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ABERTURA

FINANÇAS MUNICIPAIS

EDITORIAL

JUNTOS CONSEGUIMOS!
REDUZIR A DÍVIDA TOTAL EM:

20.493.024,54 €

ç

ç

- 3.117.479,58 €

17.375.544,96 €

22 | OUTUBRO | 2013

MAIO | 2016

REDUZIR O EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO EM:

13.809.583,07 €

ç

ç

- 5.344.239,45 €

8.465.343,62 €

22 | OUTUBRO | 2013

MAIO | 2016

REDUZIR OS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO EM:

15.922.610,68 €

ç

ç

- 2.000.249,31 €

13.922.361,41 €

22 | OUTUBRO | 2013

MAIO | 2016

REDUZIR A DÍVIDA A FORNECEDORES E CREDORES EM:

4.180.413,86 €

ç
2

ç

- 727.230,31 €

3.453.183,55 €

22 | OUTUBRO | 2013

MAIO | 2016
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Caras e caros Amigos,
Poiarenses
Apresentamos neste Boletim os resultados
financeiros do Município relativos ao ano de
2015, já aprovados em reunião de Câmara e
Assembleia Municipal, os quais demonstram
que se conseguiu neste período atingir a
melhor execução orçamental de sempre.
Estes resultados comprovam claramente que
estamos no caminho certo e simultaneamente
funcionam como estímulo e motivação para
o trabalho que desenvolvemos todos os dias e
para o caminho que ainda falta percorrer.
Uma gestão criteriosa e rigorosa dos recursos
disponíveis tem-nos permitido uma maior
eficiência nas respostas às necessidades
da população, ou seja, temos sido capazes
de melhorar os serviços que prestamos ao
mesmo tempo que poupamos nas despesas.
Essa capacidade de nos adaptarmos a esta
realidade tem-nos possibilitado reduzir
substancialmente a dívida total do Município
(mais de 3 milhões de Euros), como
comprovam os números que continuamos a
apresentar, e ainda, apresentar no final do
ano, um saldo orçamental significativamente
positivo.
Graças aos resultados conseguidos, estamos
finalmente em condições de começar a
preparar alguns investimentos há tanto tempo
reclamados e considerados fundamentais
para o bem-estar da nossa população. Falo
de intervenções que não pretendem ser
“elefantes brancos” ou obras de regime mas
sim verdadeiros contributos para a melhoria
da qualidade de vida dos Poiarenses.
Iremos, por isso, muito em breve, lançar
um conjunto de obras que vão desde a
remodelação da rede de abastecimento de
água, à extensão da rede de saneamento básico
e à pavimentação de arruamentos em algumas
povoações do nosso concelho. Estamos ainda
a preparar várias candidaturas a Fundos

Comunitários destinadas a investimentos que
vão desde a criação de infraestruturas no Polo
II da Zona Industrial, a obras de requalificação
urbana no Centro da Vila e zonas envolventes
até à construção de percursos pedestres,
aproveitando alguns dos espaços naturais de
maior beleza do nosso concelho, entre outras.
O caminho faz-se caminhando, com passos
sólidos e sustentados, criando condições para o
investimento, sem hipotecar nem comprometer
as gerações futuras. Temos que ser muito
criteriosos nas nossas opções evitando gastar
no supérfluo e apostando no verdadeiramente
essencial.
Sabemos que o nosso sucesso é incómodo para
alguns, sobretudo para aqueles que estão
mais preocupados em recuperar o palco que
perderam do que em contribuir para um futuro
melhor para Poiares e para as suas gentes.
Felizmente, todos percebemos o que realmente
pretendem e os Poiarenses não se deixarão
iludir.
Poiares está melhor sob todos os aspectos e
essa é uma evidência que ninguém consegue
negar. Este é o resultado de um esforço
colectivo que envolve todos os Poiarenses,
porque sozinhos, não seríamos capazes; mas
juntos, formamos uma grande equipa.
Um Grande Abraço do
Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Henriques

ATUAL

Além da identificação das diferentes ruas
da Zona Industrial, com placas toponímicas, foram ainda colocadas setas
direcionais nos cruzamentos e ainda
dois outdoors, colocados nas principais

entradas do parque industrial, com um
mapa completo e identificação de todas as
empresas instaladas.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, «esta é uma importante medida e que há muito era uma justa
reclamação dos empresários e industriais,
porque todos os dias eram confrontados
com inúmeras dificuldades de logística
fruto da falta de sinalização não só da
sua empresa, como do próprio parque
industrial».
«Num setor onde a entrada de matéria-prima e o escoamento de produção são fatores fundamentais para o desenvolvimento
das empresas, esta lacuna colocava grandes obstáculos à sua competitividade»,
afirmou, acrescentando que «esta medida
será um importante apoio à alavancagem
e desenvolvimento económico não só do
concelho como da região».
Recorde-se que o Parque Industrial de Vila
Nova de Poiares, com dois pólos, com cerca
de 120 hectares, é um dos maiores e mais
importantes da região, acolhe perto de
100 empresas, sobretudo voltadas para a
exportação, que empregam cerca de 1000
trabalhadores e que, no total, representam
um volume de faturação de dezenas de
milhões de euros anuais.”

não só porque é antiga e já atingiu o seu
tempo de vida útil, mas sobretudo porque
não houve o cuidado de, ao longo dos anos
fazer uma gestão adequada da rede, investindo na sua renovação e requalificação»,
o que se traduz, acrescenta, «em elevadas
taxas de perdas de água, com prejuízos diretos para o Município e, mais grave ainda,
com faltas de pressão em determinados

momentos, com inconvenientes para os
munícipes que, acabam por se ver privados
de um serviço essencial».
Paralelamente, e na sequência esta intervenção, será ainda renovada a pavimentação da estrada que liga a EN2 ao Outeiro
do Crasto, no acesso ao Vilar, melhorando
as condições de acessibilidades daquela
zona.

ECONOMIA

Autarquia aposta na
sinalização da Zona Industrial

O

Município de Vila Nova de
Poiares está a dotar o seu
parque industrial de um
conjunto de sinalização
adequada, identificando

as ruas e empresas instaladas, respondendo a um anseio antigo dos empresários
poiarenses e que significa um importante
apoio ao desenvolvimento do setor empresarial local.

INVESTIMENTO

Município promove
melhoria da rede de
abastecimento de água

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares promoveu
um conjunto de intervenções na rede de água na
zona de Vilar e Outeiro do
Crasto, com a renovação de condutas de
abastecimento à população. Trata-se de
uma intervenção que irá diminuir a taxa
de perdas e, sobretudo, solucionar os problemas de falta de pressão que se verificam
especialmente nos ‘picos’ de maior consumo que habitualmente se registam nos
períodos de Verão e que afetam aquelas
localidades.

Esta área de intervenção está identificada
como uma das prioridades do Executivo
Municipal e será alargada a outros locais
do concelho, ainda que tenha de ser implementada de forma gradual e progressiva,
fruto do elevado investimento necessário,
mas que se assume como fundamental não
só para a gestão da própria rede, como e
sobretudo para a melhoria da qualidade
do serviço prestado aos munícipes.
Para o Presidente do Município, a intervenção acontece, porque «a atual rede de
abastecimento de água em baixa encontrase obsoleta, de uma forma generalizada,
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ATUAL

ADMINISTRAÇÃO

Assembleia aprova Conta de Gerência
com “maior percentagem de
execução orçamental de sempre”
Conta de Gerência de 2015 aprovada em Assembleia
Municipal com os votos favoráveis do PS e a Abstenção
do PSD, votação diferente da regista em Câmara, onde
foi aprovada com o voto contra dos sociais-democratas

O

Município de Vila Nova
de Poiares aprovou, em
Assembleia Municipal, realizada em Soutelo (freguesia de Arrifana), a “Conta
de Gerência de 2015 e Relatório de Gestão”,
com os votos favoráveis da bancada do
Partido Socialista e a abstenção do Partido
Social-Democrata, sem direito a discussão,
numa votação diferente da que aconteceu
em Reunião de Câmara onde o PSD votou

contra apresentando uma declaração de
voto previamente elaborada.
Apesar de ser o ponto com maior relevo
e importância da Ordem de Trabalhos, a
bancada da oposição (PSD), mesmo depois
da apresentação do documento feita pelo
Presidente da Câmara Municipal, João
Henriques, preparava-se para simplesmente votar, sem qualquer discussão, não fosse
a interpelação direta da bancada socialista,
que, ainda assim, recebeu como resposta
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que se tratava apenas do «exercício do
direito da liberdade de voto» e de que era
o relatório de um conjunto de opções de
investimento que já estavam executadas,
cuja discussão seria, por isso, inócua.
Os socialistas interpretaram este sentido
de voto como um autêntico «voto de confiança», face à expressividade dos números
apresentados e que denotam o «excelente
desempenho deste Executivo».
«MAIOR TAXA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DE SEMPRE»
Durante a apresentação da Conta de
Gerência, o Presidente da Câmara Municipal sublinhou alguns dados importantes
da execução orçamental, desde logo a
concretização da «maior taxa de execu-

ção orçamental de sempre (87%), pelo
menos desde que há registos», apontou,
dando conta ainda de outros indicadores
igualmente significativos como a «redução
do excesso de endividamento em 14,97%»,
a que se junta ainda a redução da dívida
total em cerca de 9% e uma redução da
dívida a fornecedores de mais de 700 mil
euros, durante o ano de 2015.
Para o Presidente da Câmara Municipal
estes números «refletem bem o empenho
deste Executivo na consolidação das contas municipais, bem como demonstram
ainda o rigor e capacidade de gestão que
temos colocado na resolução do principal problema do Município – a situação
financeira – sem no entanto descurar toda
a restante atividade, bem pelo contrário,
apostando numa prestação de serviços de

ATUAL

87%

14,97%

9%

1,73

representa a maior
taxa de execução
orçamental de
sempre

é o valor da redução
alcançada no excesso
de endividamento
em 2015

é o valor da redução da
dívida total da Câmara
Municipal em
2015

MILHÕES de euros é
a redução da dívida
total só em
2015

qualidade e cada vez mais eficiente».
Reconhecendo que, «os problemas não
estão ainda todos resolvidos», o mesmo
responsável não deixa de se manifestar
«orgulhoso dos resultados conseguidos,
que demonstram clara e inequivocamente,
que estamos no caminho certo, ao contrário do que alguns querem fazer crer».

o presente ano».
A forma de apresentação dos documentos da Prestação de Contas de 2015 foi
também alterada, em reflexo da forma de
comunicação aberta e transparente que
este Executivo tem vindo a implementar, desde que tomou posse, incluindo
também um relatório de toda a atividade
municipal desenvolvida ao longo do ano
de 2015, concretizando e complementando
a informação apresentada em termos de
execução do orçamento.

50%), percentagens bem acima da média
nacional, o que, para o Presidente da Câmara Municipal, João Henriques, «denota
bem o impulso e crescimento da atividade
económica local e desmente de forma
inequívoca o argumento por diversas vezes
invocado pela Oposição de que a estratégia
de verdade e transparência adoptada por
este Executivo, ao divulgar a real situação
financeira do Município, afastaria os investidores e prejudicaria o desenvolvimento
económico do concelho».
«Sempre dissemos, e os valores registados comprovam isso mesmo, que o fator
confiança é fundamental na captação de
investimento», afirmou, concluindo com
orgulho que «os agentes económicos demonstram confiança neste Executivo e nas
suas opções».

Refira-se, a terminar, que, a Assembleia
Municipal decorreu no Centro de Convívio
de Soutelo, na freguesia de Arrifana (Sta.
Maria), dando continuidade à política de
descentralização das reuniões, aproximando a Câmara e Assembleia das populações,
tendo sido esta uma das sessões mais
participadas, com uma presença ‘record’
de público.
Desta forma cumpre-se o objetivo de,
por um lado, proporcionar uma maior
participação das populações na discussão
dos projetos e assuntos que dizem respeito
aos cidadãos, e, por outro, contribuir para
uma construção de uma democracia cada
vez mais participada e, acima de tudo,
mais transparente proporcionando um
maior esclarecimento dos assuntos mais
importantes.

GESTÃO EQUILIBRADA,
RIGOROSA E TRANSPARENTE
Referiu ainda que, «com a gestão equilibrada e rigorosa implementada foi possível obter um saldo de gerência positivo de
990 mil Euros», o que, acrescentou «será
importante para fazer alguns investimentos no concelho e também algumas candidaturas aos fundos comunitários durante

AUMENTO DO IMT E DERRAMA
ACIMA DA MÉDIA NACIONAL
Outro dos pontos-chave da discussão foi
a referência ao significativo aumento da
receita de IMT (em 139%) e da Derrama (em

EXECUTIVO

Vereadores do PSD
votaram contra

N

a Reunião do Executivo Municipal, os
vereadores do Partido Social Democrata
votaram contra o documento, apresentando apenas uma declaração de voto,
que trouxeram previamente elaborada. Apesar de
instados a fazê-lo, escusaram-se a tecer qualquer
comentário, o que, para o Presidente da Câmara, «não
é novidade, dado que têm sempre votado contra todos
os documentos de orçamento e prestação de contas
deste Executivo», lembrando que «até votaram contra
a prestação de contas do exercício de 2013, relativa aos
resultados do mandato PSD que nos antecedeu». «Se
nem aprovam as contas do seu partido, não podíamos
esperar que votassem a favor nas nossas», concluiu.
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V

ila Nova de Poiares
aproveitou a BTL-Feira
Internacional de Turismo
para divulgar o projeto
“Capriland”, a nova
ambição do concelho e que tem como
objetivo elevar o concelho a um patamar
de exceção, “onde a caprinicultura se
assume como âncora do desenvolvimento,
acrescentando mais valor e inovação a
sectores como a caprinicultura, turismo,
investigação científica e conhecimento,
empreendedorismo, cultura e animação”,
conforme referiu o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques.
A presença do concelho de Vila Nova de
Poiares na BTL foi feita de forma extremamente original, surpreendendo tudo
e todos com a criatividade e inovação
utilizada, apresentando uma dramatização
adaptada da dramaturgia de Gil Vicente.

Numa adaptação livre feita por João
Maria André e baseada no grande nome
da dramaturgia portuguesa Gil Vicente, o
Município levou à BTL uma performance
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Poiares CAPRILAND®
apresentada de forma
original na BTL
“Pastores ide a Poiares,
que há por lá novos ares!”
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do texto Novas da Capriland onde um
escudeiro e dois pastores, ao grande estilo
vicentino, se prepararam para ir “a Poiares
com alegria” que “há por lá novos ares!”
Os atores, alunos do terceiro e último ano
do Curso de Artes do Espetáculo, vertente
Interpretação, da Escola de Teatro do Colé-

gio de S. Teotónio, em Coimbra, vestiram,
assim, a pele de 3 pastores entusiasmados
que irão “ver a Capriland em festa”.
Alexandre Santos, Alexandre Fernandes e
Luís Barradas, orientados pela professora
de interpretação e atriz Cláudia Carvalho,
puseram em cena este texto, que teve um
grande impacto mediático na apresentação de Poiares, causando grande sensação
perante uma plateia de presidentes de
câmara e representantes dos 19 municípios
da CIM-Região de Coimbra.
Refira-se que, para além da marca Poiares Capriland, o Município aproveitou
também a oportunidade para levar à BTL
o ex-líbris da gastronomia local, a Chanfana, acompanhada da ‘trouxa cabreira’ e
também dos ‘caçoilinhos de chanfana’ - o
produto vencedor do concurso de ideias
de negócio que a Câmara Municipal levou
a efeito em 2015.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Um dos
pontos de interesse
foi a visita ao Parque
Industrial, permitindo
conhecer realidade
empresarial
GEMINAÇÃO I

Vila Nova de Poiares
reforça laços de
geminação com Mielec

O
GEMINAÇÃO II

Aberto “caminho”
para geminação com
Bafatá (Guiné-Bissau)

J

oão Miguel Henriques, Presidente
da Câmara Municipal, acompanhado do Vice-Presidente, Artur
Santos, estiveram em Mielec,
cidade polaca geminada com
Poiares, com o intuito de estreitar
e fortalecer os laços que unem os dois Municípios, e também de estabelecer projetos
de cooperação não só de âmbito cultural,
como a nível empresarial e de oportunida-

Município de Vila Nova de Poiares recebeu a Administradora (cargo equivalente ao que designamos por Presidente da
Câmara Municipal) da cidade de Bafatá,
no norte da Guiné-Bissau, com vista à
preparação de um possível acordo de geminação com
aquela cidade guineense.
Acompanhada de um empresário português radicado
na Guiné, a Administradora da cidade de Bafatá reuniu
com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, João Miguel Henriques, acompanhado do
vice-presidente e alguns técnicos da autarquia, tendo
sido já abordados alguns eixos de ação em que poderá
ser possível estabelecer projetos de cooperação.
Foram trocadas impressões sobre as realidades de
ambos os municípios, tendo sido já delineados algumas
linhas de ação do futuro acordo de geminação que será
estabelecido entre os dois municípios, nomeadamente
em setores como Proteção Civil, Ensino, Cultura e Ambiente, onde poderá haver pontos em comum e possibilidade de troca de experiências e conhecimentos.
A vasta experiência e conhecimentos técnicos na área

des de negócio.
Refira-se que em Janeiro, por altura do
Feriado Municipal de Vila Nova de Poiares,
já o Presidente de Mielec, Daniel Kozdeba
havia estado no Concelho, onde foram
dados os primeiros passos para o estabelecimento de parcerias, nomeadamente
ao nível empresarial, numa sinergia agora
reforçada com a visita dos autarcas poiarenses àquela cidade polaca.
Durante os três dias de visita a Mielec,
foram mantidas reuniões de trabalho com
a Agência de Desenvolvimento Industrial,
onde foi apresentada a Zona Económica Especial, para além de terem tido
oportunidade de visitar a empresa “Bury
Technologies Mielec”, voltada para o setor
automóvel. Paralelamente, decorreram
ainda algumas sessões de trabalho visando
a cooperação entre os dois Municípios,
nomeadamente a possibilidade de estabelecer projetos conjuntos, bem como a
oportunidade de os candidatar aos fundos
europeus.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, esta visita enquadra-se na “estratégia do Executivo em
promover parcerias de âmbito económico
e cultural, sendo a Câmara Municipal a
entidade responsável pelo criação destas
pontes com o intuito de contribuir para o
desenvolvimento sustentado e integrado
do Município.”

da Proteção Civil que existe em Poiares poderá ser, por
exemplo, um importante ajuda para o desenvolvimento
desta área que, naquela cidade guineense apresenta
grandes carências e lacunas de intervenção.
Também o Ensino e a possibilidade de intercâmbio de
estudantes, nomeadamente em matéria de formação
profissional poderá ser outro dos vetores de cooperação,
bem como na área cultural, onde poderão ser estabelecidos algumas parcerias entre os dois municípios.
Além destes eixos, também no setor empresarial se
perspetiva o estabelecimento de laços de colaboração,
nomeadamente com o aproveitamento de áreas de
investimento e oportunidades de negócio de interesse
que poderão ter um significativo retorno económico e
resultar num importante contributo para o desenvolvimento de ambos os concelhos.
Estabelecidos os primeiros contactos, segue-se agora o
trabalho de preparação do acordo de geminação entre
os dois municípios de Vila Nova de Poiares (Portugal)
e Bafatá (Guiné-Bissau), de forma a poder formalizar a
relação entre os municípios e possibilitar o desenvolvimento de projetos de parceria.
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PROTEÇÃO CIVIL

Exercício
decorreu no
Lar, Centro de Dia e
Unidade de Cuidados
Continuados da
instituição

PREVENÇÃO

Simulacro de incêndio testou
Plano e formação dos funcionários da
Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades

A

s valências de Lar, Centro de
Dia e Unidade de Cuidados
Continuados da Irmandade de Nossa Senhora das
Necessidades foram alvo de
um simulacro de incêndio para aferir da
capacidade de resposta a uma eventual
ocorrência de uma situação de emergência
daquele tipo. Esta ação surgiu na sequência da implementação do novo Plano de
Emergência, bem como da formação de
que foram alvos os funcionários da instituição poiarense.
À hora marcada, o alarme de incêndio
disparou nas instalações do Lar e Centro

de Dia, alertando para o suposto foco
de incêndio que eclodira nas cozinhas.
Rapidamente as funcionárias colocaram
em prática as competências treinadas para
o efeito, auxiliando os utentes (na sua
maioria com mobilidade muito reduzida)
na sua evacuação para os espaços exteriores, encaminhando-os para os pontos de
encontro previamente definidos no Plano
de Emergência.
Já na Unidade de Cuidados Continuados, o
simulacro serviu sobretudo para verificar
os comportamentos adotados pelos funcionários perante um cenário de incêndio,
nomeadamente os diversos passos a serem
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tomados para uma evacuação eficaz e em
segurança.
Refira-se que este exercício decorreu sob o
‘olhar atento’ de um conjunto de autoridades e agentes de segurança e proteção civil,
nomeadamente a entidade que preparou o
Plano de Emergência e que que ministrou
a formação em segurança a combate a
incêndios a edifícios, bem como observadores técnicos, Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Poiares, Guarda Nacional
Republicana e o Serviço Municipal de Proteção Civil, representado pelo Comandante Operacional Municipal e ainda pelo responsável máximo, o Presidente da Câmara

Municipal, que in loco avaliaram o rigor
e prontidão dos procedimentos adotados
por todos os funcionários envolvidos.
Para João Miguel Henriques, Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
este simulacro enquadra-se no âmbito das
competências e obrigações municipais,
na área da Proteção Civil, permitindo
“identificar a capacidade de resposta dos
diferentes funcionários e colaboradores,
sendo notório um grande empenho e ação
pronta e diligente dos funcionários numa
eventual ocorrência. Estão todos de parabéns”, referiu.

EDUCAÇÃO

LEITURA

Feira do Livro fomenta
hábitos de leitura

O

Município de Vila Nova de Poiares,
em parceria com o Agrupamento
de Escolas e a iCreate, organizou
mais uma edição da Feira do Livro,
que esteve patente no CCP-Centro
Cultural de Poiares.
Durante os cinco dias da iniciativa dedicada ao
livro e à leitura, houve lugar a encontros com os
escritores, uma peça de teatro e ‘horas do conto’.
A Feira do livro propriamente dita reuniu obras
de diferentes géneros literários, disponibilizando
livros de vários autores e para todas as idades,
desde crianças e adultos, assumindo-se como uma
manifestação cultural de referência, promovendo
o livro e o gosto pela leitura não só na população
em geral, mas, sobretudo junto da comunidade

educativa.
Para o Executivo Municipal, esta atividade revestese de um significado especial, na medida em que
permite promover a criação de hábitos de leitura
junto dos mais jovens, num importante estímulo,
não só à criatividade como à aquisição de importantes capacidades de espírito crítico, fatores
fundamentais para o desenvolvimento de competências sociais e humanas, e que contribuem para o
reforço dos valores da cidadania ativa e da participação cívica da sociedade poiarense.
Da vasta programação da feira do livro, destaca-se a
peça de teatro “O Íbis”, pela Associação Andante, os
encontros com escritores Rui Grácio e Rui Feteira e
as horas do conto com a editora Bruaa e a Associação iCreate.
09 de maio de 2016
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EDUCAÇÃO

Centro Escolar de São Miguel de
Poiares vence “Heróis da Fruta”

O

hino apresentado pelo Centro
Escolar de S.Miguel de Poiares,
criado e interpretado pelas três
turmas do 1.º ciclo foi o grande
vencedor do concurso nacional “Heróis
da Fruta – Lanche Escolar Saudável” e o
prémio foi entregue numa cerimónia
que decorreu no CCP - Centro Cultural de
Poiares, com a presença do presidente da
câmara, João Miguel Henriques, acompanhado do vice-presidente, Artur Santos, da
diretora do agrupamento, Eduarda Carvalho, do presidente da Junta de Freguesia
de S.Miguel de Poiares, Nuno Lima, bem
como de um representante da Assembleia
Municipal, Telmo Ferreira, entre outros
convidados.
O hino vencedor do concurso nacional
foi uma música dedicada à importância
da fruta para uma alimentação saudável,

cuja letra foi criada pela escola, e cantada
pelos próprios alunos, sob o nome “Somos
Heróis” e com a adaptação de uma das
músicas do grupo HMB. Nesta cerimónia,
houve lugar ainda à apresentação da peça
de teatro interativa “Super Festa dos Heróis
da Fruta”, na qual animadores e mascotes
infantis relembram às crianças quais os
principais mandamentos dos “Heróis da
Fruta” através de jogos pedagógicos e
atividades promotoras de atividade física.
No final, os alunos receberam uma peça de
fruta, entre outras ofertas saudáveis!
Refira-se que a 5ª edição do projeto «He-
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róis da Fruta – Lanche Escolar Saudável»
contou com mais de 52 mil crianças inscritas de todas as regiões do país, num total
de perto de 800 escolas que produziram
quatro centenas de hinos, o que acentua
ainda mais a importância do prémio alcançado pelo Centro Escolar de São Miguel
de Poiares.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, «é um orgulho
enorme, pessoal e institucional, e que
reflete bem o valor das crianças e, obviamente, o empenho e dedicação de todos
aqueles que todos os dias os acompanham

e orientam, não só na escola com o corpo
docente e não-docente, como também
em casa», reforçando o papel dos pais e
encarregados de educação. «Estão todos de
parabéns», concluiu.
Refira-se que o Município de Vila Nova de
Poiares e o Agrupamento de Escolas desde
a primeira hora souberam acolher este
projeto de fruta escolar, cujos resultados
têm contribuído para melhorar os hábitos
alimentares das crianças através de um
modelo pedagógico de sucesso, comprovado pelo aumento dos níveis de consumo
diário de fruta.

DESTAQUE

COMEMORAÇÕES

Poiares afirmou valores de Abril e
homenageou Combatentes do Ultramar

O

Município de Vila Nova de
Poiares assinalou de forma
solene mais um aniversário
do Dia da Liberdade, centrando as celebrações na
homenagem aos Combatentes da chamada
Guerra do Ultramar, não só dos poiarenses que perderam a vida além-mar, com a
evocação da sua memória na Sessão Solene
e no monumento inaugurado na Alameda
Santo André, mas também de todos quantos combateram em defesa da pátria nas
províncias ultramarinas portuguesas.
As comemorações iniciaram com a
tradicional arruada pela Filarmónica
Fraternidade Poiarense, concentrando-se
depois no CCP-Centro Cultural de Poiares,
para um dos momentos mais altos do
dia, a Sessão Solene, com a presença de

representações do Estado-Maior General
do Exército, do Estado-Maior General da
Força Aérea, bem como representações
significativas da Liga dos Combatentes, da
Associação dos Deficientes das Forças Armadas, da Associação dos Combatentes do
Ultramar Português e ainda da Associação
de Especialistas da Força Aérea, a par das
diferentes instituições e associações locais,
bem como eleitos locais e população em
geral, numa manifestação clara de que o
espírito de Abril continua bem vivo junto
dos poiarenses.
O discurso de abertura da Sessão Solene
coube à Presidente da Assembleia Municipal, Lara Henriques de Oliveira, que
recorreu a uma história pessoal familiar,
uma vez que, como a própria referiu,
tendo nascido já depois do 25 de Abril,

«foi a forma mais próxima desses tempos»
que teve. Recordou ainda os efeitos que
aquela guerra deixou em todos quantos
a viveram, lembrando ainda que «muitos
dos que regressaram viram no Ultramar
uma parte deles que morreu».
Também as Juntas de Freguesia se fizeram
representar na Sessão Solene, tendo o Presidente da Junta de Freguesia de S.Miguel,
Nuno Lima, falado em nome das quatro
freguesias do concelho, criando uma
interatividade com a plateia e os diversos
ex-combatentes presentes na sala.
FORÇAS POLÍTICAS
FIZERAM OUVIR A SUA VOZ
À semelhança do que já tinha acontecido
no ano anterior, o Executivo convidou
09 de maio de 2016
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todas as forças políticas que concorreram
às eleições autárquicas para discursarem
na Sessão Solene.
Marcaram presença o CDS-PP, representado por Luís Santos, a CDU, representada
por Alfredo Pinto e o PS, representado por
Fernando Marta, sendo que, desta feita, o
PSD decidiu não se fazer representar na
qualidade de orador, optando apenas por
fazer sentar na plateia dois vereadores.
A ausência não se fez passar despercebida,
merecendo até algumas referências diretas
nos discursos, nomeadamente do Presidente da Câmara Municipal para quem
«naturalmente o julgamento das suas
opções e dos seus atos será feito pelos Poiarenses, no momento próprio, da maneira
que Abril nos ensinou a fazer».
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Mas o discurso do Presidente da Câmara
Municipal centrou-se mais no dia que se
comemorava, lembrando a importância
da Revolução dos Cravos, «uma revolução, que devolveu ao Povo a Liberdade, a
Dignidade e o Orgulho de ser Português»,
não deixando, contudo de manifestar a
sua «preocupação profunda com aquilo
que vai acontecendo no mundo em que
vivemos e que choca com estes nossos
princípios de vida», referindo-se aos recentes atentados terroristas que têm marcado
a agenda internacional.
Também a este nível, disse ser necessário
«recorrer ao exemplo que nos foi dado
pelos responsáveis pela revolução de Abril,
nomeadamente à sua coragem, para não
nos deixarmos vergar perante as ameaças
nem ceder ao medo com que nos querem
dominar». Lembrou também que «Abril foi
o Sonho e a Esperança e não aceitamos que
nos retirem o direito de sonhar», recordando que «ao longo destes últimos 42 anos,
a sociedade que Abril ajudou a construir
tem sido muitas vezes minada nos seus alicerces morais», apontando como exemplos
«o empobrecimento geral para o qual nos
estão a atirar, as intromissões constantes
na nossa autonomia e na nossa liberdade
de escolha são tendências preocupantes
de uma sociedade moderna que se apregoa livre, justa e tolerante e deixam um
sentimento de revolta generalizada nos
cidadãos».

No entanto, o seu discurso não terminaria sem uma mensagem de esperança,
«acreditamos que, tal como nós, também
os nossos atuais responsáveis políticos
estão empenhados em lutar pela garantia
dos direitos e liberdades fundamentais
de um povo que merece ser acarinhado e
respeitado».
«Contra ventos e marés, contra aqueles que
anseiam e anteveem a desgraça, os atuais
governantes saberão encontrar o caminho
que devolva a dignidade aos portugueses e
ao país», concluiu.

a deposição de uma coroa de flores, pela
Associação dos Combatentes do Ultramar
Português.
Foi ainda descerrada uma placa toponímica, junto à Catraia das Necessidades,
dedicando o nome de uma rua em honra

HOMENAGEM AOS
COMBATENTES DO ULTRAMAR
O momento alto da Sessão Solene foi a
homenagem prestada aos 5 poiarenses
que faleceram em combate na Guerra do
Ultramar, com uma breve apresentação
de cada um, e entregando aos familiares
presentes um simbólico ramo de flores em
sua memória.
A homenagem destes poiarenses não se
esgotou na Sessão Solene, merecendo
ainda a inauguração de um monumento
em sua honra na Alameda de Santo André,
desenhado por um arquiteto do Município
e totalmente feito em pedra do concelho,
a mesma que durante séculos serviu para
a construção das tão afamadas mós de
Poiares. Esta inauguração contou com
outro momento igualmente solene, com

HOMENAGEM

Memória Descritiva do Monumento

O

fio condutor da conceção
formal foi a própria génese
das gentes de Vila Nova de
Poiares – o homem, o soldado Poiarense, que como
tantos outros partiram da sua terra com
os mais diferentes propósitos mas todos
determinados a cumprir a sua missão.
Este soldado, de vontade e firmeza pétrea,
divide-se em cinco esteios voltados para o
céu e desencontrados entre si no seu alinhamento – como que a diferenciar cada
rumo das suas vidas, embora ligados à sua
origem. Cada um destes esteios representa
um dos soldados que perderam a vida na
guerra.

Uma outra forma, de menores dimensões e
com outro sentido e alinhamento, surge da
terra e coloca-se em diferenciação formal
das outras de modo a incutir movimento
ao conjunto ao mesmo tempo que contém
as inscrições da homenagem aos soldados
com os seus respetivos nomes.
Todos estes elementos, que evocam as
gentes de Poiares, são materializados num
produto endógeno do Concelho – a pedra
de tonalidade vermelha e característica
desta região, que possui uma forte carga
simbólica nos costumes ancestrais dos
Poiarenses que desde há muitos anos a utilizaram na execução de mós e alvenarias
com uma mestria própria.
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de todos os combatentes do ultramar, perpetuando assim na toponímia do concelho
a memória de todos quantos tombaram
em defesa dos superiores interesses da
pátria na Guerra Colonial, como também
ficou conhecida.

DESTAQUE

MEMÓRIA

Os 5 poiarenses que
faleceram no Ultramar
Américo Luís dos Santos Marta
Falecido a 6 / 12 / 1962
Vivia na Segundeira.
2º Sargento do Exército, combateu em Angola.

António Páscoa Simões

Armando Antunes Ferreira Júnior

Falecido a 27 / 8 / 1966
Vivia em Alveite Grande.
1º Cabo do Exército, combateu em Angola.

Falecido a 3 / 7 / 1970
Vivia em Costeira - Casal do Gago.
Soldado do Exército, combateu em Angola.

José Henriques Ferreira

Arsénio Joaquim dos Santos Lopes

Falecido a 27 / 8 / 1964
Vivia em Lombada.
Soldado do Exército, combateu na Guiné.

Falecido a 3 / 6 / 1970
Vivia em Seixosa - Algaça.
Soldado do Exército, combateu em Angola.

09 de maio de 2016
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DESTAQUE

Os resultados e classificações podem ser consultados na
página de facebook da Associação Recreativa de São Miguel

DESPORTO & CULTURA

Cultura e Desporto também em destaque
no Dia da Liberdade

A

Cultura e o Desporto estiveram também em destaque
nas comemorações do Dia
da Liberdade, num conjunto
de atividades que se prolongou por toda a tarde.
As atividades desportivas tiveram lugar
logo ao início da tarde (15h) na freguesia
de Arrifana, junto à Quinta da Moenda, em
Santa Maria (Arrifana), com a “Corrida da
Liberdade”, a tradicional prova de comemoração do 25 de abril de 1974 e que, este
ano, está inserida no Circuito Concelhio
de Corrida de Vila Nova de Poiares, para
jovens atletas.
O bom tempo que se fazia sentir era bem
convidativo à prática desportiva, contribuindo para a grande adesão das crianças
e jovens, cerca de meia centena de participantes, resultando num momento agradável e de competição saudável.
Nesta atividade organizada em conjunto
pela Câmara Municipal, a Junta de Freguesia da Arrifana e a Associação Recreativa de
S.Miguel, participaram atletas masculinos
e femininos dos escalões de Benjamins A e
B, Infantis e Iniciados.

Refira-se que o Circuito Concelhio de
Corrida é um conjunto de quatro provas,
sendo que a primeira decorreu no âmbito
do Poiares Trail, em Fevereiro, estando
já marcadas as últimas duas provas para
12 de Junho e 9 de Setembro, esta última
noturna e em plena POIARTES, no Urban
Trail.
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Após a atividade desportiva, foi tempo da
expressão artística ser elevada ao mais alto
nível, com as atenções a concentrarem-se
no CCP para a atuação do Coro Misto da
Associação Educativa e Recreativa de Góis
e do Coro da Filarmónica Fraternidade
Poiarense, num espetáculo que deu ainda
maior relevo e significado às celebrações

do Dia da Liberdade, com a interpretação
de um reportório recheado de referências
alusivas aos valores de Abril.
Depois de atuações individuais, os coros
reuniram-se para uma atuação final
conjunta, marcando assim o início de uma
parceria que se antevê bastante profícua
entre os grupos corais.

CULTURA

1º

MOODY
TRAFFIC

MÚSICA

2º

RED
CANDY

3º

LAZY EYE
SOCIETY

PARTICIPAÇÃO
ESPECIAL

SECRET
CHORD

Moody Traffic venceu
1º Concurso de
Bandas de Garagem

O

salão de festas do CCP,
acolheu a final do concurso
de bandas de garagem, que
consagrou como vencedores os “Moody Traffic”, de

Penela.
Para o Município, esta foi uma forma de
proporcionar oportunidades aos jovens
com talento na área musical, estimulando
a sua criatividade artística, ao mesmo tempo que permitiu ao público a oportunidade de conhecer diferentes estilos musicais
e novas produções de bandas consideradas
de “Garagem”.
O apuramento do vencedor foi feito
através da ponderação de critérios como a
originalidade, a presença em palco, sentido de apresentação, afinação, qualidade de
execução musical, bem como naturalmente a interpretação e composição.
Refira-se que os três primeiros lugares
tiveram direito a um prémio monetário,
apontado como estímulo à criatividade de
todos participantes, sendo que para além
do prémio de vencedor, a banda “Moody
09 de maio de 2016
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Traffic” vai ter ainda a oportunidade de
atuar, no próximo mês de setembro, no
evento de maior relevo que se realiza em
Poiares, a POIARTES.
“Secret Chord” estrearam-se
em palco em participação especial
Recorde-se que nesta final participaram
as bandas “Red Candy” (2º lugar) e “Lazy
Eye Society” (3º lugar), ambas de Coimbra, contando ainda com a participação
especial dos “Secret Chord, uma banda
poiarense que se estreou em público nesta
Final, arrancando rasgados elogios de
todos os presentes.
Destaque-se ainda que a crescente dinamização cultural é uma das grandes apostas
deste Executivo, pretendendo-se que
iniciativas como este concurso de bandas
de garagem promovam a importância da
música junto dos mais jovens, como forma
de poderem expressar a sua própria liberdade e espírito crítico.
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CULTURA

MÚSICA

Coro Misto da Filarmónica Fraternidade
Poiarense celebrou primeiro aniversário

O

Coro Misto da Filarmónica
Fraternidade Poiarense
assinalou o seu primeiro
aniversário com um encontro na Capela de Nossa
Senhora das Necessidades, reunindo uma
enorme audiência que assistiu a um espetáculo de inolvidável qualidade.
O 1º Encontro de Coros de Vila Nova de
Poiares contou assim com a participação
do Grupo Coral de Mafra, do Coro Legatto
e do convidado especial, o pianista Tiago
Silva, para além do Coro aniversariante,
cuja excelência das atuações levou a variadas ovações por parte do público presente.
No final do espetáculo, o Presidente da

Câmara Municipal, João Miguel Henriques
aproveitou para endereçar os parabéns ao
Coro Misto da Filarmónica Fraternidade
Poiarense, afirmando que “demonstrou
uma enorme qualidade no trabalho apresentado, e tem tudo para nos continuar a
presentear com momentos maravilhosos.
Poiares precisa de gente ativa e dinâmica
como vós”, afirmou.
João Miguel Henriques agradeceu ainda à
Filarmónica Fraternidade Poiarense “por
ser um parceiro sempre disponível para
desenvolver as mais variadas atividades
com a autarquia” em prol da cultura, área
que para a maioria que compõe este Executivo “é uma prioridade”.
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O Presidente da Câmara concluiu referindo que “hoje, podemos afirmar que Vila
Nova de Poiares abriu os seus horizontes
culturais, estando a Câmara Municipal empenhada em promover parcerias com as
mais variadas associações e instituições, de
que é exemplo a Filarmónica, por forma a
oferecer o ecletismo cultural à população,
com a realização das mais variadas manifestações de arte, seja a pintura, o teatro, o
bailado, a música ou, como hoje, o canto”.
Refira-se que o Coro Misto da Filarmónica
Fraternidade Poiarense é a mais recente
secção da centenária instituição de Vila
Nova de Poiares, sendo Jorge Oliveira o
Maestro.

A Capela
de Nossa Senhora
das Necessidades
acolheu a atuação
dos Grupos
participantes

CULTURA

ESPETÁCULO I

Poiares celebrou Dia Mundial da Dança

O

Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de
Vila Nova de Poiares, em
parceria com a Câmara Municipal, organizaram um
espetáculo comemorativo do Dia Mundial
da Dança, que encheu o auditório do CCP.
O objetivo foi a comemoração do Dia Mundial da Dança e, para o efeito, reuniram

em palco as atuações do Grupo Folclórico
e Etnográfico do Município, da Escola
de Ballet de Poiares, do grupo “The Little
Power”, da Academia de Bailado da Lousã,
da escola “Fábrica de Danças Latinas”, do
grupo As Europeias, da escola Dança de
Salão Fábio Direito e Ana Seiça e ainda da
escola “Afriklave”.
O resultado foi um espetáculo memorável,

proporcionando um momento cultural
de grande qualidade que, de acordo com
o Presidente da Câmara Municipal, João
Henriques, «só é possível graças ao conjunto de parcerias que se têm desenvolvido
não só a nível local, como regional, dando
expressão ao trabalho que as associações
e instituições desenvolvem e que muitas
vezes passa completamente despercebido

da generalidade das pessoas. Este entendimento e colaboração com as diferentes
associações e coletividades tem sido uma
aposta ganha desde Executivo, cujos frutos
estão à vista de todos, permitindo criar
uma forte dinâmica cultural e um conjunto de iniciativas, quase diárias, que envolvem os poiarenses e que dão mais vida ao
concelho», concluiu

ESPETÁCULO II & III

Teatro, Lendas &
Tradições no palco do CCP

T

êm sido vários os eventos de âmbito cultural que têm decorrido
no Auditório do Centro Cultural de Poiares..
Destaque para a revista à portuguesa “Absolutamente Fabulosos”, com os conceituados atores Luís Aleluia, Noémia Costa e
Joana Figueira, que encheram a sala de espetáculos do CCP com
uma comédia hilariante.
Já o Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares
organizou a segunda apresentação do espetáculo “Lendas & Tradições”, e
no qual também participou o Grupo Talentos na Maturidade. Para além
do floclore, foram recriadas as pulhas, danças, mezinhas e o baile antigo,
momentos que fizeram as delícias dos espetadores.
09 de maio de 2016
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AMBIENTE | AÇÃO SOCIAL

AMBIENTE

Crianças da
Arrifana
apadrinharam
e plantaram
árvores

A

s crianças do jardim-de-infância e 1º ciclo do ensino
básico do Centro Escolar de
Arrifana participaram numa
ação de sensibilização ambiental, realizada em parceria entre o Município de Vila Nova de Poiares, a Liga para
a Proteção da Natureza e o Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares, com
plantação e ‘apadrinhamento’ de árvores
na Quinta da Moenda, situada próximo do
estabelecimento escolar.
Ao todo foram perto de uma centena de
crianças que participaram nesta ação de
sensibilização, que contou com a presença
do Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Artur Santos, também responsável pelo
pelouro da Educação e Associativismo.
A iniciativa consistiu na identificação e
plantação de árvores autóctones, como o
carvalho e o medronheiro, com o objetivo
de despertar nos mais jovens uma maior
consciencialização ambiental.
Este objetivo foi reforçado pelo apadrinhamento das árvores, já que cada criança teve
oportunidade de apadrinhar uma árvore,
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colocando junto dela uma placa com o
seu nome, num ato fundamentalmente
simbólico, fazendo-os sentir que têm
efetivamente um papel ativo na construção do seu futuro, ajudando a cuidar do
meio-ambiente.
SENIORES

Seniores de Poiares foram ao circo

O

Município de Vila Nova de
Poiares proporcionou um
dia diferente a mais de 50
utentes das IPSS do concelho, não só idosos como
também da APPACDM, levando-os ao espetáculo de Circo que, por estes dias, esteve
patente junto à Alameda Santo André.
Os utentes do Lar da Irmandade de Nossa
Senhora das Necessidades e da ADIP e
também da delegação de Poiares da APPACDM puderam reviver tempos de infância
e assistir ao ‘maior espetáculo do mundo’,
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maravilhando-se com as artes
circenses do Circo Raul Cardinali Nery que, durante três
dias esteve em Vila Nova
de Poiares.
Para o Presidente
da Câmara, João
Miguel Henriques,
trata-se do cumprimento das funções
sociais do Município, «é
o mínimo que podemos fazer
pelos nossos idosos, proporcio-

nar-lhes momentos de convívio, mostrando que, com alguma criatividade e
envolvimento das entidades,
é possível fazer a diferença
na vida destas pessoas»,
referiu, acrescentando
que «é fundamental
que aqueles que deram
tudo de si durante tantos e tantos anos, nesta
fase mais adiantada da vida, se
sintam respeitados, acarinhados e
valorizados».

AÇÃO SOCIAL

O

Município de Vila Nova de
Poiares assinalou em abril
o “Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância”, numa iniciativa da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
do concelho, e o balanço não podia ser melhor, registando uma excelente mobilização e participação, não só das instituições,
como da população em geral.
Recorde-se que foi preparada uma programação diversificada, com atividades como
a elaboração e colocação nas entradas
principais das instituições locais do Laço
Azul e cartazes alusivos ao tema; a colocação de um laço azul nas montras dos
estabelecimentos comerciais; a distribuição de marcadores de livros por todos os
profissionais das instituições locais e na
biblioteca municipal e ainda a divulgação
da história do “Laço Azul” e distribuição de
laços nos restaurantes locais.
Foi ainda promovida a construção de laços
humanos pelos alunos do Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares, e a realização de atividades dirigidas às crianças
do ensino pré-escolar, da rede pública e

CRIANÇAS E JOVENS

“Mês da prevenção
dos maus tratos na
infância” em alta
privada, intitulada “De costas viradas para
os maus tratos”.
Decorreu também a realização das “Jornadas de capacitação de relacionamento
interpessoal” que integram uma formação
acreditada de curta duração para pessoal
docente, realizadas e dinamizadas pelo
Agrupamento de Escolas de Vila Nova
de Poiares; a palestra: “A importância
do sono”, com a apresentação, nos três
centros escolares do concelho, do conto
infantil “Consegui vencer os meus medos:
quando os medos não deixam dormir as
crianças”, dirigida aos alunos do 1º ciclo do
ensino básico, realizada e dinamizada pela

A História do laço azul

autora do livro Cláudia Pires de Lima.
Em destaque estiveram ainda outras
conferências, como os “Riscos e Prevenção – smartphones e tablet’s”, dirigida aos
alunos do 3º ciclo ensino básico, e também
o colóquio “Riscos e Prevenção do sexting”
dirigido aos alunos do ensino secundário,
com a presença da oradora Raquel Costa,
do Centro de Competências TIC SoftCiências.
A iniciativa encerrou com ‘chave de ouro’
com a Sessão de Sensibilização “Controle
Parental na Internet” com a participação
do Inspetor-Chefe Camilo Oliveira, da
Polícia Judiciária de Coimbra.
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A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon)
iniciou-se em 1989, na Virgínia, E.U.A.,
quando uma avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro
“para fazer com que as pessoas de questionassem”.
Em causa estavam os maus tratos à sua
neta, lembrando também o seu neto que já
tinha sido morto de forma brutal.
E porquê a cor azul? Porque apesar do azul
ser uma cor bonita, Bonnie não queria
esquecer os corpos batidos e cheios de
nódoas negras dos seus dois netos. O azul
servir-lhe-ia como um lembrete constante
para a sua luta na proteção das crianças
contra os maus-tratos.
O laço azul corresponde a uma iniciativa
de sensibilização e é uma oportunidade
para nos lembrarmos da nossa responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos maus tratos contra as crianças.
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BREVES

COMEMORAÇÃO

Assinalado o “Dia Mundial da
Consciencialização do
Autismo”
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BREVE I

Newsletter
Acontece
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares iniciou um projeto comunicacional
de seu nome “Acontece”. Trata-se de uma
newsletter semanal em formato digital, que
pretende dar a conhecer todos os eventos
que decorrem no concelho, abrangendo os
mais variados âmbitos - culturais, desportivos, sociais ou outros -, promovidos pela
Autarquia ou pela sociedade civil.
Todos os interessados poderão receber a
agenda no seu email, bastando para isso
que informem a Câmara Municipal através
do endereço
agenda@cm-vilanovadepoiares.pt
indicando para o efeito o nome e endereço
de email respetivo.
Também todas as associações e/ou instituições poderão publicitar os seus eventos
através desta nova ferramenta promovida
pela Câmara Municipal, sendo que, para o
efeito, devem enviar as informações respeitantes à iniciativa por email (agenda@cmvilanovadepoiares.pt), ou entrando com
contacto com o Gabinete de Comunicação
da Autarquia:
comunicacao@cm-vilanovadepoiares.pt
Telefone: 239 420 850
# 10
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Município de Vila Nova de
Poiares, a exemplo do que
sucedera no ano passado,
voltou a celebrar o Dia
Mundial da Consciencialização do Autismo, associando-se desta
forma às inúmeras manifestações mundiais que pretendem contribuir para uma
crescente sensibilização da população
para esta problemática.
Para assinalar a data, a Câmara Municipal
decidiu iluminar durante todo o fim-de-semana em tons de azul a imagem de Santo
André, no Jardim da Vila, bem como o
edifício dos Paços do Concelho.
Esta iniciativa do Município reflete a preocupação com as implicações deste tipo
de doença, pelo que a associação a esta

celebração procurou dar não só visibilidade à temática, como sensibilizar a opinião
pública para o autismo e os seus efeitos
sobre os indivíduos, famílias e sociedade.
Ao mesmo tempo, pretende promover o
empenho e esforço de toda a população
para reduzir os efeitos negativos da condição de autista, proporcionando melhores
condições de vida com maior liberdade e
autonomia.
Refira-se que o autismo é um distúrbio
neurológico complexo, que dura tradicionalmente durante toda a vida do seu
portador. Esta doença apresenta-se como a
mais séria e célere incapacidade de desenvolvimento a nível mundial. Acredita-se
que 67 milhões de pessoas são afetadas
pelo autismo,

BREVE II

Workshop “Páscoa Criativa”
A Associação ICreate, em parceria com o Município de Vila Nova de Poiares, levou a efeito
o Workshop “Páscoa Criativa”, dirigido aos utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social.
A acção consistiu na realização de enfeites de Páscoa com o recurso à utilização de feltro e
botões, estimulando a capacidade criativa dos seniores do Concelho.

DESPORTO

EDUCAÇÃO

Desporto Escolar

FUTEBOL

DIA DO FUTEBOL FEMININO
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares participou no
Dia do Futebol Feminino organizado pela Federação Portuguesa de
Futebol, Coordenação Local do Desporto Escolar de Coimbra e Associação de Futebol de Coimbra.

BOCCIA

3º Encontro de Boccia
A recém-criada equipa da EB 2,3/Sec Dr. Daniel de Matos participou
no 3º Encontro de Boccia, da Coordenação Local do Desporto Escolar
de Coimbra, que se realizou no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal
e que juntou 87 alunos de diversas escolas da região.

FUTSAL

FUTSAL JUNIORES MASCULINOS
A equipa de Vila Nova de Poiares participou na 2ª Jornada da 1ª Fase,
Série B, do Campeonato de Futsal Juniores Masculinos Femininos,
da Coordenação Local do Desporto Escolar de Coimbra, juntamente
com a equipa do Centro Educativo dos Olivais.

TÉNIS

2º TORNEIO DE TÉNIOS DO DESPORTO ESCOLAR
Vila Nova de Poiares participou com uma equipa do escalão de juvenis no 2º Torneio de Ténis do Desporto Escolar na Escola Secundária
c/ 3º Ciclo Dr.ª Maria Cândida, em Mira, onde apesar do esforço, não
conseguiram passar da fase de grupos.

RICARDO HENRIQUES FOTOGRAFIA

FUTSAL

FUTSAL FEMININO INFANTIS “B” E INICIADOS
O Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Vila Nova de Poiares foi
o palco da 1ª Jornada da 1ª Fase, Série A, da 1ª volta do Campeonato
de Futsal Iniciados Femininos, da Coordenação Local do Desporto
Escolar de Coimbra.

MEGA
SPRINTER

MEGA SPRINTER
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares acolheu a atividade Mega Sprinter (Fase Escola), com a participação de 74 alunos,
distribuídos pelos diferentes escalões, servindo de apuramento para
a Fase Distrital, no Estádio Cidade de Coimbra.
09 de maio de 2016
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ARBITRAGEM

Poiares acolheu Festa de
Encerramento de época
da arbitragem da AFC

V

ila Nova de Poiares foi o
local escolhido pelo Conselho de Arbitragem (C.A.)
da Associação de Futebol de
Coimbra (AFC) para realizar
a sua Festa de Encerramento, evento que
decorreu numa unidade de restauração
local. Dada a relevância do momento, o
Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, decidiu promover
uma Cerimónia de Receção e Boas Vindas
no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
onde marcaram presença Apolino Pereira,
Presidente do C. A. da AFC (representando ainda Horácio Antunes, Presidente da
AFC), Ferreira Nunes, Vice-Presidente do
C. A. da Federação Portuguesa de Futebol

(FPF), o Vice-Presidente da Autarquia com
o Pelouro do Desporto, Artur Santos, entre
outras entidades e individualidades.
Para Apolino Pereira, “foi uma enorme
honra poder ser recebido desta forma em
Vila Nova de Poiares, sobretudo por esta
Autarquia ser atualmente presidida por
um homem que diz muito à arbitragem da
AFC, João Miguel Henriques, um homem
que foi o expoente máximo do Distrito
nesta atividade”, referiu.
Também Ferreira Nunes dirigiu “palavras
de reconhecimento ao Presidente da
Câmara pelo seu gesto. Não são muitas as
Autarquias que reconhecem a importância
de momentos como os que hoje se vão
viver (Festa de Encerramento)”.

João Miguel Henriques agradeceu as palavras elogiosas, referindo que “esta Cerimónia não é mais do que uma obrigação,
de reconhecimento para com todos os
agentes da arbitragem, uma atividade nobre e de grande relevância para a formação
enquanto Homem. É por isso com grande
satisfação que saudamos o C.A. da AFC por
ter escolhido Poiares para realizar a sua
Festa de Encerramento, onde é reconhecido o esforço, dedicação e competência do

trabalho desenvolvido ao longo da época”.
O Presidente da Câmara Municipal referiu
ainda que, assim, “é da mais inteira justiça
que Vila Nova de Poiares receba com honra
e dignidade todos os que estão ligados a
esta atividade, nobreza que esta Cerimónia
pretende conferir”, reiterando “a total disponibilidade desta Autarquia em manter
as portas abertas para apoiar e receber os
mais variados eventos relacionados com a
arbitragem”, concluiu.

te, que encheu as bancadas do Estádio
Municipal Rui Manuel Lima, a apoiarem
de forma constante e bem ruidosa ambas
as equipas, e onde não faltou a mexicana
‘hola’, contagiando os espetadores que puderam assistir a uma interessante partida
de futebol e à qual não faltou o ‘suspense’
que só as decisões por penaltys são capazes
de proporcionar.
Na entrega de prémios, marcou presença o
Vice-Presidente da Câmara Municipal com
o Pelouro do Desporto, Artur Santos, ceri-

mónia onde não faltou o desportivismo e
‘fair-play’ com os vencidos a “estenderem”
uma passadeira aos vencedores. Nota
também para a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Mira, Raúl Almeida,
que se deslocou até Vila Nova de Poiares
para apoiar a equipa do seu Concelho.
Esta iniciativa é mais uma das apostas do
Município de Vila Nova de Poiares, em
promover junto da comunidade eventos
que permitam a promoção de hábitos de
vida saudável e prática desportiva.

INATEL

Seixo (Mira) é Campeão
Distrital de Futebol 11

O

Estádio Municipal Rui Manuel Lima, em Vila Nova de
Poiares foi o palco escolhido pelo Inatel para a Final
do Campeonato Distrital
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de Futebol de 11, que opôs a equipa do ACR
Seixo (Mira) ao CS Marmeleira.
A formação mais forte foi a do Seixo, que
acabaria por vencer o encontro por 4-2.
Destaque para o muito público presen# 10
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ARTES MARCIAIS

Karaté
Shukokai
Poiares em
destaque
no Campeonato Nacional
1

BI-CAMPEÃO
NACIONAL
KATA

1

TRI-CAMPEÃO
NACIONAL
KUMITE

A

escola de Karaté Shukokai
de Vila Nova de Poiares
esteve em grande destaque
no último Campeonato
Nacional realizado recentemente na Lousã, arrecadando um total de
17 pódios.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, «estes são resultados que orgulham todos os poiarenses

17

PÓDIOS

e elevam o nome do concelho aos lugares
cimeiros do desporto», aproveitando para
«publicamente reconhecer o mérito, empenho e dedicação destes atletas».
Dos excelentes resultados alcançados destaca-se o reforço da liderança no escalões
de KATA-Individual Sénior Masculino e
KUMITE (combate) - Individual Sénior
Masculino light (+ 18 anos), com David
Silva a sagrar-se Bi-Campeão Nacional

no primeiro e Tri-Campeão Nacional no
segundo.
Destaque ainda para a participação
de Marco Ferreira, que arrecadou, nos
mesmos escalões, um 3º lugar em KATA e
um 2º lugar em KUMITE (modalidade de
combate).
Além destes, há que salientar as boas
prestações de Leonor Almeida (1º lugar
KUMITE-Individual Feminino Infantil);
Beatriz Silva (2º lugar KATA-Individual Feminino Cadete e 3º lugar KUMITE na mesma categoria); Simão Quental (2º lugar
KATA – Individual Masculino Iniciados);
Beatriz Santos (3º lugar – KATA-Individual
Feminino Iniciados e 3º lugar KUMITE na
mesma categoria); Diana Simões (3º lugar
– KATA – Individual Feminino cadete); Ana
Teixeira (3º lugar KATA – Individual Sénior

Feminino); Gabriel Pedroso (3º lugar KUMITE – Individual Masculino Infantil); Maria Teixeira (3º lugar KUMITE – Individual
Feminino Light Cadete); Nicole Duarte (3º
lugar KUMITE Individual Feminino Heavy
Cadete); André Queiroz (3º lugar KUMITE –
Individual Masculino Light Cadete); Nádia
Jesus (3º lugar KUMITE Individual Sénior
Feminino +16 anos) e Diogo Guedes (3º
lugar KUMITE Individual Júnior Masculino
Light – 16/17anos).
Refira-se que a escola de Karate Shukokai
de Poiares conta já com 11 anos de atividade no concelho e integra, neste momento,
mais 80 atletas em diversos escalões de
formação, sendo uma das escolas com
maior atividade na região, contribuindo
para a divulgação e desenvolvimento da
modalidade.

EFEMÉRIDE

“Open Day’s” pelo 23º aniversário
do Pavilhão Gimnodesportivo

O

Pavilhão Gimnodesportivo
de Vila Nova de Poiares
assinalou o 23º aniversário
com uma programação
recheada de atividades.
Além das diferentes iniciativas programadas, foi possível ao longo de todo o mês de
março utilizar de forma completamente

gratuita todo o complexo desportivo – pavilhão, relvado e campos de ténis, mediante inscrição nos horários disponíveis.
O aniversário foi assinalado com a organização de torneios de Badmínton, de
Ténis de Mesa e uma iniciativa especial de
comemoração do Dia do Pai, onde pais e
filhos puderam, em conjunto, desenvolver

diferentes atividades físicas e desportivas
pensadas e organizadas especificamente
para assinalar a data.
Refira-se que o Pavilhão Gimnodesportivo é a mais antiga estrutura, englobada
no Complexo Desportivo Municipal que
inclui também as piscinas municipais
(interior e exterior), Ginásio, Court de Té09 de maio de 2016
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nis, com campo de bate bolas, e ainda um
polidesportivo de relva sintética.
Assumindo-se como um espaço verdadeiramente ‘multifunções’, o Pavilhão
Gimnodesportivo tem acolhido diversas
iniciativas de grande relevo, não só de
caráter desportivo, tanto a nível nacional
como internacional, mas também outros
eventos de grande envergadura, de que foi
exemplo a I Gala do Desporto realizada em
Outubro, que ‘vestiu’ o pavilhão ‘a rigor’
para homenagear e distinguir os atletas,
clubes e dirigentes que mais se destacaram
ao longo do ano nas várias modalidades
desportivas praticadas no concelho.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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O rally regressou a casa,
Vila Nova de Poiares

O

Rally regressou a Vila Nova
de Poiares, organizado
pela SicóEco e pelo Poyares
Rotações, uma prova que
abriu o Troféu Regional
de Ralis do Centro de 2016 (TRRC). É caso
para dizer que o ‘bom filho a casa torna’,
já que depois de muitos anos afastados, os
motores voltaram a roncar pelos icónicos
troços do Concelho.
Ao longo do fim-de-semana as contingências do tempo obrigaram a organização
a um esforço redobrado, nomeadamente
com a necessidade de encurtar e alterar os
troços devido ao mau estado do piso, em
resultado da muita chuva que caiu. Ainda
assim, os milhares de pessoas que acorreram quer às provas especiais de classificação do Carvalho (que já por diversas vezes
abriu o Rally de Portugal) e da emblemática Lixeira, quer ainda à super-especial que
decorreu nas ruas da Zona Industrial, não
deram o seu tempo por perdido, assistindo
a um enorme espetáculo proporcionado
por pilotos e máquinas, que contribuíram
para um rally de grande competitividade e
emoção até ao último controlo horário.
Esta prova ficou marcada por uma sentida
homenagem que a organização e os participantes fizeram ao Engº Carlos Coelho,
falecido recentemente, ele que foi um dos
grandes responsáveis pela transformação
dos chamados “ralis pirata” nas provas de
hoje, homologadas e reconhecidas pela

Federação Portuguesa de Automobilismo e
Karting (FPAK). Assim, todos os pilotos colocaram uma faixa negra nas suas viaturas,
evocando o antigo Diretor do Clube Motorizado de Poiares, tendo sido recordado
na cerimónia de entrega de prémios com
grande emoção e uma enorme salva de
palmas por parte da organização, pilotos e
público presente.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, João Miguel Henriques,
aproveitou a cerimónia de entrega de prémios para enaltecer a forma sentida como
o Engº Carlos Coelho foi homenageado:
“foi comovente ver que todos os presentes,
desde a organização aos participantes,
quiseram demonstrar o seu sentimento de
gratidão, amizade e saudade para com o
Engº Carlos Coelho. Isso ficou bem patente
durante todo o fim-de-semana. A ele se
deve muita da nossa paixão e história
construída em torno dos ralis, espelhado
nos gestos e palavras de todos”, afirmou.
João Miguel Henriques referiu ainda que
esta é “a semente para que estes eventos
regressem em definitivo ao nosso Concelho. Município e organização tudo fizeram
para que o rali voltasse até Vila Nova de
Poiares”, pelo que, continuou, “todos estão
de parabéns pelo sucesso organizativo,
fruto de muito trabalho e dedicação, o
qual ficou bem patenteado na forma como
ultrapassaram com êxito as adversidades
da meteorologia.”
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Os três
primeiros
classificados à geral
no podium instalado
na Alameda
Sto. André

Pilotos e organização homenagearam
de forma sentida o eterno Diretor
Engº Carlos Coelho

RESULTADOS DESPORTIVOS
No plano desportivo, o destaque vai para
a vitória de José Duarte/Igor Seiça, em
Mitsubishi EVO IV, seguidos da dupla Luís
Simões/Flávio Lopes, também em Mitsubishi, a 40 segundos, fechando o pódio

Jorge Pinto/João Magalhães, em VINNT
S1000, a 41 segundos do primeiro. A dupla
de Poiares Armando Carvalho/Ana Santos
em BMW 325i ficaram em 4º lugar, a 49
segundos, sendo os primeiros da tração
traseira e chegando mesmo a ganhar duas
das cinco PEC’s.

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS
SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES
5 de fevereiro a 12 de abril de 2016

Reunião Ordinária de
5 de fevereiro de 2016
UAT - Jurídico e Contencioso
1. Pacto de Milão – subscrição
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a subscrição do Pacto de Milão sobre Politica de
Alimentação Urbana.
UAT - Desenvolvimento Local e Recursos
Florestais e Proteção Ambiental
2. Interpretação/Clarificação/Omissão - Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de
Água e de Saneamento de Águas Residuais do
Município de Vila Nova de Poiares-artº 124º
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar, ao abrigo do
n.º2 do art.º 124.º do Regulamento do Serviço de
Abastecimento Público de Água e de Saneamento
de Águas Residuais do Município de Vila Nova de
Poiares:
- em relação ao quadro VI – Serviços auxiliares de
saneamento de águas residuais que, para efeitos
de aplicação prática do referido Regulamento, a
definição de 1 cisterna equivale a um volume de 12
m3 e meia cisterna 6 m
- a emissão notas de crédito e consequentemente
proceder à anulação das faturas já emitidas.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3. Proposta de Encargos com novos recrutamentos, alterações de posicionamento remuneratório e atribuição de prémios de desempenho
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a Proposta de
Encargos com novos recrutamentos, alterações de
posicionamento remuneratório e atribuição de
prémios de desempenho, para 2016.
4. Pedido de Parecer Prévio Vinculativo – renovação do contrato de prestação de serviços na
modalidade de avença para assessoria técnica
especializada na área de advocacia e consultadoria jurídica
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o parecer
prévio vinculativo de forma a instruir a renovação
do contrato de prestação de serviços na modalidade de avença – serviços de assessoria técnica
especializada na área da advocacia e consultadoria
jurídica, outorgado em 20 de fevereiro de 2014, no
valor de € 1000 mensais, pelo prazo de um ano,
renovável, com Américo da Conceição Baptista,
NIF 179 529 846.
5. Pedido de Suspensão de Mandato – Vereadora
Zita Cação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
pedido de suspensão do Mandato da Sra. Vereadora Zita Guiomar Carvalho Cação, do PS, pelo
período compreendido entre 1 de fevereiro e 30 de
junho de 2016.

6. Prestação de serviços para elaboração do
Plano de Ação de Regeneração Urbana - PARU
Emissão de parecer prévio regulado pela Portaria n.º 149/2015 de 26/05
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o parecer
prévio vinculativo com vista à contratação de
prestação de serviços para elaboração do Plano de
Ação de Regeneração Urbana - PARU com a empresa FNWAY Consulting, Unipessoal, Lda.
DIVISÃO DE OBRAS
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
7. Processo de Obras nº 29 / 2015 – Licenciamento de posto de combustível para consumo
próprio – Sociedade de Transportes Poiarense,
Lda. – Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
8. Processo de Obras nº 2 / 2016 – Legalização
de Moradia – Maria José Duarte Costa – Carrins
- S.Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
9. Receção parcial das infraestruturas do
loteamento do processo nº 8/2002, com alvará
nº 2/2005
Na discussão e votação deste assunto, não esteve
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD,
por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do
art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
receção parcial das infraestruturas do loteamento
do processo nº 8/2002, com alvará nº 2/2005 de
acordo com o parecer técnico.
10. Alteração do topónimo “Rua Adelino dos
Anjos Martins (Sr. Leonando)”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do topónimo “Rua Adelino dos
Anjos Martins (Sr. Leonando)” para “Rua Adelino
Fernando Martins (Sr. Leonando)” nos termos da
informação que foi presente.

Reunião Ordinária de
19 de fevereiro de 2016
UAT - Desenvolvimento Local e Recursos
Florestais e Proteção Ambiental
1. Gestão de Resíduos de Construção e Demolição – Documento para Orçamentação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o documento
para orçamentação dos serviços de gestão de resíduos de construção e demolição, de acordo com a
informação técnica nº 7/2016 UAT-Desenvolvimento Local, Recursos Florestais e Proteção Ambiental.

to Interno dos Fundos de Maneio.

As atas aqui apresentadas,
em versão resumida, podem
ser consultadas no site do
Município, em:
www.cm-vilanovadepoiares.pt

2. Protocolo de Fornecimento de Oleões e Recolha de Óleos Alimentares Usados - Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a ratificação
do Protocolo de Fornecimento de Oleões e Recolha
de Óleos Alimentares Usados, celebrado com a
Biolouzan II, Lda.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3. Apoio para Aquisição de Próteses Dentárias
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio, no valor de 150 €, nos termos
da informação técnica nº 6/2016 da ASSE-Área de
Ação Social, Saúde e Educação.
DIVISÃO DE OBRAS
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
4. Processo de Obras nº 32/2015 – Legalização de
alterações em moradia – Arcílio Manuel Serra
de Carvalho – Aldeia Nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
5. Processo de Obras nº 15/2011 – Alterações a
processo de reconstrução de moradia – Pietro
Speroni di Fenizio – Ribas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
6. Processo de Obras nº 13/2012 – Alteração
de Moradia – Belmiro Maria Simões – Olho
Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
7. Processo de Obras nº 27/2015 – Construção
de Moradia, garagem e piscina – Nuno Jorge
Simões dos Santos – V.Vaqueiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
8. Proposta de delimitação da ARU – Área de
Reabilitação Urbana para Vila Nova de Poiares ARUPOIARES
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de delimitação da ARU – Área de
Reabilitação Urbana para Vila Nova de Poiares –
ARUPOIARES, bem como remeter à Assembleia
Municipal para deliberação.

Reunião Ordinária
de 7 de março de 2016
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Regulamento Interno dos Fundos de Maneio
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Regulamen-
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2. Declaração para cancelamento do ónus de
inalienabilidade com inscrição “OFICIOSO - OF.
DE 2008/04/01 - Ónus de Inalienabilidade” –
Lote 13 Casal de Vale Gião – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar
a decisão de aprovar o cancelamento do ónus de
inalienabilidade com inscrição “OFICIOSO - OF. DE
2008/04/01- Ónus de Inalienabilidade” do Lote 13
Casal de Vale Gião, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob
o nº 6075 da freguesia de Poiares Santo André e
inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o
nº 5207 da mesma freguesia.
3. Aquisição de terreno – Poiares Santo André –
Espadanal – Artur Herculano Carvalho Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
adquirir, para execução do Parque Verde, um
terreno, sito em Espadanal, inscrito na matriz
predial rústica da freguesia de Poiares, St.º André,
sob n. 0 423, com a área de 12.700m2, propriedade
de Artur Herculano Carvalho Coimbra, pelo preço
de 1€/1m2, a pagar no ato da escritura.
4. Pedido de Parecer Prévio Vinculativo – Elaboração de Projeto de Instalações elétricas para
Parque de Caravanas de Vila Nova de Poiares –
Celiumproj – Consultadoria e Projecto, Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
o pedido de parecer prévio vinculativo anexo,
de forma a instruir a celebração do contrato de
prestação de serviços na modalidade de tarefa –
Elaboração de projeto de instalações elétricas para
o Parque de Caravanas para Vila Nova de Poiares
com a Celiumproj – Consultadoria e Projecto, Lda,
no valor total de € 1.200,00 € acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
5. Pedido de Parecer Prévio Vinculativo – Manutenção de espaços públicos
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o pedido
de parecer prévio vinculativo anexo, de forma a
instruir a celebração do contrato de prestação de
serviços, pelo período de 36 (trinta e seis) meses,
para Manutenção de espaços públicos – zonas
verdes e de lazer cujo valor total se estima em €
13.285,20 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
6. Pedido de Parecer Prévio Vinculativo – Limpeza de estradas e caminhos 2016
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o pedido
de parecer prévio vinculativo anexo, de forma a
instruir a celebração do contrato de prestação
de serviços para Limpeza de estradas e caminhos
- 2016 cujo valor total se estima em € 7.500,00 €
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
7. Associação de Pais e Encarregados de Educação – Participação na Final Internacional IC2016
– Atribuição de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um apoio financeiro de mil euros à
Associação de Pais e Encarregados de Educação de
Vila Nova de Poiares.
8. Participação procedimental tendente à elaboração do Regulamento do Conselho Municipal
da Juventude de Vila Nova de Poiares
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
abertura do procedimento tendente à elaboração
do Regulamento Conselho Municipal da Juventude de Vila Nova de Poiares.
9. Abertura de Concurso Público para Cedência
temporária de exploração do Complexo da
Fraga - Zona de Recreio e de Lazer
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a abertura de
concurso público para cedência temporária de exploração do Complexo da Fraga - Zona de Recreio
e de Lazer, nos termos da proposta e aprovar o
caderno de encargos.
DIVISÃO DE OBRAS
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
10. Processo de Obras nº 01/2016 – Legalização
de alterações e licenciamento de trabalhos de
acabamentos – Fernando Manuel Barreto Unipessoal, Lda – Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
11.Processo de Obras nº 49/2014 – Legalização
de moradia e muros de vedação – Henrique
Miguel Fernandes – Travessa da Escola – Vale de
Carvalhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
12. Processo de Obras nº 29/2014 – Construção
de um armazém – Espiga de Ouro, Transporte de
Mercadorias, Lda – Zona Industrial – Pólo II
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão, de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e com as condicionantes apresentadas.
13. Associação Desportiva de Poiares – Candidatura para Modernização de Infraestruturas
Desportivas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar,
de acordo com a informação técnica, a autorização das obras e outorgar com a Associação
Desportiva de Poiares contrato de comodato ou
constituição a favor da mesma de um direito de
superfície, em ambos os casos, por um período
não inferior a dez anos.
14. Redução de Escalão de Consumo de Água A302/C1400
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
redução do escalão 6 para o escalão 5 de consumo
de água, nos termos da informação dos serviços
técnicos. Mais deliberou, remeter o assunto à
Assembleia Municipal para deliberação.
15. Proposta de métodos de cálculo para reduções de tarifas de consumo de água
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de métodos de cálculo para reduções de
tarifas de consumo de água, nos termos da informação dos serviços técnicos, considerando para:
- Utilizador doméstico - 50% de consumo no último escalão seja taxado pelo penúltimo escalão.
- Utilizadores não-domésticos - seja utilizada a
seguinte fórmula de cálculo:
E numa situação de rotura/avaria na conduta
predial seja considerado um caso excecional, pre-
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visto no artigo 96, do Regulamento do Serviço de
Abastecimento Público de Água e de Saneamento
de Águas Residuais do Município de Vila Nova de
Poiares, publicado em DRE nº 10/2016, 2ª série de
15/01/2016, e que seja permitido ao utilizador o
pagamento em prestações da fatura em questão,
até um máximo de 10 prestações, ressalvando
sempre que os consumos elevados devem ser uma
situação anormal de acordo com análise da conta
corrente. Mais deliberou, remeter o assunto à
Assembleia Municipal para deliberação.
16. Proposta de orçamentos para execução de
ramais de águas e esgotos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de orçamentos para execução de ramais
de águas e esgotos, com extensões superiores a 20
metros, nos termos da informação dos serviços
técnicos, considerando os seguintes valores a
cobrar:
- Ramal de abastecimento de água – 30€ por cada
metro
- Ramal de saneamento com profundidade inferior ou igual a 1,5m – 60€ por cada metro
- Ramal de saneamento com profundidade superior a 1,5m – 87,5€ por cada metro.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assembleia
Municipal para deliberação.

Reunião Ordinária de
18 de março de 2016
PRESIDÊNCIA
1. Adesão à Associação de Municípios da Rota
da EN-2
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar,
ao abrigo do disposto n.a al. s) do art.º 33 do Anexo I à lei 75/2013 de 12 de setembro, a constituição
e a participação do Município de Vila Nova de
Poiares na Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2, pessoa coletiva de direito público, aprovando também os seus Estatutos, ficando contudo a eficácia do acordo constitutivo que
define os seus estatutos, dependente da aprovação
da Assembleia Municipal, tudo isto nos termos do
n.º1 do art.º 108 do referido Anexo.
Mais deliberou remeter, este assunto, à Assembleia
Municipal para deliberação.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2. Normas de Páscoa, Verão e Natal em Atividade
– Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação das Normas de Páscoa, Verão e Natal
em Atividade.
DIVISÃO DE OBRAS
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
3. Processo de Obras nº 08/2016 – Legalização
de arrumo/garagem – Maria Margarida Catela
Vicente Seco – Bairro da Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
4. Processo de Obras nº 04/2016 – Alteração de
Uso – António de Campos Carvalho, Unipessoal,
Lda – Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
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Reunião Ordinária
de 12 de abril de 2016
PRESIDÊNCIA
1. Proposta de atribuição de topónimo “Rua dos
Combatentes da Guerra do Ultramar”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição do topónimo “Rua dos Combatentes da
Guerra do Ultramar” à estrada desde o cruzamento do Cabouco até à saída da Segundeira, na
freguesia de Poiares (Santo André).
2. Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação E.M., S.A – Alienação de
participação financeira – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar
a decisão de não haver interesse na aquisição de
ações, do capital social da Municípia – Empresa de
Cartografia e Sistemas de Informação E.M., S.A.
3. Adesão à Associação Portuguesa de Cidades e
Vilas de Cerâmica
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
submissão à aprovação da Assembleia Municipal,
da adesão do Município de Vila Nova de Poiares
à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de
Cerâmica - pessoa coletiva de direito privado,
aprovando também os seus Estatutos, tudo isto
nos termos da al. n) do nº 1 do art.º 25 e al ccc do
nº 1 do art.º 33 ambos do Anexo I à lei 75/2013 de
12 de setembro, conjugados com o disposto no nº
3 do art.º 1º, art.º 3º, art.º 6º, nº 1 do art.º 53, art.º
56º e art.º 59º, todos da Lei nº 50/2012 de 31 de
agosto (Regime Jurídico da atividade Empresarial
Local e das Participações Locais)”
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4. Aquisição de Serviços de Auditoria – Proposta
de Nomeação de ROC
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta e
remeter à Assembleia Municipal a Nomeação do
Sr. Rui Alberto Machado de Sousa (ROC nº 668)
como auditor externo do Município pelo período
de 20 meses, em conformidade com a mencionada
norma.
5. Prestação de Contas 2015 – Aprovação da Conta de Gerência, Relatório de Gestão e Relatório
de Atividades
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a
Prestação de Contas 2015 – Conta de Gerência,
Relatório de Gestão e Relatório de Atividades.
6. Parecer Prévio Vinculativo – “Aquisição de
Serviços de Terraplanagem e Movimentação de
Terras com Operador Qualificado” – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, ratificar o
despacho de parecer prévio vinculativo, favorável,
relativamente à aquisição de serviços de terraplanagem e movimentação de terras com operador
qualificado.
7. Parecer Prévio Vinculativo – “Elaboração de
Cartografia numérica vetorial abrangendo os
aglomerados urbanos servidos pela rede de
abastecimento de água” – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, ratificar o despacho de

emissão de parecer prévio vinculativo favorável, relativamente à celebração do contrato de
prestação de serviços cujo objeto é a “Elaboração
de cartografia numérica vetorial abrangendo os
aglomerados urbanos servidos pela rede de abastecimento de água”, no valor total de € 35.500,00€
acrescido de IVA à taxa legal em vigor”.
8. Concurso Municipal de Ideias de Negócios
2016 – Atribuição de Prémios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de prémios do Concurso Municipal de
Ideias de Negócios 2016, nos termos seguintes:
Prémio a atribuir à equipa classificada em 2º lugar
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do 3º
Ciclo do Ensino Básico:
Prémio no valor de 50€ convertido em apoio
financeiro para compras em estabelecimentos do
Comércio Local (excepto restauração e bebidas), a
comprovar pelos premiados com faturas/recibos
sendo o limite a atribuir 50€.
Prémio a atribuir à equipa classificada em 2º lugar
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do
Ensino Secundário e Profissional:
Prémio no valor de 50€ convertido em apoio
financeiro para compras em estabelecimentos do
Comércio Local (excepto restauração e bebidas), a
comprovar pelos premiados com faturas/recibos
sendo o limite a atribuir 50€.
Prémio a atribuir à equipa classificada em 3º lugar
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do 3º
Ciclo do Ensino Básico:
Prémio no valor de 25€ convertido em apoio
financeiro para compras em estabelecimentos do
Comércio Local (excepto restauração e bebidas), a
comprovar pelos premiados com faturas/recibos
sendo o limite a atribuir 25€.
Prémio a atribuir à equipa classificada em 3º lugar
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do
Ensino Secundário e Profissional:
Prémio no valor de 25€ convertido em apoio
financeiro para compras em estabelecimentos do
Comércio Local (excepto restauração e bebidas), a
comprovar pelos premiados com faturas/recibos
sendo o limite a atribuir 25€.
9. Cortejo de Carnaval das Associações e Instituições do Concelho – Atribuição de Apoios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio, no valor de 100 € às seguintes
associações/instituições do concelho:
APPACDM Vila Nova de Poiares;
Associação de Pais de Vila Nova de Poiares;
Associação Desportiva de Poiares;
Associação Desportiva e Cultural Olho Marinho e
Alveite Pequeno;
Associação Desportiva Recreativa e Cultural de
Mucela;
Associação ICreate;
Associação One Love Family;
Associação Recreativa de São Miguel;
Centro Cultural e Recreativo das Ribas;
Centro de Bem Estar Infantil Santo André;
Centro de Convívio do Carvalho;
Comunidade Juvenil São Francisco de Assis – Olho
Marinho;
Filarmónica Fraternidade Poiarense;
Grupo Desportivo e Cultural Póvoa de Abraveia;
Grupo Folclórico Cultural Póvoa da Abraveia;
Irmandade Nª Sr.ª das Necessidades;
Karate Shukokai Vila Nova de Poiares;
União Recreativa Santa Luzia.

DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS
SUPLEMENTO

AVISO
A Câmara Municipal deliberou, em reunião realizada no dia 6 de Maio de 2016, aprovar a proposta do
projeto de Regulamento de apoio a estratos sociais
desfavorecidos – Apoiar + que a seguir se transcreve. Torna ainda público que, em cumprimento
da mesma deliberação e nos termos dos artigos 100.º
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, o mesmo se submete a consulta pública, por
um prazo de 30 dias, a contar da data da publicação
do aviso na página eletrónica do Municipio.

CÂMARA MUNICIPAL
Projeto de Regulamento
Municipal de Apoio a Estratos
Sociais Desfavorecidos - APOIAR+
NOTA JUSTIFICATIVA
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovou o regime
jurídico das autarquias locais, o estatuto das entidades intermunicipais, o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, assim como o regime jurídico do
associativismo autárquico;
De acordo com a alíneas d), g), h), e i) do n.º 2 do artigo
23.º do mencionado diploma legal, os Municípios detêm
atribuições, entre outras, no âmbito da educação, saúde,
ação social e habitação
A alínea v) do mesmo preceituado legal estipula que
compete à Câmara Municipal “participar na prestação de
serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da
administração central e com instituições particulares de
solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal”;
Por sua vez a alínea hh) do mesmo artigo refere que é da
competência da Câmara Municipal “deliberar no domínio
da ação social escolar, designadamente no que respeita a
alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes”;
Este Município pretende assegurar um princípio de justiça
social e de equidade, garantindo a igualdade de oportunidades de acesso e sucessos escolares, nomeadamente aos
alunos que frequentam do Ensino Superior através da atribuição de bolsas de estudo;
Pretende também a prossecução do interesse público municipal concretizado através de uma política de habitação
alicerçada em normativos de natureza regulamentar que
permitam uma maior equidade e eficiência na gestão do
património habitacional municipal e que constitui um auxiliar inestimável na garantia do direito à habitação, constitucionalmente consagrado na Constituição da República
Portuguesa no seu artigo 65.º, e de uma melhor qualidade
de vida da população;
O objetivo fulcral das políticas sociais de habitação desenvolvidas pela Câmara Municipal incide na melhoria das
condições de vida da população,
Numa ótima de justiça social e de democracia, de acordo
com o preceituado no artigo 81.º da Constituição da República Portuguesa, o Estado deve promover o aumento do
bem-estar social e económico e da qualidade de vida da população, em especial da mais desfavorecida, promovendo e
assegurando a justiça social, a igualdade de oportunidades
e corrigindo as desigualdades na distribuição da riqueza e
do rendimento;
Face às desigualdades individuais, subjacentes à problemática da pobreza e exclusão social, a intervenção proactiva
dos municípios no âmbito da ação social, assume uma importância cada vez mais relevante para a progressiva inclusão social e melhoria das condições de vida das famílias em
situação de carência económica;

A regulamentação é um instrumento de suporte às dificuldades subjacentes na gestão familiar, não pretendendo
apoiar todas as necessidades mensais das famílias deste
concelho, mas algumas carências, de forma a garantir que
as mesmas procurem o equilíbrio, a autonomia e a não dependência, com o objetivo de diminuir a pobreza,
A atribuição de apoios, nos termos previstos no presente
projeto de regulamento têm como pressuposto o respeito
pelos princípios gerais da atividade administrativa consagrados no Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente os princípios da legalidade, da prossecução
do interesse público, da igualdade e da imparcialidade, garantindo -se, de forma transparente, a definição de critérios
gerais para a concessão de apoios em condições de igualdade a todos os potenciais beneficiários e o acompanhamento
e monitorização da aplicação dos apoios concedidos;
Na presente proposta de regulamento procurou-se sempre
encontrar um fio condutor entre o espírito da lei, a prática
municipal e a realidade social;
A evolução que se tem vindo a verificar na prática municipal e a reflexão construtiva que sobre a mesma tem vindo
a ser feita internamente, implicam que se simplifiquem
procedimentos internos, se definam valores de apoios,
se estipulem as fórmulas de cálculo de alguns deles e se
determine com maior precisão as situações em que se justifica ou possa justificar -se a atribuição de apoios municipais;
Refira-se ainda que nos termos do art.º 99 do Código do
Procedimento Administrativo (CPA) de 2015, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, a nota justificativa da proposta de regulamento deve ser acompanhada
por uma ponderação de custos e benefícios das medidas
projetada.
Dando cumprimento a esta exigência, acentua-se desde
logo que que os custos associados às medidas projetadas
no Regulamento são claramente superados pelos benefícios
que se proporcionam à população, contribuindo decisiva e
inquestionavelmente para o desenvolvimento harmonioso e
uma vida saudável das pessoas, para a sua saúde e bem-estar e para a inclusão social, sendo de todo proveitoso para
este Município a sua aprovação e concretização;
Acresce que, do ponto de vista dos encargos, sublinha-se
que os custos que a aplicação deste regulamento representa
para o Municipio são encarados como um investimento no
desenvolvimento humano da sua população e numa relação
custo/beneficio este último distingue-se de uma forma claramente valorizada.
Por fim, o presente projeto de regulamento pretende compilar num só documento os vários apoios que a Câmara
Municipal tem vindo a prestar aos seus munícipes, designadamente os que evidenciam comprovada carência socioeconómica, de forma a regular e ordenar os mesmos de uma
forma clara promovendo a gestão racional e eficiente dos
recursos disponíveis.
Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1.º | Âmbito de Aplicação
1. O presente Regulamento Municipal consagra as disposições regulamentares com eficácia externa a vigorar na área do Município de Vila Nova de Poiares, com
vista à prestação de apoio social a agregados familiares
com comprovada carência económica, nos domínios da
Habitação, Educação e Saúde, encontrando-se divido da
seguinte forma:
Capítulo I: Disposições Gerais
Capitulo II: Apoios Sociais
Parte I: Habitação
Parte II: Educação
Parte III: Saúde
Capítulo III: Disposições Finais
2.Esta regulamentação não prejudica a existência de outras
disposições regulamentares complementares, nomeadamente em sede de fixação de tarifas, preços e/ou taxas, bem
como de fiscalização e sanções aplicáveis.
Artigo 2.º | Objeto
1. O presente Regulamento Municipal estabelece os princípios gerais e as condições de acesso às comparticipações
financeiras a fundo perdido e ao apoio técnico, logístico e/
ou material a conceder pelo Município, visando a melhoria
das condições básicas dos agregados familiares do Concelho que evidenciem comprovada carência económica.
2. Os apoios a atribuir pela Câmara Municipal, no domínio
das áreas elencadas no artigo anterior, são financiados através de verbas inscritas anualmente no Orçamento, tendo
como limite os montantes aí fixados.

Artigo 3.º | Conceitos
1.Para efeitos do disposto no presente regulamento, considera-se:
a) Agregado familiar: o conjunto dos indivíduos que vivam habitualmente em comunhão de mesa e habitação.
b) Indivíduos ou agregados familiares com comprovada carência económica: são aqueles que apresentam um
rendimento per capita inferior ou igual ao valor estipulado para cada área de apoio.
c) Rendimentos: valor mensal composto por todos os
salários, pensões e outras quantias recebidas a qualquer
título, com exceção das prestações familiares.
d) Rendimento Mensal per Capita: é igual ao rendimento mensal líquido do agregado familiar ao qual é
subtraído o valor mensal da renda da casa ou o valor
médio mensal dos juros pagos relativos a empréstimos
de instituições bancárias concedidos para a aquisição
de habitação própria, despesas com saúde em casos de
devida comprovação médica, dividido pelo número de
elementos do agregado familiar.
e) Obras de conservação e beneficiação: são todas as
obras que consistam em reparação de paredes, coberturas e pavimentos, arranjos de portas e janelas, instalação
ou melhoramento de instalações sanitárias, saneamento
e eletricidade.
f) Obras de melhoramento de condições de segurança
e conforto de habitações de indivíduos portadores de
deficiência física: são todas aquelas que se demonstrem
necessárias à readaptação do espaço no sentido de o adequar à habitabilidade do portador de deficiência motora.
Artigo 4.º | Condições de Acesso
1. São condições de acesso aos apoios:
a) Residir na área do Município há mais de três anos;
b) Apresentar toda a documentação solicitada pelos
serviços competentes da Câmara Municipal, no ato do
requerimento, e de acordo com a listagem da mesma que
fará parte integrante do requerimento;
c) Insuficiência económica comprovada traduzida num
rendimento mensal per capita igual ou inferior ao valor
do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
Artigo 5.º | Instrução do Pedido
1. O processo de candidatura aos apoios a conceder é instruído com os seguintes documentos, de acordo com o domínio ao qual se candidata:
a) Formulário de candidatura, em modelo próprio, fornecido pelos serviços e devidamente preenchido e instruído (com documentação solicitada);
b) Declaração, sob compromisso de honra do requerente, da veracidade de todas as declarações prestadas no
requerimento de candidatura, em como não beneficia
de qualquer apoio destinado ao mesmo fim e que não
usufrui de quaisquer outros rendimentos para além dos
declarados nos termos das alíneas anteriores;
c) Atestado de residência e composição do agregado
familiar emitido pela Junta de Freguesia da residência
do agregado;
d) Fotocópias de documento de identificação pessoal
de todos os elementos do agregado familiar (Bilhete de
Identidade; Cartão de Cidadão; Número de Identificação
Fiscal; Número de Identificação da Segurança Social);
e) Documento comprovativo de morada;
f) Declaração da Segurança Social ou outra entidade
competente, comprovativa do posicionamento do agregado familiar nos Escalões do Abono de Família;
g) Fotocópia do último recibo de vencimento e/ou declaração da entidade patronal comprovando o vencimento
mensal auferido por todos os elementos do agregado que
se encontrem a trabalhar e respetivos descontos obrigatórios;
h) Fotocópia da declaração de rendimentos do ano anterior (IRS e/ou IRC);
i) Fotocópia de documentação comprovativa, com o
montante auferido, consoante a situação económica ou
social nomeadamente: pensão de invalidez, velhice,
pensões de sobrevivência, complemento por assistência a terceiros ou complemento solidário para idosos,
pensão de alimentos, Rendimento Social de Inserção,
outro(s);
j) Fotocópia do documento do Centro de Emprego ou
Segurança Social comprovando o valor do subsídio de
desemprego ou de doença;
k) Fotocópia do recibo de renda de casa ou declaração
passada por entidade bancária referente a empréstimo
para aquisição de habitação própria;
l) Declaração médica ou equiparada da medicação cró-
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nica e sempre que possível com discriminação dos valores;
m) Relatório médico ou de técnico da especialidade
prescrevendo as necessidades específicas do indivíduo;
n) Documento comprovativo da propriedade ou posse
do imóvel;
o) Orçamentos, no mínimo três, com valores e trabalhos
discriminados quando aplicável e identificação completa da empresa/responsável;
p) Declaração de compromisso de não alienar o imóvel
intervencionado ou a intervencionar durante os cinco
anos subsequentes à receção do apoio e de nele habitar
efetivamente com residência permanente pelo mesmo
período de tempo;
q) Declaração emitida pelos serviços competentes, designadamente pelo Serviço de Finanças que ateste pela
não existência de outros bens imóveis.
r) Certificado de matrícula no Ensino Superior, em caso
de ingresso, com especificação do curso;
s) Certificado de aproveitamento académico do ano anterior ao da candidatura, excetuando os candidatos que
se inscrevem no Ensino Superior pela primeira vez;
t) Certidão comprovativa de como aufere bolsa de estudo e o montante correspondente;
u) Certidão comprovativa do não recebimento de qualquer subsídio para efeitos de bolsa de estudos, emitida
pelos serviços competentes;
2. Podem os serviços competentes da Câmara Municipal,
designadamente a Área de Ação Social, Saúde e Educação
solicitar outra documentação que entendam por necessária
e conveniente para proceder à avaliação da situação socioeconómica do requerente e do seu agregado familiar.
3. Por uma questão de justiça, sempre que haja fundadas
dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos, a Câmara Municipal, reserva-se o direito de autonomamente ou em colaboração com as entidades competentes,
tomar diligências complementares que se considerem mais
adequadas ao apuramento das situações podendo ser determinado o deferimento ou indeferimento do pedido de apoio
de acordo com os rendimentos presumidos.
Artigo 6.º | Apresentação de candidaturas
1. As candidaturas são apresentadas nos serviços competentes a qualquer momento, designadamente na Área de
Ação Social, Saúde e Educação da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares.
2. As mesmas só serão validadas aquando da entrega de
toda a documentação exigida para completar ou complementar o processo.
3. Será entregue ao requerente um documento comprovativo da candidatura, mas apenas e só aquando da entrega do
requerimento devidamente instruído.
4. Este documento comprovativo, referido no número anterior, validará a instrução correta da candidatura.
Artigo 7.º | Cálculo do rendimento
1. Para efeitos de cálculo do rendimento per capita do
agregado familiar ou equiparado, deve ter-se em conta o
montante médio mensal líquido de todos os rendimentos
auferidos por todos os elementos que constituam o mesmo.
2. Nos casos em que os membros de um agregado familiar,
sendo maiores, não apresentam rendimentos e não façam
prova de se encontrarem incapacitados para o trabalho ou
reformados por velhice, invalidez ou em situação de comprovado de desemprego, considerar-se-á, que auferem um
rendimento de valor equivalente ao salário mínimo nacional, salvo se comprovarem que usufruem rendimento ou
salário inferior.
Artigo 8º | Organização do Processo
É organizado um processo individual que, além dos documentos instrutórios, tem sempre os outros documentos
existentes nos serviços ou aqueles que oficiosamente sejam
obtidos noutros organismos.
Artigo 9.º | Análise e Decisão da Candidatura
1. Os pedidos são apreciados pelos serviços competentes da
Câmara Municipal, designadamente pela Área da Ação Social, Saúde e Educação, que emitirão o seu parecer técnico
que terá de ser validado pela Câmara Municipal.
2. Os beneficiários, entenda-se como qualquer elemento
do agregado familiar, não podem candidatar-se aos apoios
prestados pela Câmara Municipal, no prazo mínimo de 60
meses (5 anos) no domínio da Habitação e nos 12 meses no
domínio da Saúde.
3. Considerando que, no domínio da Educação, o apoio
prestado ao bolseiro, é pelo período equivalente ao ano
escolar, o prazo estabelecido para o mesmo é 10 meses e
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neste caso em particular poderá no mesmo agregado familiar, coexistir vários apoios, designadamente a atribuição
de bolsa a mais do que um dos elementos e desde que reúnam os requisitos para tal.
4. Os apoios previstos são prestações pecuniárias e não são
cumulativos por área de intervenção.
5. Os eventuais apoios previstos no presente regulamento,
apenas serão acionados depois de, em primeira instância,
esgotar os recursos disponíveis na comunidade de forma
a evitar a subsidiodependência e/ou contrariar o processo
de autonomização das pessoas e/ou famílias, bem como a
sobrecarga dos serviços do Município em detrimento das
entidades competentes.
6. Os apoios a atribuir deverão ter em consideração o valor
previsto para este domínio e necessariamente o previsto em
Orçamento Camarário.
Artigo 10.º | Fiscalização
1. A Câmara Municipal pode, em qualquer altura, requerer ou diligenciar, por qualquer meio de prova idóneo,
comprovativo da veracidade das declarações apresentadas
pelos concorrentes ou da sua real situação económica e
familiar.
2. A comprovada prestação de falsas declarações, tendo por
fim obter algum dos benefícios a que se refere o presente
regulamento, obriga à devolução dos montantes eventualmente recebidos acrescidos dos correspondentes juros legais por dívidas à Administração Pública.
3. Os beneficiários dos apoios atribuídos pela Câmara Municipal ficam obrigados a apresentar documentos comprovativos do pagamento da despesa, 5 dias após terem recebido o mesmo, sob pena de terem de devolver os montantes
em causa acrescidos dos correspondentes juros legais por
dívida à Administração Pública.
4. Os eventuais beneficiários dos apoios atribuídos pela
Câmara Municipal não podem ser devedores de qualquer
serviço prestado pela Câmara Municipal.
CAPÍTULO II – APOIOS SOCIAIS
Parte I - Habitação
Artigo 11.º | Âmbito do Apoio
1. Nesta parte do regulamento são estabelecidos os princípios gerais e as condições de acesso às comparticipações
financeiras a fundo perdido e ao apoio técnico a conceder
pela Câmara Municipal no domínio da Habitação.
2. Os apoios a que se reporta o número anterior destinam-se
a contemplar as seguintes situações:
a) Obras de conservação, reparação ou beneficiação de
habitações degradadas, designadamente as que poderão
colocar em risco os habitantes da mesma ou que se prendam com as inerentes ao básico;
b) Ampliação de núcleos habitacionais ou conclusão de
obras, desde que seja devidamente comprovado que as
mesmas implicam uma melhoria nas condições de habitabilidade (segurança, salubridade e higienização);
c) Melhoria das condições de segurança e conforto de
pessoas em situação de dificuldade ou risco relacionado
com a mobilidade e/ou segurança no domicílio, decorrente do processo de envelhecimento ou de doenças crónicas
debilitantes.
3. Os eventuais apoios dispensam o necessário pagamento
de taxas e licenças legalmente contempladas, contudo não
dispensam o seu pedido.
Artigo 12.º | Condições de Acesso
1. São condições de acesso aos apoios mencionados no artigo anterior:
a) Residir na área do Município há mais de três anos;
b) Residir em permanência na habitação inscrita para o
apoio;
c) Não possuir o candidato individual, ou o agregado
familiar, qualquer outro bem imóvel destinado a habitação, para além daquele que é objeto do pedido de
apoio;
d) Ser o prédio do pedido de apoio propriedade exclusiva de um ou mais membros do agregado familiar há
mais de três anos, ou, independentemente desse prazo,
quando a propriedade do prédio tenha sido transmitida
para o requerente por sucessão “mortis causa”;
e) Reunirem, o requerente e o seu agregado familiar, as
condições e pressupostos que os enquadrem no conceito
de “indivíduos ou agregados familiares desfavorecidos”;
f) Na altura da instrução do processo, que se deve fazer
acompanhar obrigatoriamente, pelo respetivo requerimento, o requerente deverá apresentar a documentação
obrigatória, de acordo com o estipulado no artigo 5.º do
presente regulamento, designadamente o constante nas
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alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n),
o), p), q).
Artigo 13.º | Apoio Financeiro
1. A Câmara Municipal disponibiliza, a título de subsídio,
uma comparticipação até ao montante máximo de cinco
mil euros por apoio que poderá ser revista anualmente mediante autorização da Assembleia Municipal, para obras de
reconstrução, conservação, beneficiação ou recuperação de
habitação própria.
2. Os montantes dos subsídios a atribuir serão calculados
da seguinte forma e tendo em conta o valor mais baixo dos
três orçamentos apresentados:
a) rendimento mensal per capita até 25% (≤) do valor
Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até 100% do montante previsto para o apoio;
b) rendimento mensal per capita entre 25% (>) e 50%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até
50% do montante previsto para o apoio;
c) rendimento mensal per capita entre 50% (>) e 100%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até
20% do montante previsto para o apoio;
d) rendimento mensal per capita superior do valor do
Indexante dos Apoios Sociais – não confere direito a
subsídio.
Artigo 14.º | Execução das Obras
1. As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de dois
meses a contar da data da notificação da atribuição de subsídio e ser concluídas no prazo máximo de quatro meses a
contar da mesma data, salvo em casos excecionais devidamente justificados e aceites pela Câmara Municipal.
Artigo 15.º | Pagamento do subsídio
1. Os subsídios a atribuir para o domínio da habitação são
pagos mediante autos de medição das obras executadas a
realizar pelos serviços competentes da Câmara Municipal.
Artigo 16.º | Intervenção direta
da Câmara Municipal
1. O apoio financeiro previsto pode ser substituído, sempre
que os serviços competentes da Câmara Municipal assim o
entendam e para tal detenha as necessárias disponibilidades, pelos seguintes bens:
a) Fornecimento de maquinaria e equipamento;
b) Fornecimento de materiais necessários à realização
da obra;
c) Disponibilização de serviços técnicos (elaboração de
estudos ou projetos e acompanhamento);
d) Disponibilização de serviços de mão-de-obra específica e especializada (pedreiro, canalizador, eletricista,
pintor, entre outros que os serviços municipais disponham).
2. As formas de apoio referidos no número anterior são
contabilizadas através do valor de aquisição dos materiais
e do valor de utilização dos restantes, tendo em conta, neste caso, os valores previstos no instrumento regulamentar
sobre as taxas que estiverem em vigor e demais legislação.
3. O valor acumulado dos fornecimentos não pode ultrapassar, em caso algum, o valor do subsídio que corresponderia
ao interessado.
Parte II - Educação
Artigo 17.º | Âmbito do Apoio
1. Nesta parte do regulamento são estabelecidos os princípios gerais e as condições de acesso às comparticipações
financeiras a fundo perdido a conceder pela Câmara Municipal no domínio da Educação, designadamente para atribuição de Bolsa de Estudo para o Ensino Superior Público.
2. Entende-se por estabelecimento de ensino superior,
aquele que ministra cursos aos quais seja conferido o grau
académico de licenciatura ou equiparado, designadamente:
a) Universidades;
b) Institutos Politécnicos
c) Institutos Superiores
d) Escolas Superiores.
Artigo 18.º | Condições de Acesso
1. Podem candidatar-se os estudantes que reúnam cumulativamente as seguintes condições:
a) Ter residência no concelho há mais de três anos, devidamente comprovada por atestado da Junta de Freguesia
da área de residência;
b) Ter acesso garantido ao Ensino Superior Público;
c) Ter idade não superior a 25 anos, no ato da apresentação da primeira candidatura;
d) Não ter recursos económicos suficientes, devidamen-
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te comprovados, para a frequência num estabelecimento
de Ensino Superior, designadamente ser elemento integrante de um agregado familiar cujo rendimento mensal
per capita seja igual ou inferior ao valor do Indexante
dos Apoios Sociais (IAS);
e) Não possuir já habilitações literárias correspondentes
ao nível do ensino superior;
f) Não usufruir de qualquer outro apoio para o mesmo
efeito, cuja comparticipação seja na totalidade do montante da propina, apresentando para o efeito declaração
emitida pela entidade competente que o comprove e
com o valor discriminado;
g) Ter aproveitamento académico no ano anterior ao
qual se candidata, à exceção de quem se candidata para
o primeiro ano de frequência no Ensino Superior;
h) Em casos pontuais, devidamente fundamentados e
comprovados, designadamente por acidente ou doença
grave, poderão ser contemplados estudantes maiores de
25 anos, mediante parecer dos serviços competentes designadamente os da Área da Ação Social, Saúde e Educação da Câmara Municipal.
i) Na altura da instrução do processo, que se deve fazer
acompanhar obrigatoriamente, pelo respetivo requerimento, o requerente deverá apresentar a documentação
obrigatória, de acordo com o estipulado no artigo 5.º do
presente regulamento, designadamente o constante nas
alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), r), s), t).
Artigo 19.º | Bolsa de Estudo
1. A Bolsa de Estudo é uma prestação pecuniária, no valor
fixo, para a comparticipação de encargos com frequência
de um curso do ensino superior.
2. O montante de cada bolsa será de 100 € por mês, durante
um período de 10 meses que corresponde ao ano escolar,
sendo que este valor a atribuir pela Câmara Municipal
poderá ser atualizado anualmente, mediante autorização
da Assembleia Municipal, em função da disponibilidade
financeira, sendo que os valores a atribuir variam em função do rendimento per capita do agregado familiar, designadamente:
a) rendimento mensal per capita até 25% (≤) do valor
Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até 100% do montante previsto para o apoio;
b) rendimento mensal per capita entre 25% (>) e 50%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até
50% do montante previsto para o apoio;
c) rendimento mensal per capita entre 50% (>) e 100%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até
20% do montante previsto para o apoio;
d) rendimento mensal per capita superior do valor do
Indexante dos Apoios Sociais – não confere direito a
subsídio.
3. No caso de o requerente possuir apoio neste domínio deverá apresentar documento comprovativo do mesmo com o
respetivo valor do apoio/bolsa recebida, assim como documento com o valor da propina do Estabelecimento de Ensino que frequenta, sendo que o apoio a atribuir pela Câmara
Municipal será correspondente ao valor diferencial até ao
montante máximo de 100 € por mês.
4. O valor a atribuir terá efeitos apenas a partir da data de
deferimento do pedido e o final do ano letivo em causa, sem
direito a quaisquer retroativos.
5. Para cada ano letivo ter-se-á de instruir novo processo.
Artigo 20.º | Pagamento da Bolsa
1. O bolseiro será informado por ofício do indeferimento
ou do deferimento da atribuição da bolsa bem como da forma como o pagamento da mesma será realizado.
Artigo 21.º | Obrigações dos Bolseiros
1. É obrigação do bolseiro comunicar à Câmara Municipal:
a) Todas as circunstâncias ocorridas posteriormente ao
processo de candidatura, que tenham modificado a sua
situação económica, bem como a mudança de residência, ou ainda a mudança de curso;
b) Privilegiar estudos e trabalhos de investigação de
âmbito local comprometendo-se em dar conhecimento
dos mesmos aos serviços da Câmara Municipal, designadamente na Área de Ação Social, Saúde e Educação.
2. O não cumprimento do disposto na alínea anterior, bem
como as falsas declarações prestadas pelo candidato, implicam o imediato cancelamento da bolsa atribuída, sem
prejuízo do procedimento criminal a que haja lugar, designadamente a obrigação da devolução dos montantes recebidos acrescidos dos correspondentes juros legais por dívidas
à Administração Pública.

Parte III - Saúde
Artigo 22.º | Âmbito do Apoio
1. Nesta parte do regulamento são estabelecidos os princípios gerais e as condições de acesso às comparticipações
financeiras a conceder pela Câmara Municipal aos cidadãos portadores de deficiência/incapacidade física e/ou
portadores de doença crónica, com comprovada carência
económica.
2. Os apoios previstos no número anterior visam as seguintes situações:
a) Apoio na aquisição de equipamento e/ou material necessários à autonomia de vida diária;
b) Apoio na aquisição de medicamentação para doença crónica e frequência de consultas de especialidade que não se
enquadrem no Serviço Nacional de Saúde.
Artigo 23.º | Condições de Acesso
1. São condições de acesso aos apoios previstos nesta parte
as seguintes:
a) Residir na área do Município há mais de três anos;
b) Ser portador de deficiência/incapacidade física, devidamente atestada pelos serviços competentes;
c) Padecer de doença crónica, devidamente atestada pelos serviços competentes;
d) Necessitar de cuidados de saúde e de diagnósticos
urgentes e devidamente atestados pelos serviços competentes, priorizando as situações de crianças e jovens
acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Vila Nova de Poiares;
e) Insuficiência económica comprovada traduzida num
rendimento mensal per capita inferior ou igual ao valor
Indexante dos Apoios Sociais – IAS;
f) Na altura da instrução do processo, que se deve fazer
acompanhar obrigatoriamente, pelo respetivo requerimento, o requerente deverá apresentar a documentação
obrigatória, de acordo com o estipulado no artigo 5.º do
presente regulamento, designadamente o constante nas
alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m).
Artigo 24.º | Apoio Financeiro
1. A Câmara Municipal disponibiliza, a título de subsídio,
uma comparticipação por agregado familiar, com um montante máximo de:
a) Apoio na aquisição de equipamento e/ou material
necessários à autonomia de vida diárias - até ao limite
máximo por ano de 300,00€ (trezentos euros);
b) Apoio na aquisição de medicamentação para doença crónica e frequência de consultas de especialidade
que não se enquadrem no Serviço Nacional de Saúde
- até ao limite máximo por ano de 300,00€ (trezentos
euros).
2. O pagamento do subsídio far-se-á mediante a entrega de
documentos comprovativos de despesas, sendo que nos casos em que não for possível e excecionalmente, o requerente/beneficiário do apoio tem até 5 dias, após a realização/
aquisição do bem/serviço, para entregar os mesmos, sob
pena de ter de retribuir os valores até então recebidos.
3. Os montantes dos subsídios a atribuir serão calculados
da seguinte forma e tendo em conta o valor do rendimento per capita, conforme a alínea e), do número 1 do artigo
anterior:
a) rendimento mensal per capita até 25% (≤) do valor
Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até 100% do montante previsto para o apoio;
b) rendimento mensal per capita entre 25% (>) e 50%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até
50% do montante previsto para o apoio;
c) rendimento mensal per capita entre 50% (>) e 100%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS – até
20% do montante previsto para o apoio;
d) rendimento mensal per capita superior do valor do
Indexante dos Apoios Sociais – não confere direito a
subsídio.
Capítulo III
Disposições Finais
Artigo 25.º | Dúvidas ou Omissões
1. Todas as dúvidas e omissões suscitadas na interpretação
e publicação do presente regulamento serão decididas pela
Câmara Municipal.
2. Não poderá ser invocado o desconhecimento do presente
Regulamento para justificar o não cumprimento das obrigações e deveres.
Artigo 26.º | Entrada em Vigor
O Presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua aprovação.

