuação que 
me foram cometidas (Cultura, Turismo, Biblioteca e 
Museus) as seguintes competências:

a) Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como 
e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA, a 
competência de assinatura de correspondência de 
mero expediente com destino a quaisquer entida-
des ou organismos, bem como de toda a documen-
tação referente aos procedimentos previamente 
autorizados, e outras diligências instrutórias ou 
procedimentais no âmbito dos processos e normal 
desenvolvimento das funções sob a responsabi-
lidade da respetiva unidade, por qualquer canal 
de correspondência nomeadamente por correio 
postal, correio eletrónico da unidade ou geral do 
Município de Vila Nova de Poiares, ou plataformas 
eletrónicas, no sentido de obter maior celeridade 
procedimental e decisória e de modo a aproximar 
os serviços da população de forma não burocrati-
zada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 22.º 
e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 
22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 46.º 
e 55.º do Código do Procedimento Administrativo e 
sem prejuízo e salvaguarda dos procedimentos e 
fase de instrução previstos em regimes especiais, 
o poder de direção dos procedimentos nas áreas, 
funções e tarefas que foram cometidas à unidade 
que dirige, ao abrigo das disposições atrás mencio-
nadas e designadamente do artigo 46.º conjugado 
com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição 
legal, regulamentar ou estatutária em contrário ou 
quando a isso obviarem as condições de serviço 
ou outras razões ponderosas, invocadas funda-
mentadamente no procedimento concreto ou em 
diretiva interna respeitante a certos procedimentos, 
podendo esta encarregar inferiores hierárquicos/
trabalhadores, como “Gestor(s) do Procedimento”, 
para a realização de diligências instrutórias espe-
cíficas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
55.º do CPA.

II. Subdelego, na Chefe de Unidade de Fun-
ções Sociais, em regime de substituição, Sónia 
Isabel Carinhas Simões da Costa, no âmbito da 
Unidade Orgânica que dirige e nas áreas de atua-
ção que me foram cometidas (Cultura, Turismo, Bi-
blioteca e Museus) as seguintes competências que 
me haviam sido delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal pelos seus despachos de 6 e 20 

de novembro de 2017
- Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos a processos;
- Autorizar a passagem de certidões ou foto-

cópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de proces-
sos arquivados, e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais;

- Praticar todos os atos de administração ordi-
nária inseridos na sua área de atuação, nomeada-
mente assinar a correspondência considerada de 
mero expediente.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do 
conceito de delegação de competências, designa-
damente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, con-
serva entre outros, os seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem 
formalidades da tarefa da resolução de assuntos 
que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por subdelegação da Verea-
dora, Ana Lara Henriques de Oliveira”, ou qualquer 
outra equivalente (Lara Henriques de Oliveira).

A subdelegação de competências, ora efetua-
da, inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais. Assim, dando cumprimen-
to aos normativos legais acima referidos, autorizo 
que a dirigente subdelegue as competências que 
entender, no(s) chefe(s) de unidade de 4º grau, 
bem como a subdelegação de assinatura da cor-
respondência ou do expediente necessário à mera 
instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua 
escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente da Câmara Municipal.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento Administrativo, conjugado 
com os artigos nºs 151.º e 159.º do mesmo códi-
go, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de 
estilo durante 10 dias úteis, na página institucional 
do Município, no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 07 de abril de 2020
A Vereadora, Ana Lara Henriques de Oliveira,

Despacho nº 34/2020

Subdelegação de Competências na 
Chefe de Unidade de Planeamento e 

Obras Particulares (POP) 
Unidade Orgânica de 4º grau

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu 
Anexo I, na sua atual redação, bem como o Esta-
tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local 
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas na 
sua atual redação, preveem a figura da delegação 
e subdelegação de competências nos titulares de 
cargos de direção como instrumentos privilegiados 
de gestão que propiciam a redução de circuitos e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de 
economia, eficiência e eficácia que se lance mão 
dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos 
procedimentos administrativos, que correm no 
seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º 
grau, competências essas que promanam da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento 
da Organização dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Poiares em vigor, publicado no Diário da 
República, nº 202, 2ª série, de 21 de outubro de 
2019, bem como do próprio Estatuto do Pessoal 
Dirigente.

Assim, considerando que o artigo 38.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, elencaalgumas 
competências passíveis de delegação no pessoal 
dirigente e que o Estatuto do Pessoal Dirigente ad-
mite que os titulares de cargos de direção exerçam, 
além dascompetências previstas no artigo 15.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, também as com-
petências que neles forem delegadas ou subdele-
gadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto),

I. Delego na Chefe de Unidade de Planea-
mento e Obras Particulares (POP), em regime de 
substituição, Fátima Isabel Baptista Videira, no 
âmbito da Unidade Orgânica que dirige e nas áreas 
de atuação que me foram cometidas (Obras Parti-
culares, Planeamento (Urbanismo e Planeamento, 
Estudos e Projetos), Topografia, Cartografia e SIG) 
as seguintes competências:

a) Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 de 
22 de abril, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem como e nos 
artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA, a com-
petência de assinatura de correspondência de mero 
expediente com destino a quaisquer entidades ou 
organismos, bem como de toda a documentação re-
ferente aos procedimentos previamente autorizados, 
e outras diligências instrutórias ou procedimentais no 
âmbito dos processos e normal desenvolvimento das 
funções sob a responsabilidade da respetiva unidade, 
por qualquer canal de orrespondência nomeadamen-
te por correio postal, correio eletrónico da unidade 
ou geral do Município de Vila Nova de Poiares, ou 
plataformas eletrónicas, no sentido de obter maior 
celeridade procedimental e decisória e de modo a 
aproximar os serviços da população de forma não 
burocratizada, nos termos definidos no n.º 8 do artigo 
22.º e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 

de 22 de abril conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º 
e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, 
gabinetes de membros do Governo, dirigentes de 
nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compro-
missos ou encargos financeiros que não estejam 
delegados ou subdelegados.

b) Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 46.º 
e 55.º do Código do Procedimento e sem prejuízo e 
salvaguarda dos procedimentos e fase de instrução 
previstos em regimes especiais, o poder de direção 
dos procedimentos nas áreas, funções e tarefas 
que foram cometidas à unidade que dirige, ao 
abrigo das disposições atrás mencionadas e desig-
nadamente do artigo 46.º conjugado com o artigo 
55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, re-
gulamentar ou estatutária em contrário ou quando 
a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamen-
te no procedimento concreto ou em diretiva interna 
respeitante a certos procedimentos, podendo esta 
encarregar inferiores hierárquicos/trabalhadores, 
como “Gestor(s) do Procedimento”, para a reali-
zação de diligências instrutórias específicas nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II. Subdelego, na Chefe de Unidade de Pla-
neamento e Obras Particulares (POP), em regime 
de substituição, Fátima Isabel Baptista Videira, no 
âmbito da Unidade Orgânica que dirige e nas áreas 
de atuação que me foram cometidas as seguintes 
competências que me haviam sido delegadas pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal pelos seus 
despachos de 6 e 20 de novembro de 2017

- Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;

- Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados,relativas a 
processos ou documentos constantes de proces-
sos arquivados, e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais;

- Emitir Alvarás exigidos por Lei na sequência 
da decisão ou deliberação que confiram esse di-
reito;

- Praticar todos os atos de administração ordi-
nária inseridos na sua área de atuação, nomeada-
mente assinar a correspondência considerada de 
mero expediente. Tendo em atenção o conteúdo 

doutrinal do conceito de delegação de competên-
cias, designadamente o disposto no artigo 44.º e 
sgts, do Código do Procedimento Administrativo, 
o delegante, conserva entre outros, os seguintes 
poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem 
formalidades da tarefa da resolução de assuntos 
que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação 
dos atos praticados pelo delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação 
ou subdelegação de competências o delegado fará 
menção expressa da qualidade em que atua, utili-
zando as expressões “Por subdelegação da Verea-
dora, Ana Lara Henriques de Oliveira “, ou qualquer 
outra equivalente (Lara Henriques de Oliveira).

A subdelegação de competências, ora efetua-
da, inclui a faculdade de subdelegação, dentro dos 
condicionalismos legais. Assim, dando cumprimen-
to aos normativos legais acima referidos, autorizo 
que a dirigente subdelegue as competências que 
entender, no(s) chefe(s) de unidade de 4º grau, 
bem como a subdelegação de assinatura da cor-
respondência ou do expediente necessário à mera 
instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua 
escolha.

Em todas as situações de concorrência de 
competências ou de contradição de decisões ou de 
instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente da Câmara Municipal.

Ficam revogados os anteriores atos praticados 
neste domínio, com salvaguarda de todos os atos 
administrativos praticados e os seus efeitos, no âm-
bito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 
56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do 
Código de Procedimento

Administrativo, conjugado com os artigos nºs 
151.º e 159.º do mesmo código, para as quais re-
mete, publique-se o presente despacho através de 
Edital afixado nos lugares de estilo durante 10 dias 
úteis, na página institucional do Município, no Bole-
tim Municipal e divulgue-se pelos diversos serviços, 
através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 07 de abril de 2020
Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora

1 de fevereiro a 8 de novembro de 2019

deliberações
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt

Reunião Ordinária de
1 de fevereiro de 2019

1. Proposta de sinalização - Freguesia de 
Arrifana - Louredo Natura Parque
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a sinalização vertical de proibição C1-
Sentido Proibido; de proibição C2-Trânsito 
Proibido; informação H3-Trânsito de Sentido 
Único, nos termos da informação da Polícia 
Municipal.
Mais deliberou remeter à Assembleia Munici-
pal para deliberação.

2. Proposta de Projeto de Alteração ao Re-
gulamento do Orçamento Participativo de 
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Projeto de Alteração ao Regulamento 
do Orçamento Participativo de Vila Nova de 
Poiares, com a alteração ao ponto 5 do ar-

tigo 7º onde se lê “… com idades superiores 
aos 16 anos” passará a ler-se “… com idades 
igual ou superiores aos 16 anos”.
Mais deliberou, promover a consulta pública, 
para recolha de sugestões, procedendo para 
o efeito à publicação da referida proposta de 
projeto de alteração ao Regulamento supra 
indicado, na 2ª serie do Diário da Republica, 
ou caso a sua publicação não seja possível 
na página da internet do Município de Vila 
Nova de Poiares e no Boletim oficial do Muni-
cípio, pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da publicação da proposta do projeto de re-
gulamento, em conformidade com o previsto 
no art.º 101 do CPA. (ressalvo que esta ultima 
forma de publicitação é cumulativa).
Deliberou ainda, que os contributos sejam 
dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, 
remetidos via CTT para a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, Largo da Republica, 
3350-156 Vila Nova de Poiares, ou entregues 

pessoalmente no Balcão único de atendimen-
to da Câmara Municipal ou ainda remetidos 
via correio eletrónico, para o seguinte endere-
ço: geral@cm-vilanovadepoiares.pt, devendo 
os interessados colocar, como “Assunto”, o 
seguinte texto: “Apresentação de Suges-
tões – “Projeto de alteração ao Regulamento 
do Orçamento participativo de Vila Nova de 
Poiares”.

3. Protocolo das condições de contratação 
e funcionamento das equipas de interven-
ção permanente – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o Protocolo das condições de contratação 
e funcionamento das equipas de intervenção 
permanente.

4. Revisão Orçamental para inclusão nas 
Atividades Mais Relevantes para 2019, de 
rubrica referente ao Orçamento Participa-
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tivo Jovem de 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a presente Revisão Orçamental nº 1 de 
2019 para inclusão nas Atividades Mais Re-
levantes para 2019, de rubrica referente ao 
Orçamento Participativo Jovem de 2017.
Mais deliberou, remeter à Assembleia Munici-
pal para aprovação.

5. Associação de Estudantes da Escola 
E. B2,3/S Dr. Daniel de Matos - Pedido de 
Coorganização - Festa de Angariação de 
Fundos para Baile de Finalistas 2018/19
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

6. Loteamento n.º 2/2005 - Pedido de liber-
tação da caução prestada para execução 
da rede de gás - Isidoconstruções, Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

7. Processo de Obras nº 53/2018 - Licen-
ciamento de moradia e anexo - Cristina 
Bela Esteves – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

8. Comunicação Prévia nº 4/2018 – Re-
construção de edificação ardida nos in-
cêndios de 15/10/2017 - Ricardo Miguel 
Subtil Ferreira – Fraga
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
as pretensões, de acordo com os pareceres 
dos serviços técnicos e condições impostas 
e considerando a Declaração de Área de 
Reconstrução Urgente, aprovada em Re-
união de Câmara Municipal de 17/11/2017 
e em sessão da Assembleia Municipal de 
28/11/217 e o parecer favorável do FAM – 
Fundo de Apoio Municipal comunicado em 
30/11/2017.

9. Certidão atestar que estão reunidas as 
condições para constituição de prédio em 
regime de propriedade horizontal – pedido 
de continuidade do procedimento - Helena 
dos Santos Silva Lopes Midões - Rua Dr. 
Augusto Simões
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.
  
10. Edificação em mau estado de conser-
vação e salubridade – Forcado
A Câmara deliberou, por unanimidade, de 
acordo com os pareceres dos serviços técni-
cos, proceder-se à notificação de Maria Ivone 
Poiares Fernandes, proprietária de edificação 
em más condições de solidez, segurança e 
arranjo estético, sita em Forcado, freguesia 
de Poiares (Santo André) para a proceder à 
eliminação das condições de insalubridade e 
risco da edificação, dentro dos prazos cons-
tantes no parecer técnico.

11. Proposta de Autorização para a com-
participação municipal do valor remanes-
cente não financiado pelo PDR2020 refe-
rente à Empreitada para a “Beneficiação 
do Regadio de Ribas”
A Câmara deliberou, por maioria autorizar a 
comparticipação municipal do valor remanes-

cente, não financiado pelo PDR2020, refe-
rente à Empreitada para a “Beneficiação do 
Regadio de Ribas”.

12. 2ª Alteração da 1ª Revisão do PDM
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o inicio do procedimento tendente à 2ª 
Alteração da 1ª Revisão do Plano Diretor Mu-
nicipal de Vila Nova de Poiares.

Reunião Ordinária de
15 de fevereiro de 2019

1. Proposta de Redução da Utilização de 
Plásticos no Município de Vila Nova de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, a pro-
posta de redução da utilização de plásticos no 
Município de Vila Nova de Poiares.

2. Concurso Interno de Acesso Limitado 
para promoção de 6 agentes municipais 
de 1ª classe a agentes graduados
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, aprovar a abertura de concurso interno 
de acesso limitado para provimento de seis 
(6) Agentes Municipais Graduados.
 
3. Abertura de procedimento concursal 
por tempo indeterminado para preenchi-
mento de posto de trabalho previsto e não 
ocupado no Mapa de Pessoal para carrei-
ra/categoria de Assistente Técnico-área 
aprovisionamento
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, aprovar a emissão de parecer favorá-
vel para admitir candidatos que se inscrevam 
no universo a que se refere o n.º 4, do Artigo 
30.º, da LTFP em caso de impossibilidade de 
ocupação de todos ou de alguns postos de 
trabalho por candidatos detentores de um vín-
culo de emprego público por tempo indetermi-
nado, atentas as fundamentações produzidas 
na presente proposta.
Mais deliberou, remeter a presente proposta 
à Assembleia Municipal, para que autorize a 
abertura do procedimento concursal, nos ter-
mos propostos, ficando cumpridos os requisi-
tos previstos nos n.º 2, 3 e 4, do artigo 55.º, 
da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, Or-
çamento do Estado para 2019, verificada que 
está a excecionalidade deste recrutamento.

4. Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – proje-
tos saneamento águas residuais - Reabili-
tação e extensão do coletor do Soito
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de reabilitação e extensão do 
coletor do Soito, para submissão d a Candi-
datura - Aviso POSEUR-12-2017-05 – Gestão 
eficiente do ciclo da água – projetos sanea-
mento águas residuais.

5. Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – pro-
jetos saneamento águas residuais - Fecho 

de rede gravítica – Ribeira do Moinho - 
Avessada e Ferreira
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de fecho de rede gravítica 
– Ribeira do Moinho - Avessada e Ferreira, 
para submissão da Candidatura - Aviso PO-
SEUR-12-2017-05 – Gestão eficiente do 
ciclo da água – projetos saneamento águas 
residuais.

6. Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – pro-
jetos saneamento águas residuais - Fecho 
de rede gravítica – Ribeira do Moinho - São 
Miguel e Entroncamento
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de fecho de rede gravítica – Ri-
beira do Moinho - São Miguel e Entroncamen-
to, para submissão da Candidatura - Aviso 
POSEUR-12-2017-05 – Gestão eficiente do 
ciclo da água – projetos saneamento águas 
residuais.

7. Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – pro-
jetos saneamento águas residuais - Fecho 
de rede gravítica – Ribeira do Moinho – 
Vendinha
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de fecho de rede gravítica – Ri-
beira do Moinho – Vendinha, para submissão 
da Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – projetos 
saneamento águas residuais.

8. Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – pro-
jetos saneamento águas residuais - Fecho 
de rede gravítica – Ribeira do Moinho – 
Vila Chã
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de fecho de rede gravítica – Ri-
beira do Moinho – Vila Chã, para submissão 
da Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – projetos 
saneamento águas residuais.

9. Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 
– Gestão eficiente do ciclo da água – pro-
jetos saneamento águas residuais - Fecho 
de rede gravítica – Vale de Vaíde
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de fecho de rede gravítica – Vale 
de Vaíde, para submissão da Candidatura - 
Aviso POSEUR-12-2017-05 – Gestão eficien-
te do ciclo da água – projetos saneamento 

águas residuais.

10. Candidatura - Aviso PO-
SEUR-12-2017-05 – Gestão eficiente do ci-
clo da água – projetos saneamento águas 
residuais - Reabilitação de coletor existen-
te Vila e Cabecinhos
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de reabilitação de coletor exis-
tente Vila e Cabecinhos, para submissão da 
Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 – 
Gestão eficiente do ciclo da água – projetos 
saneamento águas residuais.

11. Candidatura - Aviso PO-
SEUR-12-2017-05 – Gestão eficiente do ci-
clo da água – projetos saneamento águas 
residuais - Rede de coletores e opção de 
tratamento – Soutelo
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de rede de coletores e opção 
de tratamento – Soutelo, para submissão da 
Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 – 
Gestão eficiente do ciclo da água – projetos 
saneamento águas residuais.
  
12. Candidatura - Aviso PO-
SEUR-12-2017-05 – Gestão eficiente do ci-
clo da água – projetos saneamento águas 
residuais - Rede de coletores e opção de 
tratamento – Ribas
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de rede de coletores e opção 
de tratamento – Ribas, para submissão da 
Candidatura - Aviso POSEUR-12-2017-05 – 
Gestão eficiente do ciclo da água – projetos 
saneamento águas residuais.

13. Candidatura - Aviso PO-
SEUR-12-2017-05 – Gestão eficiente do ci-
clo da água – projetos saneamento águas 
residuais - Rede de coletores e opção de 
tratamento – Vilar
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade apro-
var o projeto de rede de coletores e opção de 
tratamento – Vilar, para submissão da Candi-
datura - Aviso POSEUR-12-2017-05 – Gestão 
eficiente do ciclo da água – projetos sanea-
mento águas residuais.

14. Nomeação de Auditor Externo do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, aprovar a proposta de nomeação da 
Dr.ª Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira 
(ROC nº 1254) como auditor externo do Muni-
cípio pelo período de dois anos.
Mais deliberou submeter à Assembleia Muni-
cipal, para deliberação.

15. Comparticipação financeira do Municí-
pio de Vila Nova de Poiares nos projetos 
intermunicipais da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a comparticipação financeira do Município 
de Vila Nova de Poiares nos projetos inter-
municipais da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra, no valor de 8.611,03 €.

16. Orçamento Participativo de Vila Nova 
de Poiares 2019 – Montantes a afetar ao 
Orçamento Participativo Geral e Orçamen-
to Participativo Jovem
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var, nos termos do artº 5 do Regulamento do 
Orçamento Participativo do Municipio de Vila 
Nova de Poiares, o montante de 50.000€ a 
afetar ao processo de Orçamento Participati-
vo, sendo destinados 25.000€ ao OPJ (orça-
mento participativo jovem) e 25.000€ ao OPG 
(orçamento participativo geral).

17. Repsol Gás, Lda - Pedido de Licencia-
mento Simplificado de Instalação de Ar-
mazenamento GPL da Classe A1–Nutriva, 
Lda – Lt. 31-A Zona Industrial – Pólo-I
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

18. Pedido de Co-organização de Baile de 
Carnaval 2019 - APAE – Academia Poiaren-
se de Artes e Espetáculos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

19. Nascer+ | Programa Municipal de In-
centivo à Natalidade - Proc. 1344 - Pedido 
de apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio no âmbito do Programa 
Municipal de Incentivo à Natalidade – Nascer 
+, conforme informação técnica – Proc.1344. 

20. Programa de Voluntariado Jovem para 
a Natureza e Florestas – Apoio aos Volun-
tários
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador João Pereira, 
do PS, por impedimento legal, nos termos do 
nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio aos participantes no Programa de 
Voluntariado Jovem para a Natureza e Flores-
tas conforme consta da informação técnica.

21. Protocolo de Cooperação - projeto de 
alfabetização “Letras prá Vida” 4ª Edição 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o Protocolo de Cooperação - projeto de 
alfabetização “Letras prá Vida” 4ª Edição.

22. Minuta de Contrato-Programa - Filar-
mónica Fraternidade Poiarense
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e a Filarmónica Fraternidade Poia-
rense.

23. Minuta de Contrato Programa - Asso-
ciação Humanitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
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var a minuta do Contrato-Programa entre 
o Município e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poia-
res.

24. Minuta de Contrato Programa – Centro 
de Convívio do Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e o Centro de Convívio do Carva-
lho.

25. Processo de Obras nº 4/2014 - Prazo 
de audiência prévia expirado - proposta de 
caducidade – Paul Stewart Cooper – Perei-
ro de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, decla-
rar a caducidade do procedimento, de acordo 
com os pareceres dos serviços técnicos.

26. Processo de Obras nº 3/2019 – Licen-
ciamento de construção de moradia unifa-
miliar e muros de vedação - João Pedro de 
Jesus Conceição - Rua Afonso Henriques, 
Eira Velha, Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

27. Infraestruturas da Zona Industrial de 
Vila Nova de Poiares – Polo II (Fase 1) - Es-
clarecimentos, erros e omissões, retifica-
ção e alteração das peças procedimentais
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar: -  a decisão sobre os esclarecimentos 
solicitados; - a decisão sobre os erros e omis-
sões reclamados; - a prorrogação de prazo; 
 - a aprovação da retificação da lista de tra-
balhos em função da aceitação de parte dos 
erros e omissões apresentados, no âmbito do 
procedimento de contratação pública das In-
fraestruturas da Zona Industrial de Vila Nova 
de Poiares – Polo II (Fase 1).

28. Proposta de Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana de Vila Nova de Poia-
res
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar o documento relativo à proposta 
do Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana de Vila Nova de Poiares e dar ini-
cio à abertura do período de discussão 
pública, conforme previsto no nº4 do artigo 
17.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), na redação dada pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo prazo 
de 20 dias, a contar do quinto dia da data 
da publicação do presente aviso em Diário 
da República, nos termos do artigo 89.º e 
nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 
191.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial, na redação do Decreto
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

Reunião Ordinária de
1 de março de 2019

1. DUECEIRA - Candidatura “LIFE LIGNO-
BIO” - pedido de comparticipação

A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a transferência para a DUECEIRA
-Associação de Desenvolvimento do Ceira 
e Dueça, no valor de 4.835,00 € (quatro mil 
oitocentos e trinta e cinco euros) referente à 
comparticipação financeira do Município na 
candidatura “LIFE LIGNOBIO”.
Mais deliberou remeter à Assembleia munici-
pal, para conhecimento.

2. Programa de Empreendedorismo nas 
Escolas - Atribuição de Prémios ao 2º e 
3º lugares nos Concursos Municipais de 
2019
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var no âmbito do Programa de Empreendedo-
rismo nas Escolas a atribuição de Prémios ao 
2º e 3º lugares nos Concursos Municipais de 
2019 distribuídos da seguinte forma:
- Prémio a atribuir às equipas classificadas 
em 2º lugar do Concurso para a Pré-seleção 
do melhor Projeto para a criação de uma 
Pequena Empresa (3º Ciclo) e do Concur-
so Municipal de Ideias de Negócio (Ensino 
Secundário e Profissional): - Prémio no 
valor de 40,00€ (a cada equipa) convertido 
em apoio financeiro para compras em es-
tabelecimentos do Comércio Local (exceto 
restauração e bebidas), a comprovar pelos 
premiados com faturas/recibos sendo o limi-
te a atribuir 40€.
- Prémio a atribuir às equipas classificadas 
em 3º lugar do Concurso para a Pré-seleção 
do melhor Projeto para a criação de uma 
Pequena Empresa (3º Ciclo) e do Concurso 
Municipal de Ideias de Negócio (Ensino Se-
cundário e Profissional): - Prémio no valor 
de 30€ (a cada equipa) convertido em apoio 
financeiro para compras em estabelecimen-
tos do Comércio Local (exceto restauração 
e bebidas), a comprovar pelos premiados 
com faturas/recibos sendo o limite a atribuir 
30€.

3. Licenciamento de esplanada aberta- 
ocupação da via pública – “Taberna do 
Niz”
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
cação da decisão de aprovação tomada pelo 
Sr. Presidente da Câmara, de acordo com o 
parecer dos serviços técnicos.

4. Licenciamento de Publicidade “Nova 
China” - Brigada Feliz, Lda, rep. Limei No - 
Zona Industrial Lt. 75
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o processo de acordo com o parecer dos 
serviços técnicos.

5. Concurso de Bandas de Garagem - IV 
Edição - Normas de Participação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var as normas de participação Concurso de 
Bandas de Garagem – IV Edição

6. Tiago Duarte Dias - Participação no 
Open Ibérico de Navegacion - Pedido de 
Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um apoio financeiro, no valor de 1.000€ 
(mil euros), a atribuir ao piloto Tiago Duarte 
Dias para participação no “Open Ibérico de 
Navegacion”.

7. Minuta de Contrato-Programa - Poyares 
Rotações – Associação  

A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e a Poyares Rotações–Associação.

8. Minuta de Contrato-Programa - Grupo 
Motard de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e o Grupo Motard de Vila Nova de 
Poiares.

9. Minuta de Contrato-Programa - Associa-
ção iCreate
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e a Associação iCreate.

10. Minuta de Contrato Programa - Grupo 
Folclórico e Cultural da Póvoa da Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e o Grupo Folclórico e Cultural da 
Póvoa da Abraveia.

11. Minuta de Contrato Programa - Com-
panhia de Teatro Experimental de Poiares 
- Associação Cultural
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e a Companhia de Teatro Experi-
mental de Poiares - Associação Cultural.

12. Minuta de Contrato Programa - Asso-
ciação Poiarense de Artes e Espetáculos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre o 
Município e a Associação Poiarense de Artes 
e Espetáculos.

13. Minuta de Protocolo – AEDP – Associa-
ção Empresarial de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Protocolo entre o Município e 
a AEDP–Associação Empresarial de Poiares.

14. Programa Cidades Amigas das Crian-
ças – Minuta de Protocolo de Colaboração
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Protocolo de Colaboração
-Programa Cidades Amigas das Crianças, 
entre o Município e o Comité Português para 
a UNICEF.

15. Processo de Obras nº 61/2018 - Lega-
lização de alterações - Jorge Duarte Alves 
- Vale das Aveias – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

16. Processo de Obras nº 5/2019 – Lega-
lização de garagem - João Antunes Pinto 
– Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

17. Processo de Obras nº 8/2019 - Licen-
ciamento de Empreendimento Turístico 
– Aldeamento Turístico - RL 10 Sport, Lda 
– Valeiro das Hortas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

18. Relatório de não sujeição a avaliação 

ambiental estratégica da 2ª alteração da 1ª 
Revisão do PDM
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção, do Sr. Vereador do PSD, aprovar o re-
latório de não sujeição a avaliação ambiental 
estratégica da 2ª alteração da 1ª Revisão do 
PDM, em continuação da deliberação anterior 
de 01/2/2019.

Reunião Ordinária de
22 de março de 2019

1. Transferência de Competências para o 
Município de Vila Nova de Poiares na área 
da Saúde - DL nº 23/2019 de 30 de janeiro 
– Para Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, ratificar o despacho nº 30/2019 do Sr 
Presidente da Câmara Municipal referente à 
Transferência de Competências para o Mu-
nicípio de Vila Nova de Poiares na área da 
Saúde - DL nº 23/2019 de 30 de janeiro.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal, para conhecimento.

2. Proposta de alteração do Regulamento 
do Conselho Económico e Social do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de alteração do Regulamento 
do Conselho Económico e Social do Municí-
pio de Vila Nova de Poiares, contemplando 
todas as alterações devidamente aprovadas 
em sede de reunião do Conselho Económico 
e Social Municipal, no dia 14 de fevereiro de 
2019.
Mais deliberou remeter à Assembleia Munici-
pal para a respetiva aprovação, não porque 
se considere que o mesmo tenha eficácia 
externa e por isso sujeito à sua aprovação, 
mas porque no conselho tem assento mem-
bros dos dois órgãos (executivo e delibera-
tivo), sendo um órgão de analise, reflexão 
e consulta no âmbito da politica e dos atos 
de gestão Económico-financeira e Social 
do Municipio. Acresce que se trata de um 
regulamento que na sua essência disciplina 
a constituição e funcionamento de um órgão 
criado pelos próprios órgãos municipais, 
para servir os mesmos, servindo também 
como Regimento, considerando-se assim 
“interno”.

3. Associação de Estudantes da Escola EB 
2,3/S Dr. Daniel de Matos - Baile de Fina-
listas - Pedido de Co-organização - Ratifi-
cação”
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

4. Empathy Voices, Lda – Pedido de Ocu-
pação de Via Pública
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o processo de acordo com o parecer dos 
serviços técnicos.

5. Caixa Geral de Depósitos – pedido de 
renovação de publicidade
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
o pedido de acordo com o parecer dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

6. Candidatura POSEUR-12-2017-05- ges-
tão eficiente do ciclo urbano da água- sa-
neamento de águas residuais - Declaração 
de reformulação dos projetos para englo-
bar a pavimentação total das vias onde vai 
existir obra – Ratificação
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a declaração de reformulação dos proje-
tos, para englobar a pavimentação total das 
vias onde vai existir obra, enviada para a 
Candidatura POSEUR-12-2017-05 – Gestão 
eficiente do ciclo urbano da água- saneamen-
to águas residuais.

7. Pedido de Apoio - VIII Encontro Clube de 
Vespas da Louzan
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um apoio financeiro, no valor 250€ (du-
zentos e cinquenta euros), a atribuir à orga-
nização do evento - Clube Vespas da Louzan

8. Pedido de Apoio - Confraria da Chanfa-
na
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio/transporte solicitado 
pela Confraria da Chanfana de Vila Nova de 
Poiares

9. Pedido de Apoio – Clube de Futebol “Os 
Idosos” - Cedência de Espaços - Estádio 
Municipal Rui Manuel Lima
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a utilização das instalações desportivas 
do Estádio Municipal Rui Manuel Lima, pelo 
Clube de Futebol “Os Idosos” sem qualquer 
custo.

10. Minuta de Contrato-Programa entre o 
Município e a Associação Desportiva de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Contrato-Programa entre 
o Município e a Associação Desportiva de 
Poiares.

11. Minuta de Protocolo entre o Município 
e a Confraria da Chanfana
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Protocolo entre o Município e 
a Confraria da Chanfana Vila Nova de Poia-
res.

12. Edificação em mau estado de salubri-
dade - Casal do Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, de 
acordo com os pareceres dos serviços técni-
cos, proceder à notificação de Cristina Maria 
Cândido, na qualidade de Herdeira de Arman-
do Antunes Ferreira, proprietária de edifica-
ção em más condições de solidez, segurança 
e arranjo estético, sita em Casal do Gago, 
freguesia de S. Miguel de Poiares, no sentido 
de proceder à eliminação das condições de 
insalubridade e risco da edificação, dentro 
dos prazos constantes no parecer técnico.

13. Edificação em mau estado de salubri-
dade – Forcado
A Câmara deliberou, por unanimidade, de 
acordo com os pareceres dos serviços técni-
cos, proceder à notificação de Maria Gomes 
Jorge, proprietária de edificação em más 
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condições de solidez, segurança e arranjo 
estético, sita em Forcado, freguesia de Poia-
res (Santo André), no sentido de proceder à 
eliminação das condições de insalubridade e 
risco da edificação, dentro dos prazos cons-
tantes no parecer técnico.
  
14. Processo de Obras nº 25/2018 - Licen-
ciamento de Obras-Legalização de Edifício 
de Apoio Agrícola - Pedido de Pagamento 
Fracionado - Ana Mafalda Fonseca Correia 
Paiva
A Câmara deliberou, por unanimidade, de-
ferir a pretensão, de acordo com os com os 
pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.

15. Processo de Obras n.º 26/2018 - Licen-
ciamento de construção de estufa para 
criação de caracóis e anexo agrícola - Da-
vid Lourenço, Helicicultura, Unip. Lda - Av. 
Eusébio da Silva Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

16. Processo de Obras nº 4/2019 - Lega-
lização de alterações - Banco Comercial 
Português, SA - Valeiro das Hortas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

17. Projeto de execução de vias de circu-
lação pedonal acessíveis - Av. Manuel Car-
valho Coelho
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Projeto de execução de vias de circu-
lação pedonal acessíveis a executar na Av. 
Manuel Carvalho Coelho.

Reunião Ordinária de
5 de abril de 2019

1. Pedido do Co-Organização – Comemo-
ração do Dia Mundial da Dança – Grupo 
Folclórico e Cultural da Póvoa da Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

2. Apoio social para aquisição de próteses 
- Inf. 2096/2019
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar o apoio social para aquisição de 
próteses nos termos da informação técnica 
2096/2019.

3. Projeto Mãos na Terra - Minuta de Pro-
tocolo
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Protocolo de Parceria-Projeto 
Mãos na Terra, entre o Município e a Associa-
ção Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares 
(APPACDM).

4. Associação de Futebol de Coimbra - Ce-
dência do Pavilhão Municipal de Vila Nova 

de Poiares a título gratuito
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a cedência do Pavilhão Municipal de Vila 
Nova de Poiares a título gratuito à Associação 
de Futebol de Coimbra.  

5. Projeto de Regulamento do Sistema de 
Bicicletas de uso partilhado|MOB.Poiares 
- Publicitação do procedimento e partici-
pação procedimental
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, a abertura do procedimento tendente 
à elaboração do Projeto de Regulamento 
do Sistema de Bicicletas de uso partilhado | 
MOB.Poiares.
Mais deliberou que:  
- Que a participação da iniciativa procedimen-
tal deverá efetuar-se no sítio institucional do 
Município de Vila Nova de Poiares, sendo que 
os interessados deverão constituir-se como 
tal no procedimento, no prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da publicitação de aviso no 
site deste Município, com vista à elaboração 
do regulamento;
- Que a apresentação dos contributos para a 
elaboração do regulamento, deve ser formali-
zada por escrito e dirigido ao Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, através do correio ele-
trónico geral@cm-vilanovadepoiares.pt ou via 
postal.

6. ADIP - Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares - Pedido de Trans-
porte
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de transporte solicitado pela 
ADIP - Associação de Desenvolvimento Inte-
grado de Poiares.

7. Pedido de Apoio – FM Motos – Campeo-
nato Nacional de Supermoto
A Câmara deliberou, por unanimidade, atri-
buição de um apoio de 1000€ (mil euros) 
aos Pilotos Filipe Marques e Eduardo Pa-
trício.

8. Projeto de ciclovias e circulação pedo-
nal - Parque Verde e área envolvente - Para 
Ratificação
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar a decisão de aprovação do Projeto de 
ciclovias e circulação pedonal - Parque Verde 
e área envolvente.

9. Processo de Obras nº 11/2019 - Licen-
ciamento de moradia unifamiliar - Maria 
Manuela Martins Conceição Lucas – Pi-
nheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

10. Pedido de constituição de comproprie-
dade - Mabília Olinda Serra de Carvalho 
Pedroso Lima - São Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
18 de abril de 2019

1. ANMP - “SOS Moçambique - Vamos to-
dos ajudar” - Apoio financeiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de apoio financeiro no valor de 
1500 € (mil e quinhentos euros) a atrubuir à 
Cruz Vermelha Portuguesa.

2. Pedido de Co-organização - Festa do 
Arroz de Bucho - Associação Desportiva 
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

3. Prestação de Contas 2018 - Conta de 
Gerência, Relatório de Gestão e Relatório 
de Atividades
A Câmara deliberou,  por maioria, com quatro 
votos favoráveis do PS e a abstenção do Sr. 
Vereador Pedro Coelho do PSD, aprovar  a 
Prestação de Contas 2018 – Conta de Ge-
rência, Relatório de Gestão e Relatório de 
Atividades.
Mais deliberou submeter os documentos à 
Assembleia Municipal, para a competente 
apreciação e votação.

4. Revisão nº 2 ao Orçamento e às Gran-
des Opções do Plano - Inclusão do saldo 
do ano anterior
A Câmara deliberou, por maioria, com quatro 
votos favoráveis do PS e a abstenção do Sr. 
Vereador Pedro Coelho do PSD, aprovar a 
Revisão nº 2/2019 ao Orçamento e às Gran-
des Opções do Plano, para inclusão do saldo 
da gerência anterior.
Mais deliberou submeter os documentos à 
Assembleia Municipal, para a competente 
aprovação.

5. Dueceira - Participação na Bolsa de 
Turismo de Lisboa - Pedido de Comparti-
cipação
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência para a DUECEIRA-Asso-
ciação de Desenvolvimento do Ceira e Due-
ça, no valor de 1.650,00 € (mil seiscentos e 
cinquenta euros) referente à comparticipação 
financeira do Município na participação na 
Bolsa de Turismo de Lisboa.

6. Pedido de Apoio - Informação nº 3138/2019
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um apoio no valor de 3.308,40 € (três mil 
trezentos e oito euros e quarenta cêntimos), 
nos termos da informação técnica 3138/2019. 

7. Colónia de Férias - Normas de Funcio-
namento das Atividades de Ocupação de 
Tempos Livres na Praia de Quiaios
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var, para a Colónia de Férias, as normas de 
funcionamento das Atividades de Ocupação 
de Tempos Livres na Praia de Quiaios.

8. Minuta de Protocolo entre Município e a 
Liga para a Proteção da Natureza
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do Protocolo entre o Município e 
a Liga para a Proteção da Natureza.

9. Clube de Pesca Desportiva de Vila Nova 

de Poiares - Pedido de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio financeiro no valor de 500,00 € 
(quinhentos euros) a atribuir ao Clube de Pes-
ca Desportiva de Vila Nova de Poiares.

10. APPACDM - Pedido de transporte - 
Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car atribuição do apoio/transporte solicitado 
pela APPACDM. 

11. Clube de futebol “Os Idosos” - Pedido 
de transporte
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição do apoio/transporte solicitado 
pelo Clube de futebol “Os Idosos”.

12. Clube de Futebol “Os Idosos” - Pedi-
do de utilização do Estádio Municipal Rui 
Manuel Lima
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de utilização do Estádio Muni-
cipal Rui Manuel Lima, solicitado pelo Clube 
de futebol “Os Idosos”, conforme consta do 
requerimento e da informação técnica.

13. Processo de Obras n.º 07/2017 - Pedido 
de alteração da estimativa de custo apro-
vada em Reunião de Câmara de 19/01/2018 
- Quinta do Lobato - Atividades Turísticas, 
Unip. Lda – Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

14. Processo de Obras n.º 16/2019 - Lega-
lização de alterações em moradia unifami-
liar - Elsa Maria Henriques Lucas Santos 
– Moura Morta
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

15. Empreitada para Reabilitação do Mer-
cado Municipal – Alteração do Projeto de 
Execução
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a alteração do projeto de execução da 
Empreitada para Reabilitação do Mercado 
Municipal. 
Mais deliberou, remeter à assembleia muni-
cipal, para aprovação da despesa plurianual 
respeitante. 

16. Relatório sobre o Estado do Ordena-
mento do Território no Concelho de Vila 
Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Relatório sobre o estado do Ordena-
mento do Território no Concelho de Vila Nova 
de Poiares e submeter o documento à discus-
são pública.

Reunião Ordinária de
3 de maio de 2019

1. Transferência de Competências para o 
Município de Vila Nova de Poiares - Aceita-

ção da transferência das competências no 
domínio da proteção e saúde animal e da 
segurança dos alimentos e no domínio da 
cultura – Ratificação;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, ratificar o despacho nº 19/2019.

2. Projeto de Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios às Vítimas dos In-
cêndios de Outubro de 2017 – Conta Soli-
dária do Município de Vila Nova de Poiares 
– Ratificação
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar 
o despacho nº 38/2019 e o Projeto de Regu-
lamento Municipal de Atribuição de Apoios às 
Vítimas dos Incêndios de Outubro de 2017 – 
Conta Solidária do Município de Vila Nova de 
Poiares.

3. Pedido de Co-organização - 5ª edição do 
PoyaresRotações-Motorshow
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

4. Pedido de Co-organização – Sessãode 
Testes Rali – Poyares Rotações – Ratifi-
cação
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

5. Proposta de Louvor aos atletas do Kara-
té Shukokai de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o voto de louvor aos atletas identificados 
na proposta.

6. Clube de Pesca Desportiva de Vila Nova 
de Poiares - Pedido de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um voto de louvor ao atleta David Xavier 
Lopes Brites da Silva, nos termos da propos-
ta.

7. Cortejo de Carnaval 2019 – atribuição de 
apoios às associações e instituições;
A Câmara deliberou a atribuição de um apoio 
financeiro de 100,00€ (cem euros) às seguin-
tes associações e instituições participantes 
do cortejo de carnaval 2019:
Academia Poiarense da Artes e Espetáculos
Associação de Estudantes de Poiares
Associação Recreativa de São Miguel
Centro Cultural e Recreativo das Ribas
Centro de Bem Estar Infantil Santo André
Centro de Convívio do Carvalho
Centro de Convívio do Soutelo
Centro Recreativo e Cultural de Sabouga
Companhia Teatro Experimental de Poiares
Comunidade Juvenil São Francisco de Assis
Filarmónica Fraternidade Poiarense
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural da 
Póvoa da Abraveia
Grupo Folclórico e Etnográfico do Município 
de Vila Nova de Poiares
Icreate
Irmandade Nossas Senhora das Necessida-
des
Karaté Coimbra Shukokai Poiares

8. Processo de Obras n.º 12/2019 – Altera-
ção e reabilitação de edifício de habitação 
e comércio inserido em ARU – Aida & An-
tero Santos, Lda – Av.Dr. Daniel de Matos;
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A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

9. Processo de Obras nº 14/2019 - Lega-
lização de edificação para arrumos agrí-
colas e licenciamento da conclusão dos 
trabalhos - Paula Cristina Bernardo Perei-
ra Marques da Silva - Rua da Ti Carmina, 
Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.
  
10. 2ª Alteração da 1ª Revisão do PDM – 
Relatório de Participação Negativa
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Relatório de Participação Negativa, re-
ferente à 2ª Alteração da 1ª Revisão do Plano 
Diretor Municipal.

Reunião Ordinária de
17 de maio de 2019

1. Transferência de competências no do-
mínio da educação/DL nº 21/2019, de 30/01 
– Ratificação de despacho
A Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho do 
PSD, ratificar o despacho nº 3896/2019.
Mais deliberou, remeter o presente despacho 
à Assembleia Municipal, para conhecimento.

2. Eleição para o Parlamento Europeu – 
Proposta de Transportes
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de transportes para o dia da 
Eleição para o Parlamento Europeu – 26 de 
maio de 2019.

3. Proposta de Plano Estratégico de Edu-
cação Ambiental 2019/21
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de Plano Estratégico de Edu-
cação Ambiental 2019/21.

4. Concurso Municipal de Empreendedo-
rismo – Proposta de Normas
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var as normas gerais para a realização do 
Concurso de Empreendedorismo - “Empreen-
der em Vila Nova de Poiares”.

5. Concurso Municipal de Empreendedo-
rismo – Prémios a atribuir
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var os prémios a atribuir no âmbito do Con-
curso de Empreendedorismo - “Empreender 
em Vila Nova de Poiares”, conforme valores 
propostos:
- 1000€ (mil euros) - 1º lugar;
- 700€ (setecentos euros) - 2ºlugar;
- 300€ (trezentos euros) - 3º lugar).

6. Pedido de Co-organização - Igreja Pa-
roquial e Comissão da Capela São João 
Paulo II - Festa do Entroncamento – Cri-
quelhas
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

7. Pedido de Co-organização - Associação 

de Estudantes do Agrupamento de Esco-
las de Vila Nova de Poiares - Festa de Final 
de Ano 2019
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

8. Proposta de Voto de Louvor - Camila 
Rodrigues Rebelo
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
um voto de louvor à atleta Camila Rodrigues 
Rebelo, da Associação Louzan Natação.

9. Proposta de Voto de Louvor - Ângela 
Rodrigues Rebelo
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
um voto de louvor à atleta Ângela Rodrigues 
Rebelo, da Associação Louzan Natação.

10. Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários - Pedido de Transporte
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição do pedido transporte solicita-
do pela Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários.

11. Associação de Desenvolvimento Inte-
grado de Poiares - Pedido de Transporte
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição do pedido transporte solici-
tado pela Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares-ADIP.

12. Pedido de Apoio - Rancho Folclórico 
do Centro de Convívio do Carvalho - Par-
ticipação no 56ª Festival Internacional de 
Folclore “Europeade” - Frakenberg(Ale-
manha)
A Câmara deliberou, por unanimidade, atri-
buir um apoio financeiro no valor de 1.500,00 
€ (mil e quinhentos euros) ao Centro de Con-
vívio do Carvalho (Rancho Folclórico).

13. Proposta de alteração das Normas de 
Ação Social Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a alteração das Normas de Ação Social 
Escolar de acordo com o proposto:
- Alteração do valor da RMM – Remuneração 
Mínima Mensal (valores de 2019);
- Alteração do valor do IAS – Indexante aos 
Apoios Sociais (valores de 2019); 
- Alteração da comparticipação mensal dos 
transportes escolares – de 10€ passa a 5€ 
para todos os circuitos;
- Aumento do apoio relativo aos auxílios eco-
nómicos (aquisição de material escolar): 1.º 
escalão de 20€ para 30€ e 2.º escalão de 10€ 
para 20€;
- Diminuição da comparticipação mensal das 
CAF’s – Componente de Apoio à Família: 1.º 
escalão mantém-se os 3€; 2.º escalão passa 
de 15€ para 10€ e no 3.º escalão de 20€ para 
15€.

14. CLDS 4G “Somos Um Só” - Rede Cola-
borativa para a Promoção da Coesão So-
cial de Vila Nova de Poiares - Designação 
do Coordenador Técnico do projeto
A Câmara deliberou, por unanimidade, desig-
nar como Coordenadora Técnica do projeto 
CLDS 4G “Somos Um Só” - Rede Colabora-
tiva para a Promoção da Coesão Social de 
Vila Nova de Poiares, a Dra. Joana Paula da 
Costa Santos Gonçalves.

15. Proc. Obras 19/2019 - Licenciamento 
para construção de uma moradia, anexo e 
muro - Rui Manuel Vendas Alves - Chão do 
Lagar - S. Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
7 de junho de 2019

1. Voto de Pesar pelo falecimento de Agus-
tina Bessa Luís
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um voto de pesar pela morte da escritora 
portuguesa Agustina Bessa-Luís, como forma 
de expressão da gratidão de Vila Nova de 
Poiares e dos poiarenses pelo legado literário 
que deixa ao País, apreço e reconhecimento 
pelo seu trabalho, perpetuando-se a sua me-
mória.

2. Cáritas Diocesana de Coimbra – Pedido 
de utilização das Piscinas da Fraga
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var, mnos termos propostos, o pedido de uti-
lização das Piscinas da Fraga efetuado pela 
Cáritas Diocesana de Coimbra.

3. Protocolo de Cooperação entre o Muni-
cípio e a Direção-Geral dos Assuntos Con-
sulares e Comunidades Portuguesas
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Cooperação entre o 
Município e a Direção-Geral dos Assuntos 
Consulares e Comunidades Portuguesas 
para a constituição de Gabinete de Apoio ao 
Emigrante-GAE de 2ª Geração.

4. Orçamento Participativo do Município 
de Vila Nova de Poiares 2019 - Relatório 
Final de Análise de Propostas
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Relatório Final de Análise de Propostas 
para o Orçamento Participativo do Município 
de Vila Nova de Poiares 2019.

5. Proposta de Cedência de utilização 
temporária, de um espaço para instala-
ção de uma estrutura móvel destinado 
a servir de estabelecimento de bebidas, 
sito no COMPLEXO DA FRAGA ZONA DE 
RECREIO E LAZER - Vila Nova de Poiares 
–Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar a decisão proferida pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, no sentido de adjudi-
car à sociedade Verão Efusivo, Unipessoal 
Lda, a cedência temporária de um espaço, 
no complexo da Fraga – Zona de Recreio e 
Lazer – Vila Nova de Poiares, para instalação 
de uma estrutura móvel destinada a servir de 
estabelecimento de bebidas, nos exatos ter-
mos e condições constantes do caderno de 
encargo, aprovar o caderno de encargos e a 
minuta de contrato.

6. CIM - Região de Coimbra - Compartici-
pação financeira decorrente dos projetos 
“Região de Coimbra Turismo 2020 – Pro-
moção Integrada dos Produtos Turísticos 
da Região de Coimbra – Centro -07-Fe-
der-000061” e “Coimbra Região de Cultura 

– Centro-07-2114-Feder-000024”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 1.769,48 € 
(mil setecentos e sessenta e nove euros e 
quarenta e oito cêntimos) à CIM - Região 
de Coimbra, referente à comparticipação do 
Município nos projetos “Região de Coimbra 
Turismo 2020 – Promoção Integrada dos 
Produtos Turísticos da Região de Coimbra 
– Centro -07-Feder-000061” e “Coimbra 
Região de Cultura – Centro-07-2114-Fe-
der-000024”

7. CIM - Região de Coimbra - Compartici-
pação financeira decorrente dos projetos 
“Reforço das Capacidades de Adaptação 
às Alterações Climáticas – Produção de 
Informação e Conhecimento” e “Ações 
Inovadoras para a Prevenção e Gestão de 
Riscos no âmbito do Pacto”
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a transferência no valor de 178,51 
€ (cento e setenta e oito euros e cinquenta 
e um cêntimo) à CIM - Região de Coimbra, 
referente à comparticipação do Município nos 
projetos “Reforço das Capacidades de Adap-
tação às Alterações Climáticas – Produção de 
Informação e Conhecimento” e “Ações Inova-
doras para a Prevenção e Gestão de Riscos 
no âmbito do Pacto”.

8. CIM - Região de Coimbra - Compartici-
pação financeira decorrente do projeto 
“Implementação do Serviço de Transporte 
Flexível nos Municípios do Pinhal Interior 
da CIM Região de Coimbra e CIM Região 
de Leiria”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 1.350,00 € (mil 
trezentos e cinquenta euros) à CIM - Região 
de Coimbra, referente à comparticipação do 
Município no projeto “Implementação do Ser-
viço de Transporte Flexível nos Municípios do 
Pinhal Interior da CIM Região de Coimbra e 
CIM Região de Leiria”.

9. CIM - Região de Coimbra - Compartici-
pação financeira decorrente dos projetos 
“Promoção do Espirito Empresarial da 
Região de Coimbra” e “DPO – Data Protec-
tion Officer”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 1.036,16 € 
(mil e trinta e seis euros e dezasseis cênti-
mos) à CIM - Região de Coimbra, referente 
à comparticipação do Município nos projetos 
“Promoção do Espirito Empresarial da Re-
gião de Coimbra” e “DPO – Data Protection 
Officer”.

10. Pedido de Co-organização da Festa em 
Honra de Santo António 2019 - Associação 
Desportiva e Cultural do Olho Marinho e 
Alveite Pequeno
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

11. Pedido de Co-organização das Fes-
tas do Vilar, em honra do Divino Espírito 
Santo - Comissão de Festas e a Fábrica da 
Igreja de Santa Maria de Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

12. Pedido de Co-organização Festa em 
Honra de Nª Sra. do Guadalupe 2019 - Cen-
tro de Convívio do Forcado 
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

13. Pedido de licenciamento de ocupação 
de espaço público com esplanada em 
frente ao estabelecimento Serrasbar - Urb. 
Terraços da Serra - Exemplo Guloso, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com os pareceres dos serviços técnicos e 
condições impostas.
 
14. XVIII Grande Capítulo da Confraria da 
Chanfana - Pedido de apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, atri-
buir um apoio financeiro, extraordinário, no 
valor de 500,00 € (quinhentos euros) à Con-
fraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares 
destinado à realização do XVIII Grande Capí-
tulo da Confraria da Chanfana.

15. Comunicação Prévia n.º 1/2019 – cons-
trução de infraestruturas telecomunica-
ções – Fibroglobal – Comunicações ele-
trónicas SA – Rua Ti Américo / Rua Ângelo 
Lima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

16. Comunicação Prévia n.º 2/2019 - insta-
lação de rede de distribuição de comuni-
cações eletrónicas - NOS Comunicações 
SA - Rua Heróis Quimbele
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

17. Processo de obras nº 9/2019 - Cons-
trução de moradia unifamiliar - Jean Paul 
Lenaerts - Outeiro do Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

18. Processo de obras nº 21/2019 - lega-
lização e licenciamento de obras em ha-
bitação - Paula Cristina Bernardo Pereira 
Marques da Silva – Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

19. Processo de Obras n.º 23/2019 - Licen-
ciamento de ampliação de edifício para 
armazenagem - José Joaquim Coimbra 
dos Santos – Polo I Zona Industrial, Lote 
31D
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão de acordo com os pa-
receres dos serviços técnicos e condições 
impostas.

20. Processo de Obras n.º 44/2018 - Altera-
ções ao projeto de arquitetura - Menurbe, 
Urb. e Arq., Lda - Venda Nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

21. Processo de Obras n.º 58/2018 - Lega-
lização de alterações em moradia unifa-
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miliar - Rui Emanuel Simões Diniz Gomes 
- Casal do Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

22. Processo de destaque n.º 2/2019 - Fer-
nando S. Pires Soares e outros - Casal do 
Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

23. Edificação em mau-estado de Conser-
vação - Herança de Artur Ferreira – Moi-
nhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, de 
acordo com os pareceres dos serviços técni-
cos, notificar os Herdeiros de Artur Ferreira, 
proprietários de edificação em más condições 
de solidez, segurança e arranjo estético, sita 
em Moinhos, freguesia de S. Miguel de Poia-
res, para a proceder à eliminação das condi-
ções de insalubridade e risco da edificação, 
dentro dos prazos constantes no parecer 
técnico.

24. Infraestruturas da Zona Industrial de 
Vila Nova de Poiares – Polo II (Fase 1) - 
Proposta de adjudicação e aprovação da 
minuta do contrato
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o relatório final referente ao procedimento 
de contratação pública para as Infraestruturas 
da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares – 
Polo II (Fase 1), adjudicando a empreitada à 
sociedade Civibérica – Obras Civis, S.A., pelo 
montante de 1.508.297,30 € (um milhão qui-
nhentos e oito mil duzentos e noventa e sete 
euros e trinta cêntimos) , excluindo o IVA à 
taxa legal em vigor.
Mais deliberou, aprovar a minuta do respetivo 
contrato.

Reunião Ordinária de
21 de junho de 2019

1. Aquisição da Tela “Pedrinhongo no Cas-
telo Pedrinha a Pedrinha”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aquisição da tela “Pedrinhongo no Castelo 
Pedrinha a Pedrinha”, pelo valor de 1.000,00 
€ (mil euros), a transferir a título de donativo 
para a Cooperativa de Solidariedade social e 
Cultural da Lousã “Pedrinhas.”

2. Proposta de Alteração da Estrutura Orgâ-
nica Municipal
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, aprovar a proposta de alteração da es-
trutura orgânica municipal.
Mais deliberou, submeter a proposta à discus-
são e votação da Assembleia Municipal.

3. Notificação para limpeza de terreno na 
Av. Eusébio da Silva Ferreira - Para Ratifi-
cação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara no sentido de notificar o proprietário 
para limpeza de terreno, na Av. Eusébio da 
Silva Ferreira.

4. Transferência de Competências para o 
Municipio de Vila Nova de Poiares - Decre-
to-Lei 21/2019 de 30 de janeiro – proposta 
de não aceitação
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, aprovar a proposta de não aceitação, 
para o ano de 2019-2020, da transferência 
de competências, no domínio da educação, 
(Decreto-Lei 21/2019 de 30 de janeiro), para 
os órgãos do Municipio, face aos fundamentos 
indicados.
Mais deliberou, submeter a proposta à Assem-
bleia Municipal.

5. Transferência de Competências para o 
Municipio de Vila Nova de Poiares - Decre-
to-Lei 58/2019 de 30 de abril – proposta de 
não oposição à aceitação das competên-
cias
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, aprovar a proposta de não oposição à 
aceitação das competências previstas no De-
creto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril.
Mais deliberou, submeter a proposta à Assem-
bleia Municipal.

6. Transferência de Competências para o 
Municipio de Vila Nova de Poiares - Decre-
to-Lei 72/2019 de 28 de maio – proposta de 
não oposição à aceitação das competên-
cias
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
PSD, aprovar a proposta de não oposição à 
aceitação das competências previstas no De-
creto-Lei nº 72/2019, de 28 de maio.
Mais deliberou, submeter a proposta à Assem-
bleia Municipal.

7. Transferência de competências para a 
CIM - Região Centro - art.º 8 do Decreto Lei 
n.º 58/2019, de 30 de abril – Proposta de 
Acordo de aceitação no domínio do serviço 
público de transporte de passageiros regu-
lar em vias navegáveis interiores
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
aprovar a proposta de acordo de aceitação da 
transferência de competências para os órgãos 
da Comunidade Intermunicipal – Região Cen-
tro, no domínio da educação, (cfr artigo 31.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e art.º 75.º 
do Decreto Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro).
Mais deliberou, submeter a proposta à Assem-
bleia Municipal.

8. Transferência de competências para a 
CIM - Região Centro - art.º 75.º do Decreto 
Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro – Propos-
ta de Acordo de aceitação no domínio da 
educação
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
aprovar a proposta de acordo de aceitação da 
transferência de competências para os órgãos 
da Comunidade Intermunicipal – Região Cen-
tro, no domínio da saúde (cfr artigo 33.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto e art.º 26º do De-
creto Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro).
Mais deliberou, submeter a proposta à Assem-
bleia Municipal.

9. Transferência de competências para a 
CIM - Região Centro - art.º 26º do Decreto 

Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro - Propos-
ta de Acordo de aceitação no domínio da 
saúde
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
aprovar a proposta de acordo de aceitação da 
transferência de competências para os órgãos 
da Comunidade Intermunicipal – Região Cen-
tro, na qualidade de autoridades de transporte 
previstas nos artigos 6º a 8ª do Regime Jurídi-
co do Serviço Público de Transportes de Pas-
sageiros, aprovado pela Lei nº 52/2015. de 9 
de junho, na sua redação atual, no domínio do 
serviço público de transporte de passageiros 
regular em vias navegáveis interiores (cfr nº 
3 do artigo 21.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto; e art.º 8º do Decreto Lei n.º 58/2019, 
de 30 de abril). 
Mais deliberou, submeter a proposta à Assem-
bleia Municipal.

10. CIM - Região de Coimbra - Comparti-
cipação financeira decorrente do projeto 
“Rede de Oferta Turística em Espaços 
Naturais – Valorização dos Corredores de 
Património Natural da Região de Coim-
bra”  
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 293,82 € 
(duzentos e noventa e três euros e oitenta e 
dois cêntimos) à CIM - Região de Coimbra, 
referente à comparticipação do Município no 
projeto “Rede de Oferta Turística em Espaços 
Naturais – Valorização dos Corredores de Pa-
trimónio Natural da Região de Coimbra”
 
11. Prestação de Contas Consolidadas 
2018
A Câmara deliberou, por maioria com qua-
tro votos favoráveis do PS e a abstenção do 
Vereador Pedro Coelho do PSD, aprovar os 
documentos de prestação de contas consoli-
dadas do Município de Vila Nova de Poiares 
referentes ao ano de 2018.
Mais deliberou submeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para a competente deliberação 
e aprovação.

12. Abertura de Conta bancária especí-
fica - candidatura nº FSUE-01-9999-F-
SUE-000016, no âmbito do POAT2020 - 
Reposição das Infraestruturas Municipais 
danificadas pelo Incêndio de 15 de outubro 
de 2017 – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara no sentido de proceder à abertura de 
conta bancária específica para candidatura nº 
FSUE-01-9999-FSUE-000016, no âmbito do 
POAT2020 - Reposição das Infraestruturas 
Municipais danificadas pelo Incêndio de 15 de 
outubro de 2017.

13. Pedido de Co-organização - Fábrica da 
Igreja Paroquial de S. José das Lavegadas 
- Festejos em Honra de S. Pedro
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

14. Cedência de Espaço Cultural e/ou For-
mativo – Unidade Saúde Pública
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a cedência de espaço do CCP – sala de 
formação - pelo Senhor Delegado de Saúde 
Coordenador da Unidade de Saúde Pública - 

Centro de saúde de Vila Nova de Poiares, nos 
termos constantes do pedido efetuado.

15. Programa Nascer mais - Regulamento 
municipal de incentivo à natalidade – regis-
to n.º 5777
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio no âmbito do Programa 
Municipal de Incentivo à Natalidade – Nascer 
+, conforme informação técnica – Registo nº 
5777/2019.

16. Filarmónica Fraternidade Poiarense – 
Concessão de apoio extraordinário – CD 
“Rumo ao Futuro”
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
um apoio financeiro, extraordinário, no valor 
de 700,00 € (setecentos euros) à Filarmónica 
Fraternidade Poiarense destinado à produção 
de CD intitulado “Rumo ao Futuro”.

17. Processo de obras nº 10/2019 - Lega-
lização de alterações em estabelecimento 
de restauração e bebidas “Portas da Vila” 
– Azimuth Fórmula, Unipessoal, Lda - Ave-
nida Dr. Daniel de Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

18. Processo de Obras nº 24/2019 - legali-
zação de telheiro, agregado a edifício de 
habitação -Vanessa Soraia Pires da Costa 
Marques – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

19. Relatório sobre o estado de ordenamen-
to do território do Concelho - aprovação 
final e submissão à Assembleia Municipal
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o relatório sobre o estado de ordenamento 
do território do Concelho.
Mais deliberou, remeter o referido relatório à 
apreciação da Assembleia Municipal.

Reunião Ordinária de
5 de julho de 2019

1. Apoio Extraordinário no âmbito dos In-
cêndios de 15/10/2017 – Irmandade de Nos-
sa Senhora das Necessidades
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de um apoio extraordinário, no 
âmbito dos Incêndios de 15/10/2017, no valor 
de 1.000,00 € (mil euros) à Irmandade de Nos-
sa Senhora das Necessidades.

2. Notificação para limpeza de terreno em 
Casal Jardim - Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara no sentido de notificar o proprietário 
para limpeza de terreno em Casal Jardim.

3. Pedido de Co-organização - ARCADIA
-Associação de Recreio, Cultura, Assistên-
cia, Desporto, Instrução de Alveite - Festa 
em Honra de São Tiago - Alveite Grande 
2019
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 

co-organização do evento.

4. Pedido de Co-organização - Centro de 
Convívio de Casal do Gago, Fonte Longa e 
Vale do Gueiro - Festa em Honra de Nossa 
Senhora da Nazaré
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

5. Pedido de Co-organização - Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santo André - Festa em 
Honra de Nossa Senhora da Boa Sorte – 
Cabeças
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

6. Cedência de Espaço no Centro Cultural 
de Poiares/Auditório - Academia Poiarense 
de Artes – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o deferimento da pretensão.

7. Cedência de Espaço no Centro Cultural 
de Poiares/Salão de Festas – Shukokai Ka-
raté Dojo de Vila Nova de Poiares – Para 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o deferimento da pretensão.

8. Cedência de Espaço no Centro Cultural 
de Poiares/Sala de Formação - Associação 
Empresarial de Poiares – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o deferimento da pretensão.

9. Pedido de Licenciamento de Recinto 
Itinerante – Marcio Durvale Torralvo Costa 
Freitas “Circo Arena” – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com o voto 
contra do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do 
PSD, ratificar o deferimento da pretensão.

10. Revisão Orçamental nº 3 do Orçamen-
to e Grandes Opções do Plano para 2019 
– Despacho nº 51/2019 – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar a decisão proferida pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, através do despacho nº 
51/2019, referente à Revisão Orçamental nº 
3 do Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para 2019

11. Proposta para Aquisição de Sinalização 
e Extintores para as Instituições do Conce-
lho no âmbito da Segurança Contra Incên-
dios em Edifícios
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a aquisição de sinalização e extintores 
para Instituições do Concelho, no âmbito da 
segurança contra incêndios em edifícios.

12. Universidade de Verão de 2019 – Apoio 
à participação de jovens estudantes do 
concelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio à participação, de quatro jovens 
estudantes do concelho, na Universidade de 
Verão 2019 a realizar pela Universidade de 
Coimbra, nos termos da informação técnica.

13. Pedido de Apoio - Agrupamento de Es-
colas de Vila Nova de Poiares - Participação 
nas VIII Olimpíadas Nacionais de Filosofia
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
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var o pedido de apoio pela a participação 
nas VIII Olimpíadas Nacionais de Filosofia 
de aluno do Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares, nos termos da informação 
técnica.

14. Proposta de Concessão 2019 das Pis-
cinas Municipais do Complexo Desportivo
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a concessão das piscinas municipais do 
complexo desportivo de Vila Nova de Poiares 
a Healthyfitness VNP, Lda, no período de 15 
de julho a 15 de setembro de 2019, com as 
obrigações constantes da proposta.

15. Processo de Obras nº 20/2019 - Licen-
ciamento de construção de moradia unifa-
miliar e muros de vedação - João Rafael 
Pereira dos Santos - Vale da Pereira, En-
troncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

16. Processo de Obras nº 46/2018 – Lega-
lização de moradia unifamiliar – Abel Dias 
Correia – Rua da Fonte de Oliveira, nº 1, 
Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

17. Processo de Obras nº 30/2015 - Alte-
rações ao projeto de arquitetura – Diana 
Filipa Fernandes Simões – Lameiros, Olho 
Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

18. Pedido de emissão de certidão de des-
taque – Herdeiros de José Bernardo Car-
valho Ferreira – Póvoa de Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Reunião Ordinária de
19 de julho de 2019

1. Candidatura conjunta LIFE New Forests 
- restauração de florestas autóctones - 
Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a ratificação da candidatura LIFE19 NAT/
PT/000984.
Mais deliberou submeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para conhecimento.

2. Alienação de 3 de lotes de terreno na 
zona industrial ao abrigo do Regulamen-
to de Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares – Lotes 
25, 28 e 30 do Polo II;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta acima transcrita, quanto ao 
lançamento do concurso público nos termos 
e para os efeitos previsto no Regulamento de 
Venda de Lotes de Terreno na Zona Indus-
trial de Vila Nova de Poiares - Polo II e que 
sejam colocados à venda os lotes de terreno 
indicados.

3. Adjudicação de obras na Escola EB 2+3 
Dr. Daniel de Matos - Sala do Futuro - Para 
Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ra-
tificar a adjudicação de obras na Escola EB 
2,3/S Dr. Daniel de Matos para concretização 
da Sala do Futuro, nos termos da informação 
nº 6691/2019.

4. ARSM - Associação Recreativa de São 
Miguel - Minuta de Contrato Programa;
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a minuta do Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo a celebrar com 
a ARSM – Associação Recreativa de São 
Miguel.

5. Comunidade Juvenil de São Francisco 
de Assis - Minuta de Protocolo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do protocolo a celebrar com a 
Comunidade Juvenil de São Francisco de 
Assis.

6. APPACDM de Vila Nova de Poiares - Mi-
nuta de Protocolo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do protocolo a celebrar com a 
APPACDM de Vila Nova de Poiares
 
7. ADIP - Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares - Minuta de Protoco-
lo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do protocolo a celebrar com a 
ADIP – Associação de Desenvolvimento Inte-
grado de Poiares.

8. CBEISA - Centro de Bem-Estar Infantil 
de Santo André - Minuta de Protocolo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta do protocolo a celebrar com o 
CBEISA – Centro de Bem-Estar Infantil de 
Santo André.

9. Mundial de Supermoto 2019 - Solicita-
ção de apoio extraordinário;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio extraordinário de 326,25€ (trezen-
tos e vinte e seis euros e vinte e cinco cênti-
mos) ao piloto Carlos Filipe Santos Patrício 
Marques para participação no Mundial de 
Supermoto de 2019.

10. Comissão da Capela de Nossa Senho-
ra da Paz de Louredo - Pedido de Apoio 
Pontual;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio pontual de 600,00€ (seiscentos 
euros) à Comissão da Capela de Nossa Se-
nhora da Paz de Louredo.

11. SummerCup 2019 - pedido de transpor-
te - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a aprovação da proposta acima transcrita.

12. iCREATE – Associação - Pedido de 
Apoio pontual;
A Câmara deliberou, por unanimidade, con-
ceder o apoio de transporte solicitado pela 
associação iCREATE

13. Processo de Obras nº 52/2018 - Lega-
lização de casa anexos e muros - Maria 
do Carmo Carvalho Tavares - Casal da 

tapada;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

14. Processo de Obras nº 45/2014 - Pedi-
do de emissão de Alvará de Licença para 
Obras Inacabadas - Paulo Alexandre da 
Cunha Pessoa - Ventosa;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

15. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a ges-
tão eficiente do ciclo urbano da água- sa-
neamento de águas residuais - Fecho de 
rede de saneamento de águas residuais 
em São Miguel e Entroncamento;
Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente ao Fecho de rede de 
saneamento de águas residuais em São Mi-
guel e Entroncamento, com um valor previsto 
em orçamento de 473870,79€.

16. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a ges-
tão eficiente do ciclo urbano da água- sa-
neamento de águas residuais - Fecho de 
rede de saneamento de águas residuais 
nos Cabecinhos até Segundeira;
Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente ao Fecho de rede de 
saneamento de águas residuais nos Cabeci-
nhos até Segundeira, com um valor previsto 
em orçamento de 139144,12€.

17. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a ges-
tão eficiente do ciclo urbano da água- sa-
neamento de águas residuais - Fecho de 
rede de saneamento de águas residuais na 
Vendinha;
Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente ao Fecho de rede de 
saneamento de águas residuais na Vendi-
nha, com um valor previsto em orçamento de 
485218,87€.

18. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a ges-
tão eficiente do ciclo urbano da água- sa-
neamento de águas residuais – Reabilita-
ção de coletor na Vila e Cabecinhos;
Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente à Reabilitação de 
coletor na Vila e Cabecinhos, com um valor 
previsto em orçamento de 487099,55€
.  
19. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a ges-
tão eficiente do ciclo urbano da água- sa-
neamento de águas residuais - Fecho de 
rede de saneamento de águas residuais 
em Vila Chã e Vale de Vaíde;

Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente ao Fecho de rede de 
saneamento de águas residuais em Vila Chã 
e Vale de Vaíde, com um valor previsto em 
orçamento de 761544,80€.

20. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a 
gestão eficiente do ciclo urbano da água- 
saneamento de águas residuais – cons-
trução de novo sistema na povoação de 
Soutelo;
Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente à construção de novo 
sistema na povoação de Soutelo, com um 
valor previsto em orçamento de 288096,98€.

21. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a 
gestão eficiente do ciclo urbano da água- 
saneamento de águas residuais – cons-
trução de novo sistema na povoação de 
Ribas;
Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente à construção de novo 
sistema na povoação de Ribas, com um valor 
previsto em orçamento de 497901,05€.

22. Aviso POSEUR-12-2017-05, para a 
gestão eficiente do ciclo urbano da água- 
saneamento de águas residuais – constru-
ção de novo sistema na povoação de Vilar;
Na discussão e votação deste ponto não par-
ticipou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, 
por se considerar impedido nos termos do n.º 
4 do art. 31 do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto referente à construção de novo 
sistema na povoação de Ribas, com um valor 
previsto em orçamento de 324088,12€.

Reunião Ordinária de
2 de agosto de 2019

1. Nelson Pedro Santos Coelho - Pedido de 
suspensão de mandato por 242 dias, para    
apreciação
Na discussão e votação, deste assunto, não 
esteve presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, 
do PSD, por se considerar impedido, nos ter-
mos do n° 4 do art.0 31° do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de suspensão de mandato do 
Sr. Vereador Pedro Coelho, por 242 dias- de 
01/09/2019 a 30/04/2020.

2. Apoio financeiro à Junta de Freguesia 
de Poiares Santo André - Intervenção no 
muro do cemitério de Vale Gião
A Câmara deliberou, por unanimidade, conce-
der à Junta de Freguesia um apoio financeiro 
5.500.00 € (cinco mil e quinhentos euros) 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para 

execução da obra no muro existente no cemi-
tério de Vale de Gião.
Mais deliberou, remeter a decisão da Câma-
ra Municipal à Assembleia Municipal para os 
fins previstos no art.0 4° do Regulamento de 
Apoio às Juntas de Freguesia.

3. Irmandade de Nossa Senhora das Ne-
cessidades - Pedido de Co-organização 
das Festas em Honra de N. a  Sr.a das Ne-
cessidades
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

4. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Arrifana - Pedido de Co  organização 
das Festas de Algaça - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

5. Fábrica  da  Igreja  Paroquial  da  Fre-
guesia  de  Arrifana  - Pedido  de Co-
*organização das Festas em Honra de 
Santa Maria
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a  
co-organização do evento.

6. União Recreativa de Santa Luzia - Pe-
dido de Co-organização das Festas em 
Honra de Santa Luzia- Venda Nova- Rati-
ficação 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

7. Clinica Médico Dentária Dr. João Mar-
tins, Ld.8 - Licenciamento de  Placa Publi-
citária  e diracional
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com os pareceres dos serviços técnicos e 
condições impostas.

8. Nascer Mais -Informação técnica 7439- 
deliberação de apoios
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var os apoios constantes da informação técni-
ca 7439/2019, no âmbito do programa Nascer 
Mais.

9. Nascer Mais- Requerimento com o re-
gisto 7291 
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a candidatura ao programa Nascer Mais, 
conforme informação técnica anexa ao regis-
to de entrada n° 7291/2019.

10. POIARTES  2019  - Valorização  da  
Participação  do  Sector  Gastronómico  I 
Tasquinhas
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de um apoio financeiro 
de100,00 €/dia,  num total  de  500,00 €  (qui-
nhentos  euros),  aos  participantes  do Sector 
Gastronómico I Tasquinhas da POIARTES 
2019.

11. POIARTES 2019- Valorização da Parti-
cipação do Sector Institucional
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de um apoio financeiro de 
100,00 €/dia,  num total  de  500,00  €  (qui-
nhentos  euros),  ao  melhor expositor  Sector 
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Institucional da POIARTES 2019.

12. Apoio à Associação Recreativa de São 
Miguel - Parque Geriátrico
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de apoio à Associação 
Recreativa de São Miguel, para o Parque 
Geriátrico, tendo em conta a informação 
técnica. 

13. Apoio a Atleta da ARSM - Participação 
no Ultra Trail Mont Blanc
A Câmara deliberou, por unanimidade, atri-
buir um apoio financeiro no valor de 600,00 
€ (seiscentos euros) ao atleta Nuno Neves.

14. Processo de Obras n° 38/2016 - pedi-
do de alteração ao projeto - Ricardo Jorge 
d’Almeida  Costa- Lombada
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas

15. Processo de Obras n° 26/2019 - adita-
mento ao projeto de arquitetura- Adriano 
José Pascoal Simões- Pereiro de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
16 de agosto de 2019

1. Adenda ao Protocolo - Condições de 
Contratação e Funcionamento das Equi-
pas de Intervenção Permanente
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a Adenda ao Protocolo - Condições de 
Contratação e Funcionamento das Equipas 
de Intervenção Permanente.

2. Minuta de Protocolo de Colaboração 
para Obras de Requalificação do Centro 
de Saúde de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Protocolo de Colaboração 
para Obras de Requalificação do Centro de 
Saúde de Vila Nova de Poiares.

3. Análise e Homologação da Lista De 
Ordenação Final do Concurso Interno de 
Acesso Limitado para Promoção de Seis 
Agentes Municipais de 1a Classe a Agen-
tes Graduados     
A Câmara analisou os documentos não ten-
do nada a opor, deliberou, por unanimidade, 
homologar a Lista de Ordenação Final do 
Concurso Interno de Acesso Limitado para 
promoção de seis Agentes Municipais de 1a 
Classe a Agentes Graduados.

4. Pedido de Co-organização da Festa em 
Honra do Mártir São Sebastião - Sobreiro 
2019 (Ervideira, Casais, Sobreiro e Oli-
veira) - Grupo Desportivo ERCASOL  Para 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

5. Pedido de Co-organização da Festa em 
Honra de São Miguel e São Sebastião -São 
Miguel2019 - Comissão de Festas de S. Mi-

guel de Poiares 2019
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão e assumir a 
co-organização do evento.

6. CIM-Região de Coimbra - Comparticipa-
ção Financeira Decorrente do Projeto “PO-
SE:UR -02-1708-FC-000058 - Reforço das 
Capacidades de Adaptação às Alterações 
Climáticas - Ações de Comunicação e Sen-
sibilização na Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 178,47 € 
(cento e setenta e oito euros e quarenta e 
sete cêntimos) à CIM - Região de Coimbra, 
referente à comparticipação do Município no 
projeto “POSEUR-02-1708-FC-000058 - Re-
forço das Capacidades de Adaptação às Alte-
rações Climáticas - Ações de Comunicação e 
Sensibilização na Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra”.

7. CIM-Região de Coimbra - Compartici-
pação Financeira Decorrente do Projeto 
“Região de Coimbra- Um Território com 
Identidade Gastronómica: a importância 
da gastronomia na recuperação dos ter-
ritórios do Património Natural da Região 
de Coimbra afetados pelos incêndios flo-
restais”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 198,76 € 
(cento e noventa e oito euros e setenta e seis 
cêntimos) à CIM- Região de Coimbra, refe-
rente à comparticipação do Município no pro-
jeto “Região de Coimbra - Um Território com 
Identidade Gastronómica: a importância da 
gastronomia na recuperação dos territórios 
do Património Natural da Região de Coimbra 
afetados pelos incêndios florestais”.

8. Concurso Bebé Poyares 2019 1 Propos-
ta de Normas Reguladoras
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção do Sr. Verador Pedro Coelho, do PSD, 
aprovar as Normas Reguladoras do Concurso 
Bebé Poyares 2019.

9. Processo de Obras n° 29/2008- Pedido 
de Emissão de Alvará de Licença para 
Obras Inacabadas/Alvará de Construção 
n° 38/2010) - Cora Sofia Fonseca de Car-
valho - Bogalhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

10. Processo de Obras n° 7/2019- Licencia-
mento de Construção de Edificação para 
Apoio Agrícola- Jorge Luís Pinheiro Dias- 
Terreiros de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

11. Processo de Obras n° 55/2018 - Licen-
ciamento de Construção de Moradia e Mu-
ros de Vedação- Nelson Manuel Teixeira 
Simões- Cabeças 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

12. Processo de Obras no 57/2011 - Pedi-
do de Emissão de Alvará de Licença para 

Obras Inacabadas/Alvará de Construção 
no 2/2017)- José Casimira Ferreira Xam-
bre, representado por Maria Manuela Fer-
reira Xambre- Sabouga/Lavegadas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

13. Processo de Obras no 27/2019 - Li-
cenciamento de Construção de Moradia 
Unifamiliar- Gina Maria dos Reis Louren-
ço- Carvalho 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
8 de setembro de 2019

1. Eleição para a Assemblela da República 
- Proposta de Transportes
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de transportes para o dia da 
Eleição para a Assembleia da República - 6 
de outubro de 2019.

2. Proposta de não aceitação das compe-
tências previstas no Decreto-Lei 21/2019 
de 80 de janeiro, que concretiza o quadro 
de transferência de competências no do-
mínio da educação
A Cêmara deliberou, por unanimidade, ao 
abrigo do consagrado na ai ccc) do n° 1 
do anexo I à Lei n° 7512013 de 12 de se-
fembro, submeter à Assembleia Municipal, 
face aos fundamentos de facto e de direi-
to e em relaçlo ao ano de 2020 (ano letivo 
2020-2021), em conformidade com o n° 1do 
art.0 76° do Decreto-Lei 21/2019 de 30 de 
janeiro, n° 2 do art.0 4° da Lei n° 50/2018 
de 20 de agosto e art.0 92.0 do Decreto-Lei 
n° 84/2019, de 28 de julho, a proposta de 
não aceltação da transferência de compe-
tências, no domínio da educação, para os  
órgãos do Municipio.    

3. Proposta de não aceitção das compe-
tências previstas no Decreto-Lel20/2019 
de 30 de janeiro, que concretiza o quadro 
de transferência de competências no do-
mínio da saúde animal e segurança doa 
alimentos 
 A Câmara deliberou, por unanimidade, ao 
abrigo do consagrado na ai ccc) do n° 1 do 
anexo Ià Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, 
submeter à Assemblela Municipal, face aos 
fundamentos de facto e de direito e em rela-
ção ao ano de 2020, em conformidade com o 
disposto no n° 2 do art.0 4° da Lei n° 50/2018 
de 20 de agosto e art.0 92.0 do Decreto-Lei 
n° 84/2019, de 28 de julho, a proposta de nao 
aceitação da transferência de competências, 
para o ano de 2020, no domfnio da Saúde 
Animal e Segurança dos Alimentos.

4. Proposta de não aceltação das compe-
tências previstas no Decreto-Lei 23/2019 
de 30 de janeiro, que concretiza o quadro 
de transferência de competências no do-
mínio da saúde
A Câmara deliberou, por unanimidade, ao 
abrigo do consagrado na ai ccc) do n° 1 do 
anexo I à Lei n° 7512013 de 12 de setembro, 

submeter à Assembleia Municipal, em confor-
midade com o disposto no n° 2 do art.0 28° 
do Decreto-Lei 23/2019 de 30 de janeiro, n° 2 
do art.0 4° da Lei n° 50/2018 de 20 de agosto 
e art.• 92.0 do Decreto-Lei n° 84/2019, de 28 
de julho, relativamente ao ano 2019 e 2020 a 
proposta de nlo aceitaçlo da transferência de 
competências, para os órgãos do Munlclpio, 
no domínio da saúde.

5. Proposta de Alteração da Estrutura Or-
gânica Municipal
A Câmara analisou a proposta e: 
i. QUANTO A REDEFINIÇÃO DA ESTRU-
TURA ORGANIZACIONAL deliberou e apro-
vou, por maioria, com a abstenção da Sra. 
Vereadora Ana Mafalda Costa e Silva, do 
PSD. submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal a necessidade de alteração da 
estrutura orgânica do Município de Vila Nova 
de Polares.
ii QUANTO A CONFORMAÇÃO DO MAPA 
DE PESSOAL A REDEFINIÇÃO DA ESTRU-
TURA ORGANIZACIONAL  DO MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE POlARES, deliberou e 
aprovou por maioria, com a abstençlo da 
Sra. Vereadora Ana Mafalda Costa e Silva, 
do PSD, submeter à Assembleia Municipal 
a alteração do Mapa de Pessoal decorrente 
da redeflnlção da estrutura organizacional, e 
da conformação do mapa de pessoal com a 
reafectação de trabalhadores,
iii. QUANTO À APROVAÇÃO DO REGULA-
MENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS MU-
NICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE POIARES - CRIAÇÃO DE UNIDADES 
ORGÂNICAS E RESPETIVAS COMPETÊN-
CIAS, deliberou e aprovou por maioria, com 
a abstenção da Sra. Vereadora Ana Costa e 
Silva, a) a criação das unidades orgânicas 
flexíveis com a designação e competências 
constante do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais do Município de 
Vila Nona de Poiares, dos seus anexos e 
Organograma, junto à proposta sob o anexo 
III, condicionada à aprovação integral, em 
sede de Assembleia Municipal, da proposta 
de Redefinição da Estrutura Organizacional, 
levando o regulamento ao conhecimento 
da Assembleia Municipal, e b) que aquele 
Regulamento de organização dos serviços 
municipais e seus anexos e organograma 
entrem em vigos no primeiro dia útuil do mês 
seguinte ao da sua publicação em Diário da 
República.
Na sequência de todas as anteriores delibera-
ções a Câmara deliberou e aprovou por maio-
ria, com a abstenção da Sra.Vereadora Ana 
Mafalda Costa e Silva, do PSD, a revogação 
da decisão tomada em 21/06/2019 e consse-
quentemente propor à Assembleia Municipal 
que revogue a sua decisão de 28/6/2019.

6. Abertura de conta bancária de depó-
sitos à ordem- Caixa de Crédito Agrfcola 
Mútuo- Beira Centro
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos 
termos no n.0 1do artigo 4QO do Regula-
mento Municipal de Sistema de Controlo 
Interno do Município de Vila Nova de Poia-
res, aprovar a abertura de uma nova conta 
bancária de depósitos à ordem sobre a Cai-
xa de Crédito Agrfcola Mútuo Beira Centro, 
exclusiva para operações nlo orçamentais, 
isto é, montantes provenientes de impostos, 
contribuições, retenção de fundos alheios e 

outros, que sejam para entregar nos cofres 
públicos e/ou ás entidades a quem respei-
tam, e a respetiva movimentaçlo prevista no 
n.0 3 do citado artigo 490, isto é, com a as-
sinatura do Presidente da Câmara Municipal 
ou do Vice-Presidente em conjunto com a 
assinatura do Tesoureiro ou de um dos seus   
substitutos.

7. Empathy volces, Lda- pedido de ocupa-
ção de via pública
A Cêmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos e con-
dições impostas.

8. Candidatura EEAGRANTS - Projetos 
para promover a particlpação política e cí-
vica de mulheres e raparigas ao nível local 
- para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar a apresentação da Candidatura EEA-
GRANTS, referente a projetos para promover 
a participação cívica de mulheres e raparigas 
ao nível local.

9. Irmandade de N.ª Sr.ª Necessidades- pe-
dido de cedência de espaço
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de espaço, apre-
sentado pela Irmandade de N.ª Sr.ª Neces-
sidades.

10. Academia Polarense de Artes e Es-
petáculos- pedidos de cedência de es-
paço
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var os pedidos de cadência de espaços, apre-
sentados pela Academia Polarense de Artes 
e Espetáculos.

11. Fllarmónlca Fraternidade Polarense- 
pedido de cedência de espaço
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar o pedido de cedência de espaço, 
apresentado pela Fllarmónica Fratemldade 
Poiarense.

12. CBEISA - Centro de Bem-Estar Infantil 
de Santo André- pedido de cedência de 
espaço
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de espaço, apre-
sentado pelo CBEISA - Centro de Bem-Estar 
Infantil de Santo André.

13. Confraria da Chanfana- pedido de ce-
dêncla de espaço
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de espaço, apre-
sentado pela Confraria da Chanfana de Vila 
Nova de Polares.

14. Grupo Motard de VIla Nova de Polares 
- pedido de coorganlzação e cedência  de 
espaço
A Câmara deliberou, por unanimidade ,apro-
var o pedido e assumir a co-organização do 
evento bem como a cedência de espaço.

15. Pedido de coorganlzação - Centro de 
Convrvlo do Soutelo - Festas em honra de 
N.ª Sr.ª Piedade - Ratificação
A Cêmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o deferimento do pedido de co- organlza-
ção do evento.
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16. Processo de Obras no 28/2019 - Altera-
ção de Moradia e Anexo • Maria de Lourdes 
Ferreira Lima Pires Monteiro- Cabouco
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretenslo de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

17. Processo de Obras n° 88/2019 - Re-
construçlo da uma moradia unifamlllar - 
Marlsa Isabel da Silva Slm6es- Risca Silva
A Clmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretenslo de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

18. Empreitada de Reabllltação do Merca-
do Municipal- Projeto de execução
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto de execução referente à Emprei-
tada de Reabilitação do Mercado Municipal.

19. Prorrogação de prazo de alteração da 
1ª revisão do PDM
A Câmara deliberou, por unanimidade, re-
lativamente à Alteração do Plano Diretor 
Municipal em curso (2ª Alteração da 1ª Re-
visião), aprovar a prorrogação do prazo de 
elaboração estabelecido de seis meses, por 
mais seis meses em iguais condições às do 
prazo inicial estabelecido, conforme proposta 
técnica.

Reunião Ordinária de
20 de setembro de 2019

1. Programa Regime Escolar- Ano letivo 
2019/2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o programa de regime de fruta escolar 
para o ano letivo 2019/2020, nos termos 
propostos na informação n° 9787/2019, com-
preendendo a aquisição de fruta para distri-
buição no ensino pré-escolar e no primeiro 
ciclo do ensino básico.

2. Clube de Futebol “Os Idosos”- Pedido 
de utilização do Estádio Municipal;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de utilização do  Estádio Munici-
pal Rui Manuel Lima, apresentado pelo Clube 
de Futebol “Os Idosos”.

3. APPACDM -  Cedência  de  Recursos  
Humanos;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência  de recursos hu-
manos, apresentado pela APPACDM de Vila 
Nova de Poiares.

4. ADIP- Cedência de Recursos Humanos;
A Câmara deliberou,  por unanimidade,  apro-
var o pedido de cedência  de recursos huma-
nos, apresentado pela ADIP.

5. Cedência de Espaço Cultural - CCP - de-
legação da CCDJV de Coimbra (JuveBom-
beiro)
A  Câmara  deliberou,  por unanimidade, 
aprovar  o  pedido de cedência  de espaço, 
apresentado pela delegação da CCDJV de 
Coimbra(JuveBombeiro).

6. Cedência de Espaço Cultural - CCP - 
Agrupamento de Escolas;

A  Câmara  deliberou,  por unanimidade,  
aprovar  o pedido de cadência  de espaço, 
apresentado pelo Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares.

7. Fundação INATEL - Programa “Conheça 
a Sua Região” - Intercâmbio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o programa “Conheça a Sua Região” 
apresentado pela INATEL.

8. Processo de Obras n° 29/2019 - Cons-
trução de piscina e reconstrução e amplia-
ção de telheiro- Paul Cornelius Theodorus 
Jongen- Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres e 
condições impostas dos serviços técnicos.

9. Processo de Obras n° 32/2019 -cons-
trução de moradia- Joana Raquel Ferreira 
Espírito Santo- Corga;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres e 
condições impostas dos serviços téícnicos.

10. Processo de Obras n° 36/2019- cons-
trução de moradia- Lúcia Andreia Rosa da 
SiIva - Casais;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres e 
condições impostas dos serviços técnicos.

11. Alteração de Propriedade Horizontal 
- Helena dos Santos Silva Lopes Midões - 
Rua Dr. Augusto Simões, n.011;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres e 
condições impostas dos serviços técnicos.

12. Certidão de Destaque -Isabel Maria Lu-
cas Quintela Martins- Ribeira do Moinho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres e 
condições impostas dos serviços técnicos.   

13. Requalificação do Centro de Saúde de 
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção da Sra. Vereadora do PSD J\na 
Mafalda Costa e Silva, e os votos favoráveis 
dos membros do PS, aprovar o projeto de 
execução  e o orçamento  apresentado de 
398.627,05€ (trezentos e noventa e oito mil, 
seiscentos e vinte e sete euros e cinco cên-
timos), referente à obra de Beneficiação do 
Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares

Reunião Ordinária de
4 de outubro de 2019

1. Relatório de Análise de Candidaturas 
aos Lotes 25, 28 e 30 Sitos na Zona Indus-
trial de Vila Nova de Poiares – Polo II - Ad-
missão das candidaturas e consequente 
adjudicação dos prédios
A Câmara deliberou, por unanimidade, a 
admissão das candidaturas e consequente 
adjudicação dos seguintes prédios:  
- Alienação do Lote 25 - Parcela de tereno 
dentro dos limites urbanos do PDM, con-
frontando a Norte e Sul, Terreno Camarário; 
Nascente e Poente, estrada com a área de 

2976 m2 inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de São Miguel de Poiares sob 
o número 1812, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob 
o número 3745/20180517 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares, pelo 
valor de 2232 € (dois mil duzentos e trinta e 
dois euros) à sociedade “A BOTACA – Indus-
tria e Comércio de Mobiliário” Lda.  
- Alienação do Lote 28 - Parcela de tereno 
dentro dos limites urbanos do PDM, confron-
tando a Norte e Sul, Município de Vila Nova 
de Poiares; Nascente e Poente, estrada, com 
a área de 2976 m2 inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de São Miguel de Poia-
res sob o número 1793, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Poiares sob o número 3686/20170621 e lá 
inscrito a favor do Município de Vila Nova 
de Poiares, pelo valor de 2232 € (dois mil 
duzentos e trinta e dois euros) à sociedade 
Smilehouse Unipessoal Lda.  
- Alienação do Lote 30 - Parcela de tereno 
dentro dos limites urbanos do PDM, con-
frontando a Norte e Sul e Poente, Terreno 
Camarário, e Nascente, estrada, com a área 
de 1438 m2 inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de São Miguel de Poiares sob 
o número 1795, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob 
o número 3740/20180517 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares, pelo 
valor de 1078,50 € (mil e setenta e oito euros 
e cinquenta cêntimos) a Elisabete de Sousa 
Videira Amaral. 

2. Proposta de Revisão do Plano de Ajus-
tamento Municipal de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de Revisão do Plano de Ajus-
tamento Municipal de Vila Nova de Poiares.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para deliberação e posterior-
mente ser submetido a visto prévio do Tribu-
nal de Contas.
 
3. CIM - Região de Coimbra - Pedido de 
comparticipação financeira - “Rede de 
oferta Turística em Espaços Naturais – Va-
lorização dos Corredores de património 
natural da Região de Coimbra”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 293,82 € 
(duzentos e noventa e três euros e oitenta e 
dois cêntimos) à CIM - Região de Coimbra, 
referente à comparticipação do Município no 
projeto “Rede de oferta Turística em Espaços 
Naturais – Valorização dos Corredores de Pa-
trimónio Natural da Região de Coimbra”

4. CIM - Região de Coimbra - Pedido de 
comparticipação financeira - “DPO – data 
Protection Officer”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 1.234,48 € (mil 
duzentos e trinta e quatro euros e quarenta 
e oito cêntimos) à CIM - Região de Coimbra, 
referente à comparticipação do Município no 
âmbito da proteção de dados “DPO – data 
Protection Officer”.

5. CIM - Região de Coimbra - Pedido de 
comparticipação financeira - Brigada de 
Sapadores Florestais 
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 2.526,32 € 

(Dois mil quinhentos e vinte seis euros e trinta 
e dois cêntimos) à CIM - Região de Coimbra, 
referente à comparticipação do Município no 
âmbito da Brigada de Sapadores Florestais.

6. Pedido de renovação de publicidade In-
termarche - Superpoiares Supermercados, 
Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos e con-
dições impostas.

7. Pedido de Ocupação de Espaço Públi-
co - Recinto de jogos da Ferreira - Fátima 
Maria Antunes de Carvalho da Costa
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos.

8. Concurso Laço Azul - Atribuição de pré-
mios
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição dos prémios referentes ao 
Concurso Laço Azul, nos termos da informa-
ção técnica.

9. Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
de Poiares - Apoio para reabilitação de 
espaço - Curso de Mecatrónica Automóvel 
- EB 2,3 Dr. Daniel de Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio na reabilitação do espaço destina-
do ao Curso de Mecatrónica Automóvel, nos 
termos da referida informação.

10. Filarmónica Fraternidade Poiarense 
- Apoio obras reparação/manutenção no 
edifício sede
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio nas obras de reparação/manu-
tenção no edifício sede da Filarmónica Fra-
ternidade Poiarense, nos termos da referida 
informação.
  
11. Comunidade Juvenil Francisco de 
Assis - Pedido de Transporte - Para rati-
ficação
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar o diferimento do pedido de transporte, 
apresentado pela Comunidade Juvenil Fran-
cisco de Assis.

12. Irmandade de Nossa Senhora das Ne-
cessidades - Pedido de Transporte - Para 
ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar o diferimento do pedido de transporte, 
apresentado pela Irmandade de Nossa Se-
nhora das Necessidades.

13. AEDP – Cedência de espaço CCP
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de espaço, apre-
sentado pela AEDP - Associação Empresarial 
de Poiares. 

14. V edição do Concurso Literário do 
Conto e Poesia - atribuição de prémios
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição dos prémios referentes à V 
edição do Concurso Literário do Conto e Poe-
sia, nos termos da informação técnica

15. Processo de Obras nº 158/2005 - de-
claração de caducidade do procedimento 

aprovado em reunião da Câmara Municipal 
em 3/11/2017 referente a projeto de arqui-
tetura - TRODI INVEST, Lda, Lote 12 Urba-
nização Terraços da Serra
A Câmara deliberou, por unanimidade, de-
clarar a caducidade da aprovação, por deli-
beração tomada em Reunião de Câmara de 
3/11/2017.

16. Processo de Obras nº 15/2005 - Pedido 
de Emissão de Alvará para Obras Inacaba-
das - TRODI INVEST, Lda, Lote 12 Urbani-
zação Terraços da Serra
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

17. Processo de Obras nº 18/2019 - Altera-
ção ao projeto de arquitetura - Joana Ma-
falda Simões Soares - Valeiro das Hortas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

18. Processo de Obras nº 30/2019 - Licen-
ciamento de ampliação e alteração de mo-
radia unifamiliar - João Pedro Pereira Silva 
Ramos - Risca Silva
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

19. Processo de Obras nº 37/2019 - Legali-
zação de alterações em moradia e muros 
de vedação - Maria Clara Coimbra Coelho 
Azevedo – Mucela
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

20. Beneficiação do Centro de Saúde - Pro-
jeto de execução - correção de preços – 
Para Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, ratificar a decisão, proferida pelo 
Sr. Presidente, no sentido de retificar para 
483.227,23 €, excluindo o IVA à taxa legal em 
vigo o valor do projeto de execução da obra 
de Beneficiação do Centro de Saúde, resul-
tante da correção dos preços unitários apli-
cados às quantidades de trabalhos apuradas 
pelos projetistas em função dos atuais preços 
de mercado para o mesmo tipo de trabalhos.

21. 2ª Alteração à 1ª Revisão do Plano Di-
retor Municipal de Vila Nova de Poiares - 
abertura de discussão pública
A Câmara deliberou, por unanimidade, rela-
tivamente à 2ª Alteração do à 1ª Revisão do 
Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poia-
res, a abertura de discussão pública, pelo 
período de trinta dias, de acordo com o nº 2 
do Artigo 89º do RJIGT (Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial), que se 
inicia cinco dias após a publicação de Aviso 
em Diário da República.

Reunião Ordinária de
18 de outubro de 2019

1. Limpeza de terreno na Risca Silva - para 
ratificação
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A Câmara deliberou, por unanimidade,  ratifi-
car o ato de notificar o proprietário para limpe-
za de terreno sito na Risca Silva.

2. Limpeza de terreno no Entroncamento- 
para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o ato de notificar o proprietário para limpe-
za de terreno sito no Entroncamento.

3. Proposta para inclusão de 1(um) lugar 
para deficientes na Av. da Liberdade
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a sinalização de um lugar para deficientes 
na Av. da Liberdade, nos termos da informa-
ção da Polícia Municipal.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para deliberação.

4. Proposta de sinalização - colocação 
de sinal de proibição de estacionamento 
(C15) - Rua Trás da Vila - Poiares Santo 
André - Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a decisão de colocação de sinal de proibi-
ção de estacionamento (C15) na Rua Trás da 
Vila em Poiares (Santo André), nos termos da 
informação da Polícia MunicipaI.
Mais deliberou remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para deliberação.

5. Reforço de montantes afetos à alteração 
de posicionamento remuneratório obriga-
tório
A  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  
aprovar,  para  alteração  do  posicionamento
remuneratório obrigatório, previsto no n.0 7 
do art.0 156.0 da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.0 35/2014, de 20 de junho, a proposta de 
afetação de 20.000,00€.

6. Proposta de Mapa de Pessoal para 
2020
A Câmara deliberou, com as correções apre-
sentadas ao mapa inicial, e por unanimidade, 
ao abrigo do disposto na alínea ccc), do n.0 
1, do artigo 33.0 da Lei 75/2013, de 12 de se-
tembro, propor à Assembleia Municipal, nos 
termos do disposto na alínea o), do n.0 1, do 
artigo 25.0 do mesmo diploma legal e do n° 
4 do artigo 29.0 da Lei n.0 35/2014, de 20 de 
junho - LGTFP, conjugado com o artigo 3.0 do 
Decreto-Lei n.0 209/2009, de 3 de setembro, 
alterado pelas Leis n.0 3-B/2010, de 28 de 
abril, 66/2012, de 31/de dezembro e 80/2013, 
de 28 de novembro, aprovar do Mapa de Pes-
soal para 2020.

7. Apoio às Juntas de Freguesia para aqui-
sição de placas toponímicas
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var nos termos da alínea o) do n° 1 do arti-
go 33° do Anexo I à Lei 75/2013, de 12/09, 
o apoio à aquisição de placas toponímicas, 
através da transferência para as Juntas de 
Freguesia seguintes, de acordo com a infor-
mação técnica:
- Arrifana- 3.023,98€ (três mil e vinte e três 
euros e noventa e oito cêntimos);
- São Miguel de Poiares - 1.167,88€ (mil cen-
to e sessenta e sete euros e oitenta e oito 
cêntimos);

- Poiares (Santo André)- 4.900,94€ (quatro 
mil e novecentos euros e noventa e quatro 
cêntimos);
- Lavegadas- 907,20 € (novecentos e sete 
euros e vinte cêntimos).

8. Apoio financeiro  à Junta de Freguesia 
de Arrifana  - reabilitação de fonte e Iava-
douro - Balteiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, con-
ceder à Junta de Freguesia de Arrifana um 
apoio financeiro no valor de 4.883,60 € (qua-
tro mil oitocentos e oitenta e três euros e ses-
senta cêntimos) para execução/términus da 
obra a executar no lugar do Balteiro - fonte 
e lavadouros.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para os fins previstos no art.º 
4° do Regulamento de Apoio às Juntas de 
Freguesia.

9. Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para 2020
A Câmara deliberou, com as alterações sinali-
zadas e entregues aos Srs. Vereadores e por 
maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora 
Ana Costa e Silva, do PSD e quatro votos fa-
voráveis do PS, aprovar o Orçamento e Gran-
des Opções do Plano para 2019.
Mais deliberou submeter os documentos à 
Assembleia Municipal, para a competente 
aprovação.

10. Alienação de 4 de lotes de terreno na 
zona industrial ao abrigo do Regulamen-
to de Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares- Polo II
A Câmara deliberou, por unanimidade, lançar 
concurso público nos termos e para os efeitos 
previsto no Regulamento de Venda de Lotes 
de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares - Polo II.
Mais deliberou que, nos termos e ao abrigo 
do citado regulamento, sejam colocados à 
venda os seguintes lotes de terreno:
- Lote 6, - Parcela de tereno dentro dos limites 
urbanos do PDM, com a área de 10447 m2, 
inscrito na matriz predial urbana da fregue-
sia de São Miguel de Poiares sob o número 
1805, confrontando a Norte, Sul, Nascente 
e Poente, com estrada, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Poiares sob o número 3773/20180517 e lá 
inscrito a favor do Município de Vila Nova de 
Poiares.
- Lote 20, -Parcela de tereno dentro dos li-
mites urbanos do PDM, com a área de 4623  
m2, inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia de São Miguel de Poiares sob o nú-
mero 1810, confrontando a Norte, Nascente 
e Poente, com estrada e Sul com terreno ca-
marário, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 
3752/20180517 e lá inscrito a favor do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares.
- Lote 21, - Parcela de tereno dentro dos limi-
tes urbanos do PDM, com a área de 2976 m2,
inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de São Miguel de Poiares sob o número 1811, 
confrontando a Norte e Sul, com terreno ca-
marário, Nascente e Poente, com estrada, 
descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Poiares sob o número 

3749/20180517 e lá inscrito a favor do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares.
- Lote 22, - Parcela de tereno dentro dos limi-
tes urbanos do PDM, com a área de 2976 m2,
inscrito na matriz predial urbana da fregue-
sia de São Miguel de Poiares sob o núme-
ro 1788, confrontando a Norte e Sul, com 
terreno camarário, Nascente e Poente, com 
estrada, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 
3604/20161213 e lá inscrito a favor do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares.
Deliberou ainda que, ao abrigo do disposto no 
n° 1 do art.0  8° do citado Regulamento,se-
jam  nomeados para fazer  parte da comis-
são de análise das propostas os seguintes 
elementos:
- João Miguel Sousa Henriques, Presidente 
da Câmara Municipal;
- Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, 
técnica superior;
-  Mário de Magalhães Maia, técnico superior; 
- Isabel Maria dos Santos Miguel, técnica 
superior;

11. Licenciamento de Publicidade - Antô-
nio Campos Carvalho, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos e con-
dições impostas. acordo com o parecer dos 
serviços técnicos.

12. Situação de saúde e de vulnerabilidade 
socioeconómica - proposta de apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de apoio no valor de 2.000,00 
€ (dois mil euros) a situação, de saúde e de 
vulnerabilidade socioeconómica, apresenta-
da na informação técnica.

13. Clube de Futebol “Os Idosos” - pedido 
de transporte
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de transporte, apresentado pelo 
Clube de Futebol “Os Idosos”.

14. POIARTES 2019 1 Apresentação de 
despesas com a alimentação dos artesãos 
e grupos de animação
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
apoio financeiro às seguintes associações:
- Filarmônica Fraternidade Poiarense- 904 € 
(novecentos e quatro euros);
- Associação Recreativa de São Miguel- 
1.817 € (mil e oitocentos e dezassete euros);
- Associação Desportiva de Poiares- 1.374 € 
(mil trezentos e setenta e quatro euros);
- Confraria da Chanfana- 415 € (quatrocentos 
e quinze euros)
- Centro de Convívio do Carvalho- 1.904 € 
(mil novecentos e quatro euros).

15. Processo de Destaque no 6/2019 - Pau-
lo Jorge Rito Ferreira Gomes
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

16. Processo de obras n° 34/2019 - Lega-
lização de alterações - Mário Pedroso Si-
mões  SutiI- Vilar
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 

a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

17. Processo de obras n° 35/2019 - Li-
cenciamento de construção de moradia 
unifamiliar - Bárbara Correia Rodrigues e 
Rui Filipe Carvalho Simões - S. Miguel de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
8 de novembro de 2019

1. Contrato de Cedência temporária de 
exploração do bar sito no Jardim de Ho-
menagem ao Poiarense - Cessação de po-
sição contratual – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a decisão de cessação de posição contra-
tual referente ao contrato de cedência tempo-
rária de exploração do bar sito no Jardim de 
Homenagem ao Poiarense.

2. Projeto de Regulamento do Orçamento 
Participativo de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, ao 
abrigo do disposto no nº 1 do art.º 33º do 
anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a versão final do projeto de regula-
mento, e remeter o mesmo à Assembleia 
Municipal para a competente aprovação ao 
abrigo da competência conferida à mesma 
pela alínea g) do nº 1 do art.º 25º. do mesmo 
diploma legal.

3. Pedido de ocupação via pública - Diálo-
gos Sonantes, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com o parecer dos serviços técnicos e con-
dições impostas.

4. Pedido do co-organização Festa do Hal-
loween - Grupo Folclórico e Cultural da 
Póvoa da Abraveia – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o deferimento da pretensão.  

5. Pedido de Licenciamento de publicida-
de - Olhagrícola, Unip. Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com os pareceres dos serviços técnicos e 
condições impostas.

6. Saldos antigos de Operações de Tesou-
raria
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a passagem dos saldos antigos, anterio-
res a 2002, de Operações de Tesouraria para 
Receita Orçamental.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal.

7. Pedido de Isenção da comparticipação 
da componente de apoio à família - alimen-
tação escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-

var o pedido de isenção da comparticipação 
da componente de apoio à família - alimen-
tação escolar.

8. Apoio à ONGD - Organização não Go-
vernamental para o Desenvolvimento “Na 
Rota dos Povos” – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a atribuição de apoio à ONGD - Organi-
zação não Governamental para o Desenvol-
vimento “Na Rota dos Povos”

9. Pedido de transporte - Associação 
iCreate
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de transporte, apresentado pela 
Associação iCreate

10. Pedido de cedência de espaços - CCP 
- Associação iCreate
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de espaços no CCP, 
apresentado pela Associação iCreate.

11. Pedido de cedência de espaços - CCP 
- Igreja Paroquial de Poiares-Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de espaços no CCP, 
apresentado pela Igreja Paroquial de Poiares-
Santo André.
  
12. Pedido de cedência de espaços - Es-
tádio Municipal Rui Manuel Lima - C.F. Os 
Idosos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de espaços -   Está-
dio Municipal Rui Manuel Lima, apresentado 
pelo Clube de Futebol “Os Idosos”.

13. Pedido de cedência de recursos hu-
manos - ADIP - Associação de Desenvol-
vimento Integrado de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de cedência de recursos huma-
nos, apresentado pela ADIP - Associação de 
Desenvolvimento Integrado de Poiares.

14. Normas do Projeto “Poiares a Pedalar”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var as normas do Projeto “Poiares a Pedalar” 
e dos prémios a atribuir conforme proposto.

15. Processo de obras nº 6/2019 - Legaliza-
ção de alterações e licenciamento de am-
pliação - Maria Manuela de Jesus Martins 
Mestre - Póvoa da Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

16. Processo de obras nº 38/2019 - Legali-
zação de anexo - Francisco Fernando Mar-
ta Pedroso Soares - Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.
  
17. Processo de obras nº 40/2019 - Licen-
ciamento de construção de moradia - Má-
rio Jorge Simões de Matos - Casal do Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.



40 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares


