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Editorial
Caros Poiarenses
Desde a publicação do primeiro
Boletim Municipal que muita coisa
aconteceu em Vila Nova de Poiares e é
disso que agora vos damos conta. Foram
muitas e ricas as ações desenvolvidas
das quais destacamos as atividades
associadas às comemorações da época
Natalícia, a Semana da Chanfana, as
comemorações do Feriado Municipal e
a apresentação pública dos primeiros
100 dias deste Executivo camarário.
Há, no entanto, momentos que
nos marcam de forma especial. Não
poderia, por isso, deixar de fazer uma
referência à homenagem prestada no
passado dia 13 de Janeiro ao ilustre
Poiarense e grande amigo Rui Manuel
Lima, um momento que me marcou
profundamente e que guardarei para
toda a vida.
Ao assumir os destinos do
município de Vila Nova de Poiares,
fizemo-lo conscientes de que a
nossa tarefa não seria fácil mas
simultaneamente com uma vontade
enorme de instituir um modelo de
gestão aberto e transparente, assente
nos valores da verdadeira democracia
participada. Contudo e infelizmente,
não podemos ignorar o facto de a
nossa missão estar a ser afetada
por uma herança pesada que está
invariavelmente a condicionar toda a
nossa ação, retirando-nos o espaço e a
autonomia desejados para as reformas
estruturais e operacionais que
queremos e desejamos implementar.

Vila Nova de Poiares tem hoje um
gravíssimo problema conjuntural
fruto de uma deficiente planificação
estratégica no passado ao nível
da definição de prioridades o que
condiciona toda e qualquer ação de
governação. A face mais visível desse
problema é sem dúvida a enorme
dívida acumulada ao longo de anos e
que, não nos permite agora responder
às necessidades mais urgentes do
Concelho e dos Poiarenses.
Entendemos, no entanto, que
chegou a hora de virar a página do
nosso discurso e começar a apresentar
os resultados da nossa própria ação
partilhando essa informação com
todos os Poiarenses de uma forma
completamente aberta e transparente.
Foi essa a razão pela qual, no passado
dia 3 de Fevereiro, apresentámos
publicamente os resultados dos nossos
primeiros 100 dias de executivo, onde
demos conta, entre outras coisas, da

redução já conseguida em mais de
meio milhão de Euros na dívida do
Município. Permitimos igualmente
que todos as pessoas presentes
nos pudessem colocar as questões
que entenderam por bem, às quais
respondemos de forma frontal e sem
receios já que foram os Poiarenses
que nos elegeram e é para eles que
governamos trabalhando todos os
dias de forma aplicada.
Estamos muito empenhados e
totalmente convencidos de que,
apesar de todas as dificuldades, o
caminho que trilhamos todos os dias
é o caminho certo e no final sairemos
vencedores. Não nos acobardamos
perante as dificuldades e, apesar
de todas as contingências, sabemos
que estamos a dar passos sólidos e
seguros, conscientes do caminho que
queremos percorrer e todos os dias
os ganhos são visíveis. Os resultados
que vamos alcançando dão-nos o

alento necessário para continuar a
lutar.
Os Poiarenses são pessoas
inteligentes e sabem que terão que
ter paciência e esperar porque este
é o caminho certo e no final todos
sairemos a ganhar.
Há algo de muito importante que já
todos percebemos. É difícil, mas todos
juntos estamos a conseguir.
Um grande e fraterno abraço deste
vosso amigo,

João Miguel Henriques

Durante a apresentação do balanço dos “100 dias de Mandato” (ver páginas 15 e 16)
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Orçamento condicionado por «brutal
dívida que impede novos investimentos»
Executivo Municipal aprovou Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014
A situação financeira do Município de
Vila Nova de Poiares foi um dos pontos
principais da última reunião de 2013 do
Executivo Municipal, com a discussão,
votação e aprovação do Orçamento e
Grandes Opções do Plano para 2014.
Depois de suspensa a discussão do
assunto na anterior reunião do Executivo,
o Orçamento e Grandes Opções do Plano
foram novamente presentes à reunião
de Câmara, para nova discussão, tendo
sido aprovado por maioria com os votos
contra dos vereadores do PSD, mesmo
depois da inclusão no documento de
duas das suas próprias propostas, numa
demonstração, da parte da Maioria, de
um elevado sentido democrático e grande
respeito pelo estatuto da oposição.
Ao contrário do que foi passado
para a opinião pública, os números
que o Presidente da Câmara Municipal
apresentou anteriormente são os
corretos, no entanto, e «para que não
restem quaisquer dúvidas acerca do
assunto», fez questão de apresentar os
números reais da dívida municipal, que
totaliza 21 milhões de euros, incluindo
já neste valor os cerca de 2 milhões de
euros de dívida à Águas do Mondego, num
processo que está ainda em contencioso,
mas que não significa que o Município
não tenha que pagar o valor que vier a ser
apurado.
Contrariando a imagem que tentou
e continua a tentar fazer-se passar,
esclareceu que «sabemos bem a diferença
entre passivo e dívida, mas o passivo não
é uma mera lista das propriedades da
Câmara Municipal, são compromissos que
estão assumidos e têm que ser cumpridos».
«Tentar menosprezar o valor da
dívida, como se fosse algo que não tivesse
importância, como tentaram fazer, é de
uma irresponsabilidade sem dimensão»,
afirmou, referindo que face aos números
reais, já apurados, de uma dívida de
21 milhões de euros, «e confrontados
com a imposição da Lei das Finanças

O Orçamento e Grandes Opções do Plano foi aprovado por maioria, com os votos contra dos vereadores da oposição

Locais de uma redução anual de pelo
menos 10% do excesso de endividamento
verificado - o que significa para Poiares
a obrigatoriedade de redução anual da
dívida num valor que ronda 1,4 milhões
de euros – trata-se de uma missão quase
impossível». O Presidente já tinha pedido
soluções aos vereadores da Oposição, que
se mostraram incapazes de apresentar
alternativas para ultrapassar a difícil
situação financeira, e reiterou o peso
dos encargos fixos anuais de 4,3 milhões
de euros, entre despesas com pessoal
(2,4 milhões de euros) e encargos com
empréstimos, juros e amortizações (1,9
milhões de euros).
É precisamente pela «dura realidade
dos números», que o Presidente da Câmara
Municipal afirmou que «este documento
não é o meu Orçamento e Plano, são
apenas os documentos que dão resposta

ao cumprimento das responsabilidades
que encontrei na nossa Câmara
Municipal». Um Orçamento e Plano, que
disse ser «totalmente comprometido
com o passado e condicionado por
uma brutal dívida, que tolhe totalmente
a possibilidade de neste momento
lançarmos novos investimentos».
Reforço da Ação Social
«Apesar do enorme constrangimento
financeiro que atravessamos, houve um
reforço de algumas rubricas da ação
social, o que antes nunca aconteceu»,
informou, aprontando que isso «é bem
demonstrativo das nossas prioridades
de ação, e da preocupação desta Maioria
com o apoio social às camadas mais
desfavorecidas da população e às famílias
mais carenciadas do concelho».
Afirmando uma postura diferente,

garantiu assumir uma gestão de verdade.
«E é com esta verdade que a todos tenho
de informar da situação financeira que
encontrei (ver informação anexa), que
neste momento condiciona e tolhe
todo o desenvolvimento futuro do
concelho», disse, afirmando que «as
responsabilidades têm de ser assumidas
por quem as tem. Saberei sempre assumir
as minhas, mas recuso as de outrem».
«O povo de Vila Nova de Poiares elegeume Presidente da Câmara, acreditou nas
minhas propostas e na minha equipa»,
lembrou, afirmando que «somos autarcas
à altura das responsabilidades que os
nossos conterrâneos nos delegaram.
Estamos aqui para derrubar obstáculos.
Estamos aqui para afirmar uma nova
gestão democrática, aberta, participada
por todos, capaz de marcar uma profunda
diferença na construção do futuro».
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Dívida a Curto Prazo: 5.082.899,36 €
Descrição

Dívida Total: 21.005.510,04 €

Valor € (euros)

Empréstimos de curto prazo

390.000,00

Fornecedores c/c

937.347,26

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência
Fornecedores de Imobilizado, c/c

Descrição

(Curto, Médio
e Longo Prazo)

Valor € (euros)

Dívida de Curto Prazo

5.082.899,36

Dívida de Médio e Longo Prazo

15.922.610,68

19.102,65

TOTAL DA DÍVIDA

21.005.510,04

1.305.984,56

Estado e outros Entes Públicos

168.531,05

Outros credores

220.690,15
SUB-TOTAL

Outros compromissos assumidos contabilizados e registados
TOTAL DA DÍVIDA CONTABILIZADA E REGISTADA
Dívida à empresa Águas do Mondego - Não registada
nem contabilizada à data de 31.10.2013
TOTAL DA DÍVIDA DE CURTO PRAZO

Passivo: 29.600.872,51 €

3.041.655,67
118.397,90
3.160.053,57

Descrição

Valor € (euros)

Dívida de Curto Prazo

5.082.899,36

Dívida de Médio e Longo Prazo

15.922.610,68

Acréscimos/Deferimentos - Proveitos Diferidos
1.922845,79

8.615.362,47

TOTAL PASSIVO

29.600.872,51

5.082.899,36

Obras financiadas pelo FEDER

Endividamento
A Câmara Municipal excede no endividamento líquido municipal o montante de
9.728.231,91 €. O endividamento líquido a médio e longo prazo tem um montante em
excesso no valor de 9.205.978,61 €.

Descrição

Despesa Anual Obrigatória
Descrição

2.360.200,00

Juros e outros encargos

987.000,00

Passivos Financeiros - Amortização de Empréstimos

1.000.000,00

Dívida a Fornecedores de Curto Prazo a pagamento,
sem Águas do Mondego

3.041.655,67

TOTAL DESPESA OBRIGATÓRIA A PAGAR

Valor € (euros)

Construção da ETAR de Vale de Vaíde

Valor € (euros)

Despesas com pessoal

Mapa da conta de Acréscimos e Deferimentos, que reflecte os Proveitos Diferidos
e dos quais constam exactamente as obras financiadas pelo FEDER:

7.388.855,67

Receita

50.300,12

Abastecimento água - VN Poiares / outras povoações concelho

218.564,45

Remodelação Edifício para Biblioteca Municipal

275.097,00

Construção da Piscina Municipal

28.018,24

Construção do Estádio Municipal e Centro de Estágio

516.109,58

Construção Edifício Pré-Escola em São Miguel

182.990,82

Remodelação e Ampliação Escola da Arrifana

612.266,64

Remodelação e Ampliação Escola de São Miguel

578.160,83

Remodelação e Ampliação Escola de Poiares

1.447.119,54

Plano Req. Urb. envol. Piscina e Pav. Gimnodesportivo

792.058,28

Beneficiação estrada de ligação Crasto - Carvalho

147.241.91

Quanto às receitas reais a cobrar em 2014, o montante não será garantidamente
substancialmente diferente do ano de 2013, a totalizar um montante de 6.500.00,00 €

Abertura da estrada Ventosa - Louredo

291.197,27

Diferença Receita/Despesa

Construção via ligação São Pedro Dias - Sabouga

Comparando a receita real com a despesa obrigatoriamente a pagar no montante de
7.388.855,67 €, imediatamente se conclui pela falta de meios financeiros, no montante
de cerca de 884 mil euros, para satisfação de pagamentos obrigatórios, sem considerar
as outras despesas de funcionamento do ano de 2014 e dos investimentos em curso.

DESPESA

7.388.855,67 €

RECEITA PREVISTA

6.500.000,00 €
DIFERENÇA

- 884 mil €

Beneficiação CM. ligação Entroncamento - Vila Chã

56.102,13
2.125,83

Construção de Açude no Rio Mondego

88.881,55

Arranjo Urnanístico Praça Luís de Camões

283.014,61

Requalificação urb. Alameda de Santo André

1.463.217,64

Impl. Zona Ind. Comerc. e Agrícola - infraestruturas
Construção Centro Municipal de Protecção Civil
TOTAL

677.461,07
905.434,96
8.615.362,47

Administração
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Vila Nova de Poiares poderá estar à beira
de um «resgate» financeiro
Apresentada situação financeira ao Sec. de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro
aquela entidade bancária, sem que o valor
seja registado na contabilidade interna do
Município. É uma situação extremamente
grave e que tem de ser denunciada e
resolvida rapidamente», afirmou.
«Não entrámos na Câmara Municipal
para fazer ‘caça às bruxas’, nem para
perseguir e condenar os atos do passado.
No entanto, perante toda a situação
exposta, não temos outra alternativa que
não seja a de recorrer a uma auditoria
externa e comunicar a todas as entidades
competentes aquilo que está a acontecer
nesta Câmara Municipal».

A situação financeira é uma das principais preocupações do Executivo Municipal

A informação foi dada pelo próprio
Presidente da Câmara, João Miguel
Henriques, durante a última Assembleia
Municipal, onde o Orçamento e Grandes
Opções do Plano para 2014 foi aprovado
por maioria com abstenção do PSD.
O Presidente da Camara informou que
teve uma reunião com caráter de muito
urgente com o Sr. Secretário de Estado
da Administração local, em Lisboa,
onde deu conta da situação financeira
do Município, pedindo apoio para
ultrapassar as ‘tremendas’ dificuldades
que encontrou. Do resultado da conversa
mantida, o Presidente da Câmara
Municipal informou que o Secretário de
Estado não teve dúvidas em afirmar que
o Município de Vila Nova de Poiares está,
de acordo com os números apresentados,
em situação de rotura financeira e

que o próximo Orçamento de Estado
contempla intervenções nestas situações,
designadamente através de um «Plano de
Ajustamento, com recurso a um Fundo de
Apoio Financeiro Intermunicipal».
Contudo, informou ainda que «a
adesão a este programa acarretará,
forçosamente, sacrifícios para o
Município que poderão ir desde um
orçamento de investimento zero, a um
programa específico de rescisões com os
trabalhadores da Autarquia», programa
esse que, indicou, «já se encontra em fase
de regulamentação».
Herança difícil obriga a Auditoria
Externa e denúncia às autoridades
competentes
A difícil situação financeira não foi
a única herança que o Presidente da

Câmara recebeu do anterior Executivo,
já que, João Miguel Henriques informou
ainda que detetou um «conjunto de
ilegalidades na gestão do município,
nomeadamente aquisição de bens e
serviços sem cabimentação orçamental
e que agora não podem ser assumidas a
menos que se consiga uma decisão judicial
nesse sentido», e que penalizam pequenas
e médias empresas locais, para além de
outras situações igualmente graves, como
por exemplo «uma situação de possível
ilegalidade fiscal, com a não declaração
de valores cobrados aos munícipes
aquando da cobrança das faturas de água
e saneamento». O Presidente da Câmara
informou que «o dinheiro recebido estará
a ser entregue diretamente à Caixa Geral
de Depósitos, no âmbito do contrato de
cessão de créditos que mantém com

Orçamento comprometido de forma
total com o passado exige pedido de
desculpas
O Orçamento de cerca de 9,5 milhões
de euros, apresentado e aprovado por
maioria com a abstenção dos membros
do PSD, está, na opinião do Executivo,
«totalmente comprometido com o
passado», que considera mesmo não
ser o seu orçamento, uma vez que está
completamente «comprometido com o
pagamento de dívidas deixadas do passado
em praticamente todas as rúbricas e
sem qualquer espaço ou margem para
investimento».
O Presidente da Câmara Municipal
responsabilizou também a bancada
do PSD na Assembleia pela «situação
caótica em que se encontram as contas
do município e para a qual contribuiu
apoiando o Executivo anterior em toda
a gestão danosa que conduziu a Câmara
à situação calamitosa que hoje existe». É
por isso que, disse, «a oposição deveria
pedir desculpas a todos os Poiarenses”.
João Henriques foi ainda mais longe
na sua interpelação à bancada Socialdemocrata afirmando “Inventem uma
desculpa qualquer, digam que vos
obrigavam, digam que vos amarravam
e batiam, mas, por favor, digam que
estavam enganados e que não se reveem
nos atos que levaram a esta situação,
sob pena de, se não o fizerem, perderem
toda credibilidade perante os Poiarenses»,
referindo-se claramente à gestão de
executivo anterior.
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Firmado acordo com Águas do Mondego
Presidente da Câmara Municipal assinou documento que permite à autarquia pôr fim ao diferendo existente
Foi assinado nos últimos dias de
Dezembro, entre o Município de Vila
Nova de Poiares, representado pelo
Presidente João Miguel Henriques, e as
Águas do Mondego, através do Presidente
do Conselho de Administração, Eng.
Nelson Geada, um acordo que vai permitir
à Câmara Municipal o pagamento durante
5 anos da dívida encontrada pelo actual
Executivo, e que totalizava quase 2
milhões de euros.
Trata-se do resultado de uma
negociação estabelecida entre o edil e a
empresa e que põe fim a um litígio que
tem oposto ambas as partes ao longo
dos três últimos anos. Refira-se que em
tribunal decorrem três processos, sendo
que a Autarquia já havia perdido um deles,
e que com este entendimento chegam ao
fim.
O acordo estabelecido permitiu
ainda uma poupança para os cofres do
Município, que viu serem retirados mais
de 200 mil euros ao valor total em dívida,
fruto de uma negociação do custo das

estruturas integradas e a integrar pelas
Águas do Mondego.
Em apenas dois meses, desde que o
actual Executivo liderado por João Miguel
Henriques tomou posse, foi possível
chegar a uma plataforma de entendimento
que resultou no acordo agora celebrado,
e que teria que necessariamente de ser
estabelecido ainda durante 2013, sob
pena do Município ser alvo de um enorme
corte nas transferências das verbas do
Estado. Uma situação que agravaria ainda
mais as já débeis contas da Autarquia.
Paralelamente, o Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, João Miguel Henriques, tem
procedido a diversas reuniões de forma
a negociar outras dívidas e a renegociar
contratos já existentes. Exemplos disso
são os entendimentos já estabelecidos
com a EDP e a Transdev, bem como
uma renegociação dos contratos com
as operadoras de telecomunicações,
cuja factura totalizava 80 mil euros/
ano e, fruto do trabalho desenvolvido

O aperto de mão simboliza o acordo assinado entre a Autarquia e a Águas do Mondego

por este Executivo, desceu para os
16 mil euros/ano.
Estas são algumas das medidas
que estão a ser tomadas pelo actual
Executivo de forma a corrigir as enormes

dificuldades financeiras resultantes da
herança do passado, e que ao mesmo
tempo, são a reconquista da credibilidade
do Concelho e dos Poiarenses junto das
diversas entidades e instituições.

Presidente da Câmara lança desafio às indústrias
Repto foi lançado durante a visita à Ansell - Portugal
O Presidente da Câmara Municipal
tem reunido com diversas empresas
e associações do concelho para, in
loco, poder ‘sentir o pulso’ da atividade
comercial/industrial do concelho, bem
como para poder auscultar as suas
necessidades e reivindicações. Um desses
exemplos foi a visita à maior unidade
industrial instalada no concelho, a Ansell
- Portugal, fábrica de luvas industriais,
onde passou pelos vários departamentos
e unidades da Fábrica, ficando a conhecer
não só os vários processos de fabrico e
orgânica de funcionamento da unidade
industrial, mas também algumas das suas
queixas, nomeadamente no que respeita à
necessidade de reivindicar junto da EDP
um reforço da energia elétrica na zona
industrial, bem como a falta de placas
indicativas das várias empresas instaladas
no Pólo Industrial.
Queixas que o Presidente ouviu
atentamente, assegurando o empenho
do Município na sua resolução e

aproveitando a ocasião para lançar alguns
desafios, nomeadamente a importância
das empresas do concelho se associarem
e se constituirem como um núcleo
empresarial.
Desta forma, considerou, «podem
ganhar força associativa e capacidade
de reivindicação, ajudando também
o Município, na sua capacidade de
intervenção e reivindicação junto das
instâncias centrais, em especial no que
respeita às acessibilidades». O Presidente
referiu-se à necessidade de ganhar
escala e força reivindicativa para ‘lutar’,
não só por uma alternativa à Estrada da
Beira, que colocasse Poiares em ligação
com o nó da A13, em Ceira, mas também
pela necessidade de uma boa ligação
rodoviária ao IP3, que serviria não só
o concelho de Vila Nova de Poiares,
mas também os concelhos vizinhos e,
com isso, alavancar o desenvolvimento
económico de toda a região. Ideias que
foram bem acolhidas pelos responáveis

Presidente da Câmra ficou a conhecer os produtos desenvolvidos na Ansell - Portugal

desta unidade industrial, que enalteceram
a preocupação do Município com o
sector empresarial do concelho, deixando
antever bons e frutuosos relacionamentos

futuros, estabelecendo parcerias e
sinergias importantes para potenciar
ainda mais a capacidade económica do
concelho.
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Feriado Municipal assinalado com
homenagem a Rui Manuel Lima
Presidente da ANMP e do Município de Coimbra, Manuel Machado, presidiu às cerimónias

Filhas de Rui Manuel Lima recebem das mãos dos Presidentes da Câmara Municipal e da ANMP o Diploma que assinala a Homenagem da Autarquia ao ilustre poiarense

O feriado municipal, que comemorou
este ano o 116º aniversário da restauração
definitiva do concelho, foi assinalado sem
‘pompa’ mas com ‘Circunstância’, plena
de significado, com a homenagem a um
ilustre Poiarense.
A grande adesão dos Poiarenses,
das entidades e associações concelhias
e regionais, bem como a presença de
quase todos os presidentes de Câmara e
representantes dos municípios vizinhos
foram outra das grandes marcas deste
feriado municipal que, contou com a
presença do Presidente da Associação
Nacional de Municípios e também da
Câmara Municipal de Coimbra, Manuel
Machado, para presidir às cerimónias.

Depois da tradicional recepção às
entidades convidadas, junto aos Paços
do Concelho, com guarda de honra pela
Polícia Municipal, Bombeiros Voluntários
e Filarmónica Fraternidade Poiarense, as
cerimónias prosseguiram no cineteatro
do CCP, cuja lotação praticamente
esgotada do auditório confirmaram a
decisão acertada de mudança de local,
e que permitiu que todos aqueles que
quiseram assistir à cerimónia o fizessem
de uma forma confortável.
A Presidente da Assembleia Municipal,
Lara Henriques de Oliveira foi a primeira
a usar da palavra para apresentar um
pequeno historial do nosso concelho e dos
Poiarenses, dando conta de alguns factos

históricos que marcaram a construção do
concelho que hoje é Poiares.
Um dos pontos altos da cerimónia foi
a justa e sentida homenagem póstuma ao
ilustre Poiarense Rui Manuel Lima com a
entrega de um diploma de mérito às suas
filhas, fortemente aplaudida, de pé, por
toda a plateia.
Herança pesada – “uma dívida
colossal e um défice de 400%”
A Sessão Solene culminou com o
discurso do Presidente da Câmara, João
Miguel Henriques que afirmou não poder
deixar de dar a conhecer aos poiarenses
a realidade que encontrou no Município,
nomeadamente a dura realidade dos

números do endividamento total do
município de Vila Nova de Poiares que
“são verdadeiramente assustadores”,
mas não demovem o atual executivo de
continuar a lutar por um concelho onde”
impere o bem-estar económico e social”.
O Presidente da Câmara lançou
duras críticas ao executivo anterior,
nomeadamente, pela difícil e complicada
herança que deixou. Em causa, a
“dívida colossal” que se deve, em parte,
ao investimento feito num conjunto
de infraestruturas, que foram sendo
construídas “sem a definição de uma linha
de orientação estratégica e integrada na
realidade local”. Exemplos? Deu vários,
desde logo, o parque de atividades
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radicais que reconheceu ser “um dos
melhores do país, mas sem utilizadores”.
Depois, uma alameda “cuja construção
custou mais de um milhão de euros,
mas que até hoje ainda não serviu para
nada”. Mas não ficou por aqui, João
Miguel Henriques falou, ainda, da piscina
municipal, “completamente equipada,
mas fechada há mais de três anos porque
a sua manutenção é insustentável para os
cofres do município”. O autarca também
não esqueceu os três centros educativos
novos, construídos num raio de dois
quilómetros, e que “correm o risco de
fechar” devido à falta de alunos.
As críticas não ficaram por aqui,
questionando ainda a construção de um
aeródromo de grandes dimensões que
acabou por ser “deixado ao abandono”,
concluindo: “Há obra feita? Há. Mas há
também uma dívida colossal para pagar”,
notou.
Criticou, mas também apontou
responsáveis, que não se reduzem ao

Destaque | Feriado Municipal

executivo anterior, apontando culpas
também às entidades fiscalizadoras, à
Direção Geral da Administração Interna e
o Tribunal de Contas, entre outros, que,
em sua opinião, “nada fizeram perante
todas as evidências apresentadas ao longo
destes anos pelos diferentes membros da
oposição”.
Destas críticas, nem o atual Governo
ficou ilibado, cujos membros, em 2013,
por diversas vezes visitaram o município,
“sobretudo quando havia obras para
inaugurar”, reprovando a atitude do
secretário de Estado da Administração
Local que, declinou o convite para estar
presente na cerimónia, quando ainda há
cerca um ano esteve presente na sessão
solene do dia do município. “Inaugurar
obras é fácil e agradável, mas inaugurar
dívidas já não o é. E muito menos
agradável será ser confrontado com a
realidade que aqui nos é apresentada e
para a qual também contribuiu”, constatou
o presidente da câmara.

Esperança no futuro
Não obstante as grandes e onerosas
dificuldades, o autarca, deixou uma
mensagem de esperança e a garantia de
que o Executivo tudo fará para encontrar
estratégias e soluções diferentes das
que o secretário de Estado e o Governo
defenderam, numa recente reunião em
Lisboa – investimento zero e redução da
despesa primária, mesmo que implique
despedimentos.
“Tudo faremos para encontrar
soluções que impeçam o despedimento
de trabalhadores, porque nós temos
sensibilidade social, ao contrário deste
governo”, garantiu.
Confiante na estratégia que está a
seguir, anunciou que quando o atual
executivo celebrar 100 dias de gestão
autárquica, fará questão de dar a
conhecer aos poiarenses os ganhos
obtidos e as mudanças operacionalizadas
na autarquia, com dados concretos e
resultados objetivos (ver páginas 15 e 16).

Manuel Machado:
“Estado social está a ser atacado”
A cerimónia terminou com a
intervenção do Dr. Manuel Machado,
recentemente eleito como presidente
da ANMP (Associação Nacional dos
Municípios Portugueses), e que se
disse muito honrado pelo convite para
presidir a estas cerimónias, sentindo-se
extremamente feliz por partilhar com os
poiarenses não só a comemoração do
seu Feriado Municipal como a sentida e
justíssima homenagem a Rui Manuel Lima.
Num discurso curto, mas incisivo,
relembrou que, nos últimos 40 anos,
desde o 25 de Abril, o trabalho mais
importante que se fez em Portugal foi o
Estado Social - “que está a ser atacado”
- e foi, também, o trabalho feito pelas
autarquias portuguesas. “Quando se
avança para liquidar os poderes locais,
de proximidade, as pessoas ficam mais
distantes e os problemas são mais difíceis
de resolver”, notou, assumindo por isso

Presidente da ANMP, Manuel Machado, afirmou que o Estado Social está a ser atacado

O Auditório do CCP encheu para celebrar o Feriado Municipal

Momento em que foi descerrada a placa no Estádio Municipal Rui Manuel Lima,
pela mão das filhas do homenageado, do Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares e do Presidente da ANMP, sob o olhar atento da Presidente da
Assembleia Municipal e do Presidente da Associação de Futebol de Coimbra

Destaque | Feriado Municipal

que ele próprio e a ANMP são” totalmente
contra qualquer extinção de municípios”.
Quanto ao futuro, o também presidente
da Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra disse que “é tempo de atrair
população e de criar condições para que
as pessoas vivam com dignidade e para
captar investimento”. E, em sua opinião,
“tudo isto será possível se os autarcas
souberem falar a uma só voz, em defesa
do território e das suas populações”.

“justiça inquestionável”. “Foi um orgulho
enorme e uma honra sem paralelo poder
contribuir para que a homenagem,
finalmente, acontecesse”, afirmou.
Finda a Sessão Solene, convidados e
população em geral, deslocaram-se para
o novo Estádio Municipal, onde numa
cerimónia sentida foi atribuído o nome
de Rui Manuel Lima à infraestrutura
desportiva, bem como o descerramento
da placa alusiva à homenagem.

Homenagem - Estádio Municipal
agora tem o nome de Rui Manuel Lima
Rui Manuel Lima, um “ilustre poiarense”
que, em vida, se dedicou por inteiro
ao associativismo, foi homenageado, a
título póstumo, pelo município de Vila
Nova de Poiares. “Há homenagens justas,
homenagens merecidas, homenagens
esperadas, homenagens que se exigem.
Esta comporta tudo isso e, na nossa
opinião, só peca por tardia”.
Tratou-se, nas palavras de João Miguel
Henriques, de uma homenagem de uma

Torneio Inter-freguesias sub-11
As comemorações do 116º Aniversário
da Restauração Definitiva do Concelho
de Vila Nova de Poiares terminaram
com a realização de um torneio interfreguesias de futebol, sub-11, no novíssimo
Estádio Municipal Rui Manuel Lima.
A equipa vencedora foi a de PoiaresSto. André, mas o ato competitivo ficou
completamente relegado para segundo
plano, num verdadeiro hino à prática
desportiva, face à grande atitude de fairplay dos poiarenses mais pequeninos.
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Animação em alta na programação do Feriado

A propósito das comemorações do
feriado municipal, a Câmara Municipal,
em parceria com várias associações e
coletividades do concelho, organizou um
conjunto de atividades que resultaram
num programa recheado de animação.
Destaque para o espetáculo “Piadas
Rolantes” que trouxe até Vila Nova de
Poiares os conhecidos comediantes
Fernando Rocha, Serafim, Pedro Neves
e Guga, com a participação especial de
Ruizinho de Penacova, que animaram a

noite de 11 de janeiro para gáudio das
mais de 800 pessoas, que se juntaram
no salão de festas do CCP e não
arredaram pé até ao fim do espetáculo.
Mas a animação prolongouse durante toda a semana, com a
realização de uma Noite com Dj’s,
um sarau cultural, que juntou várias
associações e coletividades concelhias,
terminando com um Baile animado pelo
Grupo Original, numa organização da
Associação Desportiva de Poiares.

“As cores da mudança”estiveram em exposição
Camadas jovens da AD Poiares descerram o nome atribuído ao Estádio Municipal

Torneio Inter-freguesias sub-11 decorreu no Estádio Municipal Rui Manuel Lima

Inserida nas comemorações do 116º Aniversário da Restauração Definitiva do
Concelho e inaugurada no próprio dia 13 de Janeiro - Feriado Municipal, a exposição
“As cores da mudança” esteve patente no CCP-Centro Cultural de Poiares, numa
iniciativa organizada pela Associação iCreate.
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Destaque | Semana da Chanfana

“A Grelha” venceu Semana da Chanfana
A cerimónia de atribuição do painel
“Restaurante Recomendado”, que marca
o final da edição de 2014 da Semana da
Chanfana, decorreu no restaurante O
Confrade, onde o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques
acompanhado dos responsáveis da
Confraria da Chanfana, receberam não
só os restaurantes participantes, como
também os membros do Júri e alguns
ilustres convidados, o presidente da
Entidade Regional de Turismo do Centro,
Dr. Pedro Machado, do presidente da
CCDRC, Prof. Dr. Pedro Saraiva, e ainda
várias confreiras e confrades da Confraria
da Chanfana.
O grande vencedor desta edição
foi, pela segunda vez consecutiva, o
restaurante “A Grelha”, que ostentará,
pelo período de um ano, o respetivo
título de “Restaurante Recomendado
pela Confraria da Chanfana”, depois
de apurados os resultados pelo Júri do
Concurso, de acordo com os rigorosos
critérios de avaliação devidamente
definidos em Regulamento.
Para o Presidente da Câmara

Restaurante “A Grelha” recebeu o Painel de Restaurante Recomendado pela Confraria da Chanfana

Municipal, «o balanço desta iniciativa é
bastante positivo porque afirma cada
vez mais a chanfana como uma marca,
não só de Poiares, mas de toda a região,
contruindo para uma maior afirmação de
Poiares no contexto regional e nacional»

Comércio local aderiu à
Semana da Chanfana
Durante a cerimónia da entrega
do Painel foram ainda distribuídos
certificados de participação às lojas
comerciais do centro da Vila que também
participaram nesta Semana da Chanfana,
associando-se ao evento e ornamentando
as suas montras com motivos alusivos

à iniciativa, o que, para o Presidente
da Câmara, «demonstra a envolvência
que se tem criado em torno desta
iniciativa, criando dinâmicas e sinergias
extremamente positivas, que produzem
importantes retornos também para o
tecido comercial do concelho».

Comerciantes aderiram à Semana da Chanfana, decorando as suas montras

Actualidade

Município ficou a conhecer
atividade da ARPA
recentes e poucos invasivas, numa
preocupação com a minimização do
impacto para o bem-estar dos animais,
sendo que, através das técnicas
utilizadas, os animais não necessitam
sequer de utilizar colar, retirar pontos ou
medicação pós cirúrgica. A associação
em causa presta ainda um serviço que
se pode considerar também de apoio
social, já que todos os animais de
proprietários carenciados também serão
identificados com microchip e registo no
SIRA, no âmbito da divulgação da posse
responsável. O Município de Vila Nova
de Poiares associa-se à divulgação destas
campanhas de esterilização e controlo de
cães e gatos.
Para mais informações deve contactar
a Associação através do tlm.: 931697633;
mail: arpa.associacao@gmail.com ou site:
www.arpa-associacao.pt

No âmbito das várias reuniões e
contactos com as diversas associações
concelhias, o Presidente da Câmara
Municipal reuniu com as responsáveis
pela
Associação
pela
Redução
Populacional e Abandono de Cães e Gatos
(ARPA), no sentido de melhor perceber a
atividade que aquela entidade desenvolve,
em especial, no que toca ao controlo das
populações de cães e gatos.
Fundada em Fevereiro de 2011 por
duas médicas veterinárias, a ARPA tem
desenvolvido várias campanhas de
esterilização, promovendo a prestação
destes serviços a um custo quase
simbólico.
Para a associação a prestação deste
serviço é extremamente importante, já
que, dizem, «está comprovado que os
animais esterilizados têm uma maior
qualidade de vida e ligação aos seus

proprietários», considerando mesmo que
«a longevidade de um animal castrado
aumenta em machos caninos 24%, em
machos felinos 36%, em fêmeas caninas
20% e em fêmeas felinas 40%». Refira-se
que a Associação promove campanhas
aos domingos, na Cãofraria dos Bichos em
Vila Nova de Poiares, sendo que os donos
dos animais devem fazer uma inscrição
e entregar os documentos necessários.
A ARPA também faz esterilização dos
animais de rua no âmbito do projecto
CED (captura-esterilização- devolução)
para colónias felinas.
Para o Município é também importante
que estas campanhas ocorram, já que
promovem um controlo populacional de
cães e gatos, evitando que se reproduzam
incontroladamente, e que possam
constituir um problema de saúde pública.
A ARPA utiliza técnicas cirúrgicas

Actividades nas
Férias de Natal

Município ‘deu’ Aulas de
Ténis gratuitas

Com a habitual interrupção letiva
das férias de Natal, o Município de Vila
Nova de Poiares preparou um programa
recheado de atividades para ocupação do
tempo livre dos nossos jovens, dirigido às
crianças dos 6 aos 16 anos.
Todos os dias, e ao longo de todo o dia,
os jovens poiarenses puderam participar
em diversas atividades, desde desportivas
(ténis, futebol, basket, jogos tradicionais),
culturais (Hora do Conto na Biblioteca
Municipal, Espaço Internet, jogos em
inglês, aulas de música) e muito, muito
mais.
A boa adesão foi o principal indicador
de sucesso desta iniciativa que o
Município considera ser extremamente
importante. É que, além de ocupar os
jovens durante as férias letivas, permite
ainda sensibilizar e despertar o interesse
das crianças para adoção de hábitos
de vida saudáveis no seu dia-a-dia, em
especial no que respeita às atividades
culturais e à atividade física regular,
tornando os nossos jovens cada vez mais
ativos e, acima de tudo, proporcionandolhes condições para um crescimento
saudável.

Aproveitando
os
recursos
e
capacidade instalada do Município,
e em parceria com dois professores
com especialização na modalidade,
a Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares proporcionou aos Poiarenses a
possibilidade de poderem ter aulas de
ténis, completamente gratuitas.
As atividades decorreram até 15
de fevereiro, às quartas e sábados,
contribuindo para, por um lado, reforçar a

promoção da atividade desportiva, como
fator fundamental do bem-estar físico e
mental de todos os participantes e, por
outro, para a importância da divulgação
da modalidade no nosso concelho, já
que dispomos de infra-estruturas de
qualidade para o efeito.
Para mais informações acerca desta e
outras actividades desportivas, contacte
os serviços da Câmara Municipal através
do mail: cmvnp-desporto@mail.telepac.pt
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BREVES
Estrada cortada no Vilar...
O Município de Vila Nova de Poiares
procedeu ao corte da estrada de
acesso ao Vilar, devido ao perigo de
aluimento de terras e abatimento
do pavimento, ficando interdita ao
trânsito rodoviário até que a situação
seja solucionada.
A alternativa a quem pretender
aceder ao Vilar passa pela estrada de
Lourêdo.

... e em Vale de Vaíde
Em Vale de Vaíde, a Câmara
Municipal procedeu também ao corte
de um arruamento no lugar, devido
ao perigo de derrocada de um muro
junto à estrada. Nesse sentido, o
trânsito rodoviário fica interdito até
que a situação esteja solucionada.

12

Nº 2 - Ano I - II Série
6 de Fevereiro de 2014

Reunião Ordinária
6 de DEZEMBRO de 2013
Presentes à reunião:
PRESIDENTE:
João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES:
Carlos Manuel Soares Henriques
Artur Jorge Baptista dos Santos
Zita Guiomar Carvalho Cação
Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1 - Estádio Municipal - Proposta de
atribuição do nome “Rui Manuel Dias Pinto
Ferreira de Lima”
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. vereadores do PSD,
aprovar a proposta do Sr. Presidente.
2 - Adenda ao Protocolo de utilização
e exploração do complexo desportivo
celebrado entre o Município e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do
PSD e sem a participação do Sr. Vereador Carlos
Henriques, do PSD, pelo facto de pertencer aos
órgãos sociais da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.
3 - Desistência da candidatura destinada
à recuperação das antigas escolas primárias
para dinamização turística – 03/Ação321/2012
– Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD,
ratificar a proposta.
4 - Desistência do Procedimento
Administrativo de Expropriação denominado
“Alargamento da faixa de rodagem, passeios
e arruamentos Rua Dr. Augusto Duarte
Henriques Simões”
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD,
aprovar a proposta acima transcrita.
5 - Desistência do Procedimento
Administrativo de Expropriação denominado
“Construção do Parque de Estacionamento
da Vila”
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD,
aprovar a proposta.

UNIDADE DE APOIO TÉCNICO
Jurídico e Contencioso
1 - Extinção da Equipa de Projeto –
Política Cultural Integrada Concelhia
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD,
aprovar a extinção da equipa de projeto –
Política Cultural Integrada Concelhia.
2 - Regulamento de apoio às Juntas de
Freguesia
A Câmara Municipal deliberou, por maioria
com os votos contra dos Srs. Vereadores do
PSD, aprovar o regulamento de apoio às Juntas
de Freguesia.

Deliberações
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1 - Mapa de Pessoal – 2014
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
o Mapa de Pessoal para 2014.
2 - Ata 3/2013, para aprovação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a ata nº3/2013, com as alterações
apresentadas.
3 - Situação Financeira – Resumo Diário
de Tesouraria de 5 de dezembro de 2013
A Câmara tomou conhecimento.
4 - Informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
5 - Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 2014
A Câmara deliberou por unanimidade discutir
e votar o Orçamento e Grandes Opções do Plano
para 2014 na próxima Reunião de Câmara,
6 - Proposta de Contratação de um
Empréstimo a Curto Prazo até ao montante
de 440.000,00 €
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD,
aprovar o Empréstimo de Curto Prazo.
7 - Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Poiares – Pedido de Apoio – Centro Municipal
de Proteção Civil e Quartel – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
sem a participação do Sr. Vereador Carlos
Henriques, do PSD, pelo facto de pertencer aos
órgãos sociais da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares,
aprovar o apoio à referida Associação no valor
de 7.950,00€.

11 - Linhas de Orientação Estratégica –
2014 – Para conhecimento
Este ponto foi retirado na sequência da
deliberação do ponto 5.

POLÍCIA MUNICIPAL
DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E
SERVIÇOS URBANOS
1 - Centro Municipal de Proteção Civil
– Reprogramação Estratégica do QREN –
Transição da operação para o POVT
A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a proposta nos termos da informação
dos serviços técnicos.
2 - Processo de Obras n.º 26/2013 –
Alteração e ampliação de habitação – Fonte
Longa – Maria Judite Garcia Pacheco
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
3 - Processo de Obras n.º 15/2013 –
Legalização de muro de suporte de terras –
Terreiros de Santo António – Maria Filomena
Ferreira Marques Aires
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.

Reunião Ordinária
17 de DEZEMBRO de 2013
Presentes à reunião:
PRESIDENTE:
João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES:
Carlos Manuel Soares Henriques
Artur Jorge Baptista dos Santos
Zita Guiomar Carvalho Cação
Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
8 - Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Poiares – Pedido de Apoio – Complexo
Desportivo
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto
contra do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD
e sem a participação do Sr. Vereador Carlos
Henriques, do PSD, pelo facto de pertencer aos
órgãos sociais da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares,
aprovar a não concessão do apoio solicitado
pela referida Associação.
9 - Proposta de atualização anual das
taxas dos Regulamentos Municipais
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD,
aprovar a atualização anual das taxas dos
regulamentos municipais, pela variação média
dos últimos doze meses do Índice de Preços do
Consumidor - aumento de 0,6% - nos termos do
disposto no n.º1 e n.º 2 do art.º 9.º da Lei 53E/2006, 29 de dezembro (RGTAL).
10 - Regulamento Municipal de
Estacionamento de Duração Limitada –
manutenção dos valores atuais
A Câmara deliberou, por unanimidade manter
os valores atuais, atualizando-se apenas as
restantes taxas do referido regulamento (emissão
do cartão de residente e de comerciante).

6 - Alteração de taxa de consumo de água
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta do Sr. Presidente.

1 - Gestão de Redes de Circulação –
alterações de sinalização
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
o conjunto das alterações e/ou novas atuações
de sinalização, nos termos da listagem referida.
2 - Proposta substituição elementos
Secção Autónoma do Conselho de Avaliação
da Câmara Municipal
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
a proposta acima transcrita.
3 - Proc. Disciplinar – Carlos Alberto
Santos Fonseca – Proposta de aplicação de
pena
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta acima transcrita.
4 - Proc. Disciplinar – Fernando António
Conceição Lopes – Proposta de aplicação de
pena
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta acima transcrita.
5 - Proc. Disciplinar – Eugénio Almeida
Oliveira – Proposta de aplicação de pena
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de acima transcrita.

1 - Proc.185/13 - Incumprimento Limpeza
de terreno – Vale Gião – Maria Alice Garcia
Domingues
A Câmara analisou e deliberou, por maioria,
com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD,
aprovar a notificação.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1 - Ata 4/2013, para aprovação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a ata nº4/2013.
2 - Alargamento de horários de
funcionamento – “Barman Club” –
Feitiçomania, Lda – Casal Jardim –
Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de alargamento de horário.
3 - Situação Financeira – Resumo Diário
de Tesouraria de 16 de dezembro de 2013
A Câmara tomou conhecimento.
4 - Informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
5 - Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 2014
A Câmara deliberou, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD.
6 - Linhas de Orientação Estratégica –
2014 – Para conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
7 - Agrupamento de Escolas de Vila Nova
de Poiares - Pedido de Apoio para Visitas de
Estudo de alunos carenciados e Desporto
Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de apoio no montante de
4082,50€.
DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO
E SERVIÇOS URBANOS
1 - Processo de Obras n.º 28/2013 –
Construção de moradia e muro de vedação –
Barreiro de Mucela – António Manuel da Silva
Gomes
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.
2 - Processo de Obras n.º 70/2006 –
Reconstrução e ampliação de Moradia –
Segundeira – Maria Isabel Martins
Deferida a pretensão, por unanimidade, de
acordo com os pareceres dos serviços técnicos
e condições impostas.

Reunião Ordinária
3 de JANEIRO de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE:
João Miguel Sousa Henriques

Deliberações | Breves

VEREADORES:
Carlos Manuel Soares Henriques
Artur Jorge Baptista dos Santos
Zita Guiomar Carvalho Cação
Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1 - Acordo entre Município e Águas do
Mondego, SA – Para Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
2 - Proposta de Regulamento Municipal
de Apoios ao Associativismo
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
a proposta.
3 - Proposta de não oposição a desistência
de mobilidade
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
a proposta acima transcrita.
POLÍCIA MUNICIPAL
1 - Proc.100/13 – Ponte Romana – Quinta
da Moenda
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a colocação da sinalização de interdição
de circulação a veículos com peso superior a 5,5
toneladas.

UNIDADE DE APOIO TÉCNICO
Jurídico e Contencioso
1 - Protocolo/Acordo Colónia de Quiaios
e Pavilhão Desportivo
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto
contra do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD,
e sem a participação do Sr. Vereador Carlos
Henriques, do PSD, pelo facto de pertencer
aos órgãos sociais das instituições em causa,
aprovar a denúncia do contrato de comodato
outorgado com a ADIP.
Mais deliberou, por maioria, com o voto
contra do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD,
e sem a participação do Sr. Vereador Carlos
Henriques, do PSD, pelo facto de pertencer aos
órgãos sociais das instituições em causa, aprovar
a denúncia do protocolo com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Poiares.

4 - Alargamento de horário de
funcionamento – Passagem ano 2013/14 –
“Barman Club” – Feitiçomania, Lda – Casal
Jardim – Entroncamento - ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
ratificar o pedido.
5 - Situação Financeira – Resumo Diário
de Tesouraria de 27 de dezembro de 2013
A Câmara tomou conhecimento.
6 - Informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
7 - Alteração Orçamental n.º 8 Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do
PSD, e sem a participação do Sr. Vereador
Carlos Henriques, do PSD, por fazer parte
dos órgãos sociais da entidade bancária
referenciada no documento, ratificar a alteração
orçamental.
DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO
E SERVIÇOS URBANOS
1 - Processo de Obras n.º 25/2013 –
Legalização de Moradia, garagem, arrumos
e muro de vedação – Carvalho – Silvina
Larguesa
Deferida a pretensão por unanimidade.
2 - Processo de Obras n.º 43/2012 –
Alteração de moradia – Vale Vaz – Elisabete
Maria Manaia de Oliveira Francisco
Deferida a pretensão, por unanimidade.
3 - Processo de Obras n.º 41/2013 –
construção de armazém de apoio agrícola –
Hugo Filipe Baptista dos Santos
Deferida a pretensão, por maioria, com os
votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, sem
a participação do Sr. Vice-Presidente, por ser
familiar direto do requerente, e com o exercício
de voto de qualidade da competência do Sr.
Presidente da Câmara Municipal.
4 - Processo de Obras n.º 32/2013 –
Construção muro de vedação – Pereiro de
Baixo – Nicole Patricia Krol
Deferida a pretensão, por unanimidade.
5 - Processo de Obras n.º 40/2013 –
Alteração Proc.33/2010 – Jagundo-Venda
Nova – Rui Manuel dos Santos
Deferida a pretensão, por unanimidade.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1 - Ata 5/2013, para aprovação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a ata nº5/2013, com as alterações
apresentadas.
2 - Clínica Médico Dentária Dr. João
Martins, Lda – Soito, Corga – Licenciamento
de Publicidade
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido.
3 - Joaquim Miguel Jorge Martins –
Largo Dr. Daniel Matos – Licenciamento de
Publicidade
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido.

6 - Redução de escalão de consumo
de água - Pedro Miguel Correia Campos –
S.Miguel
A Câmara deliberou, por maioria, com a
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
a redução do escalão 6, para o escalão 5.

Reunião Ordinária
17 de JANEIRO de 2014
Presentes à reunião:
PRESIDENTE:
João Miguel Sousa Henriques
VEREADORES:
Carlos Manuel Soares Henriques
Artur Jorge Baptista dos Santos

João Vaz Pereira
Nelson Pedro Santos Coelho

PRESIDÊNCIA
1 - Voto de Pesar pelo falecimento de
Eusébio da Silva Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar um voto de pesar pelo falecimento de
Eusébio da Silva Ferreira, bem como dar conta
do mesmo à respetiva família.
2 - Proposta de Encargos para 2014
com novos recrutamentos, alterações de
posicionamento remuneratório e atribuição
de prémios
A Câmara deliberou, por maioria, com
abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar
a proposta.
3 - Proposta de celebração de contrato
de prestação de serviços na modalidade
de avença – serviços de assessoria técnica
especializada na área da advocacia e
consultadoria jurídica – pedido de parecer
prévio vinculativo
A Câmara deliberou, por maioria, com
a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD,
nos termos propostos, emitir parecer prévio
favorável.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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BREVES
Município actualizou taxas
Fruto das imposições legais vigentes,
o Município procedeu à atualização
anual das taxas dos regulamentos
municipais, pela variação média dos
últimos doze meses do Índice de
Preços do Consumidor.
Foi exceptuada deste aumento a taxa
do abastecimento de água que, por
razões de justiça social, apenas foi
alvo de um ajustamento minorante no
segundo escalão (0-10m3), passando
de 0,89€ para 0,90€.
As taxas atualizadas encontram-se
devidamente publicitadas no sítio de
Internet da Câmara Municipal em:
http://www.cm-vilanovadepoiares.
pt/?mostra=servicos&id=regul_
municipais

Recolha dos lixos sofreu
atrasos nos últimos meses

1 - Ata 6/2014, para aprovação
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a ata nº6/2014, com alterações.
2 - Pedido de Cedência do salão do CCP –
Associação Desportiva de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, sem
a participação do Sr. Vereador Carlos Henriques,
pelo facto de integrar os órgãos sociais da
instituição em causa, aprovar o pedido.
3 - Situação Financeira – Resumo Diário
de Tesouraria de 16 de janeiro de 2014
A Câmara tomou conhecimento.
4 - Informação dos Serviços
A Câmara tomou conhecimento.
5 - Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Poiares – Pedido
de Apoio – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, sem a
participação do Sr. Vereador Carlos Henriques do
PSD, por integrar os órgãos sociais da instituição
em causa, e sem a participação do Sr. Vereador
Pedro Coelho, do PSD, por ter dúvidas quanto à
possibilidade de existência de incompatibilidade,
dado que integra a Assembleia Geral da referida
Associação, aprovar a transferência de uma
verba no valor de 8.000,00 €.

DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO
E SERVIÇOS URBANOS
1 - Processo de Obras n.º 37/2013 –
Construção de telheiro e muro de vedação
– Areias – Entroncamento – Alfredo Martins
Ferreira
Deferida a pretensão, por unanimidade.

Nos últimos meses de Janeiro e
Dezembro, verificaram-se alguns
atrasos na recolha dos lixos
domésticos um pouco por todo o
concelho, fruto de avarias que se
registaram em dois dos três veículos
que procedem a essa recolha.
Com apenas um veículo, e de
grandes dimensões, a funcionar,
os atrasos na recolha de lixo foram
inevitáveis, com as inerentes
consequências desagradáveis para
toda a população. A Câmara Municipal
tudo fez para resolver o problema o
mais rapidamente possível, mas as
dificuldades financeiras do Município
não permitiram que as avarias fossem
reparadas com a brevidade desejada.
Apesar de todas as contrariedades,
e ainda que com algum atraso, a
situação já foi resolvida e reposta a
normalidade na recolha do lixo.

BREVES
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Município tem novo horário
de atendimento ao público
A Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares procedeu à alteração dos
seus horários de funcionamento.
Assim, desde o dia 20 de Janeiro que
os serviços estão abertos ao público,
de forma ininterrupta, entre as 8h30
e as 17 horas.
Um dos grandes objectivos desta
medida posta em prática pelo actual
Executivo está relacionada com uma
maior e melhor oferta dos serviços
prestados aos munícipes, e que se
integra no âmbito de uma série de
reformas que estão a ser levadas a
cabo, como é o caso do Balcão de
Atendimento Único.

Demarcação de Prédios
Rústicos
A Câmara Municipal vai proceder
à demarcação dos prédios rústicos
que são pertença do Município
localizados na Serra do Carvalho,
Serra da Soalheira e na Serra do
Bidueiro, nas freguesias de Arrifana,
Poiares - Santo André e de São
Miguel, respectivamente.
Nesse sentido, e por forma a obter
mais esclarecimentos, todos os
interessados deverão contactar os
serviços de Topografia, Cartografia e
SIG da Câmara Municipal.

Informação de roturas no
abastecimento de água
Por forma a que os munícipes
tenham conhecimento quase em
tempo real das diversas roturas
no abastecimento de água, e que
vão surgindo quase diariamente
por todo o concelho, a Câmara
Municipal informa através da página
da Presidência no facebook não só a
localização, como o tempo previsto
para a sua resolução, bem como
quando a reparação está concluída.
A informação pode ser acedida em
www.facebook.com/presidencia.
vilanovadepoiares

BREVES

Actualidade | Últimas

Esclarecimento sobre o tratamento de
esgotos recolhidos na limpeza de fossas
Face às dúvidas levantadas por alguns
munícipes quanto aos procedimentos
utilizados pela Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares no que respeita
ao tratamento dos esgotos recolhidos
durante a limpeza das fossas sépticas,
importa clarificar e esclarecer alguns
aspectos:
1. A Câmara Municipal tem que fazer a
descarga dos esgotos residuais urbanos,
provenientes da limpeza das fossas
sépticas, num sistema que, de forma
eficaz e ambientalmente segura, promova
o tratamento adequado desse mesmo
esgoto.
2. No nosso concelho, tal só é possível
com descarga imediatamente a montante
de uma ETAR (Estação de Tratamento
de Águas Residuais) que esteja em
funcionamento, como é o caso da ETAR
de Vale de Vaíde.
3. A ETAR de Vale de Vaíde funciona
com um sistema de decantação e
tratamento por leito de macrófitas.
4. É evidente que é absolutamente
impossível impedir que, durante a

Diversas alterações na
sinalização de trânsito
A Câmara Municipal está a proceder a
um conjunto de alterações na sinalização
de trânsito no concelho, com vista a
uma melhor organização das redes de
circulação viária municipal.
Numa primeira fase foram já
identificadas 50 situações de alteração
e/ou colocação de nova sinalização,
onde destacamos apenas algumas como
a desactivação do parque de viaturas de
duas rodas na Rua General Humberto
Delgado (em frente à GNR), a remoção da
‘meia lua’ existente na Rua Comendador
José Joaquim Ferreira (junto ao Centro
Educativo de Sto.André), a remoção
da proibição a veículos pesados no
Largo da República ou ainda a remoção
da sinalização de transito proibido no
Entroncamento (Vila Chã).
As alterações podem ser consultadas
no sítio da Internet da Câmara Municipal,
em http://cm-vilanovadepoiares.pt

Tratamento de Esgotos da ETAR de Vale de Vaíde é verdadeiramente eficaz

descarga e nos momentos imediatamente
subsequentes, cheiros se verifiquem
alguns cheiros menos agradáveis, ainda
que por um período de tempo limitado, e
que de forma natural são eliminados pela
própria atmosfera.
5.Realçamos, por isso que o
procedimento da Câmara Municipal,
não só está correto, como é o mais

adequado, promovendo um efetivo e
ambientalmente seguro tratamento dos
resíduos recolhidos.
6.Há ainda a referir que a ETAR de
Vale de Vaíde é submetida a análises
regulares, cujos resultados de eficácia de
tratamento têm sido muito satisfatórios,
pelo que o tratamento promovido pela
ETAR é verdadeiramente eficaz.

“As Ruas da Minha Terra”
Como já é do conhecimento público,
está em curso na Câmara Municipal o
processo de implementação da toponímia
no Concelho. Cada topónimo, nome
de lugar ou de rua, tem naturalmente
uma origem e uma evolução, um valor
simbólico da cultura, tradição e da história
das povoações. Qualquer rua é de todos.
Mas se a conhecermos melhor, passará a
ser um pouco mais nossa.

Assim, convidam-se todos os munícipes
a participar na atribuição de topónimos
ou nomes de ruas do Município.
Dirija-se à sua Junta de Freguesia ou à
Câmara Municipal e sugira um nome para
as ruas da sua terra, até 28 de Fevereiro
de 2014.
Já são vários os contributos
apresentados pelos munícipes, pelo que
contamos também com a sua participação.

Balanço de 100 dias de Mandato

Nova estratégia de
comunicação
:: Comunicação Interna
- Implementação de uma verdadeira
política de comunicação interna;
- Intranet (em fase de implementação);
- Utilização do “correio interno” para
divulgação de informações: despachos
e/ou informações (poupança de meios,
papel, tinteiros,...)
:: Comunicação Externa - Rigor e
Transparência
> Página de facebook da Presidência
- Interactividade com os munícipes;
- Acolher sugestões e/ou reclamações,
dando resposta quase na “hora”;
- Divulgar as várias iniciativas e
actividades;
- Informação quase em tempo
real, sobre as roturas de água que
acontecem por todo o concelho, dando
informação do tempo previsto de
resolução e informação da reparação já
efectuada;

> Boletim Municipal
- Formato jornal;
- Periodicidade trimestral;
- Divulgação obrigatória da actividade
municipal;
- Diminuição de custos com impressão
e distribuição (feita com recursos da
Câmara Municipal)
> Actualização do site do Município
- Esforço de actualização dos
conteúdos já existentes;
- Fase de remodelação;
- Brevemente será apresentada a nova
página do Município;

Reorganização e
Modernização Administrativa
:: Novo Modelo de Gestão Autárquica
- Distribuição de Pelouros;
- Delegação de competências no Vice-

Presidente e Chefes de Divisão;
- Atendimento ao munícipe pelo Sr.
Presidente (segundas e quintas-feiras);

- Atendimento ao munícipe pelo Sr.
Vice-Presidente (terças-feiras)
:: Reorganização dos Serviços
Municipais
- Reorganização dos espaços e
funcionamento;
- Alargamento de horários (8h30 / 17h);
- Sem encerramento para almoço;
- Serviços abertos ininterruptamente,
atendendo às necessidades dos
munícipes;
- Com o objectivo de promover uma
maior capacidade de resposta e
melhoria contínua do atendimento ao
público, assente numa optimização
interna dos serviços gerais;
- Criação do Balcão de Atendimento
Único ao munícipe, proporcionando
maior eficácia: organização do
atendimento personalizado e em
função das necessidades do munícipe;

- Implementação de FrontOffice e
BackOffice, com controlo de entradas,
pela Polícia Municipal;

Poupança e Redução de
Despesa
:: Orçamento
- Preocupação de elaborar um
orçamento realista e não “empolado”
- valor global de cerca de 9 milhões de
euros;
- Orçamento meramente contabilístico

que não permite investimento,
implicando grandes cortes em várias
rúbricas;
- Reforço da dotação da área social:
valor mais alto dos últimos anos;
:: Diminuição da dívida encontrada
- Redução de mais de meio milhão de
euros;
- Dívida total a 23 de Outubro de 2013:
21.005.510,04 €;
- Hoje: 20.456.480,12 €;
- Redução de 549.029,92 €;

:: Desistência de vários contratos
existentes - onerosos e sem fundamento
- Candidatura de Dinamização Turística
das Escolas Primárias Desactivadas:
poupança de 90 mil €;
- Expropriação para Parque de
Estacionamento da Vila: poupança de
115 mil €;
- Alargamento de Rua dos CTT,
introduzindo alternativas de circulação:
poupança de 80 mil €
- Desistência de protocolo com ADIP
- Colónia Balnear da Praia de Quiaios:
poupança de 15 mil € / ano;
- Desistência de protocolo com
Associação de Produtores Florestais:
poupança de 75 mil € (limpezas de
terrenos efectuadas com recursos
municipais);
:: Renegociação de vários contratos
- Renegociação da dívida à Águas do
Mondego: resolveu-se uma situação
que se arrastava nos tribunais há mais
de 3 anos;
- Renegociação do contrato de
comunicações: poupança de 60 mil €
/ ano, só nas comunicações móveis,
dado que as “fixas” estão ainda em
negociação;
- Renegociação dos contratos com a
EDP: em curso;
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- Renegociação com a Transdev:
iniciado o pagamento mensal das
facturas, algo que antes não acontecia.
:: Outros
- Reestruturação da atribuição
de apoios às Associações e
Colectividades: com critérios
rigorosos, transparentes e equitativos;
- Elaboração e aplicação do
Regulamento de Apoios ao
Associativismo e às Juntas de
Freguesia: processo com maior
transparência e rigor;
- Elaboração do Regulamento Geral
das Instalações Desportivas: concluído
e presente à reunião de Câmara;
- Iluminação do Estádio Municipal:
aproveitamento dos recursos já
existentes, rentabilizando os meios
e a capacidade instalada da Câmara
Municipal;
:: Gestão do Parque de Viaturas e
maquinaria - GPS/Seguros
- Poupança de 50 mil € / ano, a
que acrescem os ganhos a médio e
longo prazo, com implementação de
sistema de GPS para controle da frota
automóvel e máquinas;
- Cerca de 50 % do parque automóvel
está obsoleto, para abate:

Imobilizado a manter
pelo município (veículos e
máquinas)
Imobilizado a abater / sucata
a vender ou ponderar a venda

> Continua na
página seguinte
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:: Acção Social
> Poiares Solidário e Amigo
- Sem custos directos para o
Município: assegurados pela Rede
Social e apoio e donativos do tecido
empresarial do concelho;
- Poupança de 3 mil € face ao ano
anterior;
- Asseguradas actividades
como espectáculos, workshops,
conferências, almoço com população
sénior e Mostra Social;

Balanço de 100 dias de Mandato
:: Semana da Chanfana ‘14
- Diminuição de custos: poupança
de mais de 7 mil €, assegurando boa
divulgação do evento - publicidade em
Outdoors, pendões plásticos em vários
concelhos e publicidade no Multibanco;

:: Apoios às Juntas de Freguesia
- Limpeza e manutenção de vias
públicas;

- Criação de um programa de
actividades e animação paralela, a
custo zero para o Município;
:: Feriado Municipal
- Diminuição de custos;
- Combate à banalização das
homenagens e distinções atribuídas:
uma distinção por ano;
- Mudança de localização da
Sessão Solene para o CCP: ganhos
de qualidade e conforto / maior
participação da população;
- Conjunto de actividades sem custos
para o Município: Torneio Interfreguesias; e exposição “As Cores de
Mudança”;

OUTROS
:: Conselho Municipal de Educação
- Reactivação e dinamização do CME,
que se encontrava quase estagnado;
:: Toponímia
- Implementação do processo, com a
envolvente participação da população;
:: Gestão das Redes de Circulação
- Alteração e instalação de nova
sinalização vertical e horizontal,
por forma a melhorar a circulação
rodoviária no concelho;
- Pintura de passadeiras, etc...
:: AIRC / DUECEIRA
- Participação activa nos projectos
intermunicipais;
:: ADXTUR
- Reintegração na Rede das Aldeias de
Xisto

DESPORTO
CULTURA
:: Extinção da equipa de Projecto
“Política Cultural Concelhia Integrada”
- Diminuição de custos;
- Contínua dinamização do CCP:
optimização dos meios e recursos
instalados, conseguindo promover
a realização de espectáculos e
actividades quase todos os meses;
- Conseguimos provar que com menos
é possível fazer mais e melhor;

:: Reuniões com empresas e
associações do concelho
- Com grande assiduidade, por forma a
auscultar as necessidades;

:: Intervenções pontuais
- Reparações quase diárias de
condutas de abastecimento de água e
saneamento;
- limpeza de bermas e valetas;

ACÇÃO SOCIAL
:: Iniciativas inovadoras
> Equipa Móvel de Acção Social - em
fase de implementação
- Acção Social em Movimento; objectivo
de descentralizar a intervenção das
técnicas de Serviço Social do Município
(com visitas ao domicílio e atendimento
nas Juntas de Freguesia) - Resultado:
intervenção social de proximidade,
maior celeridade, e mais eficaz resposta
social;
> Banco de Recursos - em fase de
implementação
- Loja Social e Banco de Voluntariado:
em parceria com as associações
concelhias;
> Reunião do Conselho Local de Acção
Social
- Retomados os trabalhos deste
conselho, após ano e meio desde a
realização da última reunião;

:: Avenida Manuel C. Coelho
- Intervenção, colocando tampas nas
caixas de saneamento e criação de
caixas para águas pluviais;

:: Rentabilização dos meios e recursos
do Município
- Férias Desportivas de Natal;
- Aulas gratuitas de ténis;
- Kickboxing - novidade em fase de
implementação;

OBRAS
:: Apoios a instituições
- Disponibilização de mão-de-obra
qualificada do Município;

:: CIM - Região de Coimbra
- Integração na nova CIM;
- Participação activa nos projectos de
desenvolvimento regional, promovendo
a solidariedade intermunicipal;
- Objectivos: ganhar escala e
capacidade de reivindicação junto
das instâncias centrais para projectos
fundamentais como o Metro Mondego,
A13/EN17, e ligação ao IP3
:: Renegociação de contratos e recurso
à Central de Compras da CIM
- Objectivos: agilizar procedimentos
administrativos, ganhar escala e obter
produtos e serviços com menor custo;
exemplo: combustíveis e seguros;

:: Património da Câmara Municipal
- Sua identificação, nomeadamente
o levantamento da área florestal:
manutenção e rentabilização;
:: Reorganização do Serviço de Recolha
de Lixo
- Evitar falhas como a do passado mês
de Dezembro;
- Lavagem de contentores de
recolha de lixo, cumprindo normas
de qualidade do serviço prestado e
contribuíndo para a defesa do meioambiente;
:: Viaturas
- Recuperação de viaturas de
transportes escolares, bem como
viaturas do serviço de águas e
saneamento, e recolha de lixo;
:: Canalização de recursos para o
serviço de despejo de fossas sépticas
- Recuperar lista infindável de pedidos
em lista de espera e, em breve, poder
responder “na hora”
Entre muitos, muitos, muitos outros...

100 dias depois,
Com uma gestão partilhada e coresponsabilizada:
- Introduzimos novas formas de
pensar e agir;
- Rentabilizámos recursos;
- Reduzimos a dívida em mais de
meio milhão de euros;

Resumindo:

