----- Reunião Ordinária Pública de 3 de setembro de 2021 no Salão Nobre da Câmara Municipal

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas ----------------------------------------------------------------- Presentes à reunião: ------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques ------------------------------------------------------------- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos ---------------------------------------------------------------------------- Marcos André Marta Bento ------------------------------------------------------------------------------------- Ana Lara Henriques de Oliveira ----------------------------------------------------------------------------- João Pedro Vaz Pereira --------------------------------------------------------------------- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. --

1- Ata nº 92/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste assunto, não participou o Sr. Vice-Presidente, por não ter estado presente na
reunião correspondente à referida Ata, nos termos do nº 3 do art.º 34º do CPA. -------------------- Foi presente a Ata nº 92/2021 ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 92/2021. -----------------------------2- Ata nº 93/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a Ata nº 93/2021 ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 93/2021. ------------------------------

3- Pedido de cedência de espaços (Complexo Desportivo) - C.B.E.I.S.A. – Ratificação
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10340/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do
Complexo Desportivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação com registo myDoc nº
10340/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Pedido de cedência de espaços (Complexo Desportivo) - C.B.E.I.S.A. – Ratificação
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10342/2021.

1

2

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do
Complexo Desportivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação com registo myDoc nº
10342/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Manuel Lima - Jogo Veteranos C. F. Os
Idosos - 11/09/2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10593/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do
Estádio Municipal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos da informação com
registo myDoc nº 10593/2021. -------------------------------------------------------------------------------6- Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Manuel Lima - Jogos Veteranos C. F. Os
Idosos - Até ao final do Ano 2021 ------------------------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10594/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do
Estádio Municipal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos da informação com
registo myDoc nº 10594/2021. --------------------------------------------------------------------------------

7- Resumo Diário de Tesouraria ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 02 de setembro de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.077.497,51 € (um milhão, setenta
e sete mil, quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e um cêntimos) e em
Operações não Orçamentais a quantia de 302.916,18 € (trezentos e dois mil, novecentos e
dezasseis euros e dezoito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------8- Informação dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira. --------------Contabilidade, no período compreendido entre 20 de agosto e 2 de setembro de 2021, no
valor total de 125.346,72€ (cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e seis euros e
setenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 2 de
setembro de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------

9- Situação de Violência Doméstica | RIAVVD | Pedido de Colaboração – Ratificação -
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10563/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio nos termos da
informação técnica com registo myDoc nº 10563/2021. ------------------------------------------------10-Situação Social | situação de precariedade financeira - proc. nº10316- Ratificação
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10316/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio nos termos da
informação técnica com registo myDoc nº 10316/2021. ------------------------------------------------11- Situação Social | Apoio para material escolar - proc.10625 ----------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10625/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio nos termos da informação
técnica com registo myDoc nº 10625/2021. ---------------------------------------------------------------12- Ação Social Escolar | Pedido de isenção de pagamento da componente de
alimentação | Proposta Técnica ------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10476/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da
comparticipação familiar no âmbito das refeições escolares nos termos da informação
técnica com registo myDoc nº 10476/2021. ---------------------------------------------------------------13- Ação Social Escolar | Pedido de isenção de comparticipações ------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10620/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de
comparticipações nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 10620/2021. ----14- Pedido de comparticipação no Transporte Escolar - Proc. 9348 ---------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10452/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de passe
escolar nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 10452/2021. -------------------

15- Normas reguladoras POIARTES 2021 | Mostra Nacional de Artesanato, Agrícola,
Comercial, Industrial, Gastronomia e Caprinicultura -------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10642/2021,
acompanhada do documento de Normas e do Boletim de Inscrição. ------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas reguladoras da POIARTES
2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16- Minuta de Contrato Programa 2021 | CIKP - IKIGAI Clube de Karaté VNPoiares; ---
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10313/2021,
acompanhada da minuta do Contrato-Programa. ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato programa a
celebrar com o CIKP – IKIGAI Clube de Karaté de Vila Nova de Poiares. --------------------------

17- Processo de Obras nº 34/2018 - Licenciamento de Alterações - Alves Bandeira,
Lda - Av.ª Manuel Carvalho Coelho --------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o processo de obras nº34/2018, cujo titular é Alves
Bandeira, Lda, com vista ao licenciamento de alterações ao projeto de arquitetura da
edificação sita em Avenida Manuel Carvalho Coelho. ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Marcos Bento, do
PSD, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos serviços técnicos. -------------------18- Processo de Obras nº 47/2018 - Licenciamento de Alterações - Gonçalo José
Queirós Pascoal - Vale Verde ----------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o processo de obras nº47/2018, cujo titular é Gonçalo
José Queirós Pascoal, com vista ao licenciamento de alterações ao projeto de arquitetura da
edificação sita em Vale Verde, freguesia de Arrifana -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------19- Correção Material da 3ª alteração do PDM de Vila Nova de Poiares------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10366/2021,
acompanhada dos documentos técnicos relativos ao procedimento. ------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento de correção material, no
âmbito do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 122.º do RJIGT e consiste na republicação
do Regulamento de Vila Nova de Poiares, com as alterações introduzidas pelo Plano de
Ordenamento da Albufeira das Fronhas, nos termos da informação técnica nº 10366/2021. -20- Coletor de Saneamento na Vendinha - alteração da cedência localizada entre os
artigos 573 e 574, para norte do artigo 574 ---------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10319/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, corrigir a deliberação da Câmara Municipal,
aprovada em 5/01/2009, procedendo à alteração da cedência localizada entre os artigos 573
e 574, para norte do artigo 574, nos termos da informação técnica nº 10319/2021. -------------
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21- Relatório de Avaliação Final do Aviso n.º 6700/2021 - "Produção e Consumo
Sustentáveis" --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente, para conhecimento, o Relatório de Avaliação Final do
Aviso n.º 6700/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------22- Relatório de Avaliação Final do Aviso n.º 6528/2021 - "Saúde de qualidade, água,
cidades e comunidades sustentáveis" ---------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente, para conhecimento, o Relatório de Avaliação Final do
Aviso n.º 6528/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------23- Relatório da SPOT GAMES relativo à implementação do SPOT Cidadania no ano
letivo 2020/2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente, para conhecimento, o Relatório SPOT GAMES, relativo
à implementação do SPOT Cidadania. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------

----- Não houve intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD. ----------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS. -------------------------------------------------------- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. ---------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente, Artur Santos. ----------------------------------------------------

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi
lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. --------------- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 22 minutos. ----------Assinado por : JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES
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