
Município de Vila Nova de Poiares 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº 16/2014 

---- Reunião Ordinária de 6 de junho de 2014 no Salão Nobre da Câmara Municipal ------

---- Hora de abertura da reunião: 15 horas --------------------------------------------------------------

----- 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 Coei ho ---------------------------------------------------------

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. ---

-------------------------------------------- Ordem do dia ------------------------------------------------

------------------------------ PONTO 1 ----------------------------------
A 

---------------------------- PRES 1 DEN CIA ------------------------------

1. Opção de venda da participação no Capital Social da ERSUC - Ratificação da 

decisão--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente ofício da PARPÚBLICA,-------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente, fazendo um histórico da participação do Município de Vila 

Nova de Poiares na entidade ERSUC, prestando alguns esclarecimentos sobre a proposta 

apresentada para alienação da participação no Capital Social daquela entidade. ---------------

----- Referiu que apesar da participação do Município de Vila Nova de Poiares ser quase 

residual , numa percentagem de 0,281 %, o que está em causa é a prestação de um serviço 

público, considerando que não devia ser privatizado, sob pena de tal se vir a reflectir num 

aumento, provavelmente, desproporcionado, das taxas cobradas aos munícipes, razão pela 

qual o Município decidiu optar pela não venda da sua participação no capital social da 

E R S U C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, referindo que a posição tomada 

pelo Município foi a mais correcta, corroborando o entendimento do Sr. Presidente de que a 

privatização do serviço conduziria a uma alteração de custos que seria imputada aos 

munícipes, o que seria inaceitável. --------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou , por unanimidade, ratificar a decisão de não alienação da 

participação do Município de Vila Nova de Poiares no capital social da ERSUC. ----------------



2. Transporte da Rodoviária da Beira Litoral- Carvalho-V.N.Poiares à 2ª feira--------

----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente, que a seguir se 

t ra n ser eve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- "Já há anos, que a Rodoviária Beira Litoral determinou a suspensão do circuito de transporte 

Carvalho/ Vila Nova de Poiares à 2ª. Peira de manhã, invocando a reduzida taxa de utilização e falta 

de rentabilidade do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Entendendo que a Câmara Municipal deveria colmatar esta falta e a preço reduzido, atendendo as 

dificuldades dos utentes, mormente idosos, o Presidente da Câmara à data levou à consideração da 

Câmara Municipal uma proposta onde propunha que a partir do dia 22 de novembro de 2004, a 

Câmara Municipal começasse a efetuar o transporte , às 2.ªs Feiras, com saída do Carvalho às 

8h45m, passagem por Soutelo às 9h00 e pelo Crasto às 9h15m, com destino ao Mercado Municipal. 

O percurso de regresso seria efetuado com partida às 12h30m do Terminal de Camionagem, sendo 

o custo de cada viagem de 1,00€ (um Euro). -------------------------------------------------------------------------

Esta proposta foi deliberada e aprovada por unanimidade, tendo também sido deliberado mandar 

emitir, para o efeito, mil bilhetes, em Livros de cinquenta, no valor de 1,00€. -------------------------------

Atualmente, verifica-se que este continua a ser o único meio de transporte disponível para que 

muitos dos habitantes locais se desloquem à feira semanal, na sua maioria idosos e sem grandes 

recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apesar desta atividade abranger uma prestação de serviços que está submetida à concorrência, de 

facto não existe nenhum outro meio de transporte público de I e para aquele local, àquela hora, pelo 

que a Câmara Municipal não pode ficar alheia a esta problemática, até porque está consciente que 

caso não providencie no sentido de colmatar esta fragilidade os habitantes daquelas aldeias 

encontram-se impedidos de se deslocarem à feira semanal, onde habitualmente se abastecem para 

toda a semana, uma vez que naquelas aldeias não existe nenhum supermercado, ou mercado local. 

Por outro lado, com esta ação também se incentiva e dinamiza o comércio local, que atualmente se 

encontra estagna d o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Propõe-se à Exma. Câmara Municipal que delibere e aprove que o Município providencie no 

sentido de assegurar o transporte, às 2ªs. feiras, Com saída do Carvalho às 8h45m, passagem por 

Soutelo às 9h00 e pelo Crasto às 9h15m, com destino ao Mercado Municipal, sendo o percurso de 

regresso efectuado com partida às 12h30m do Terminal de Camionagem. ----------------------------------

b) Considerando que o preço do bilhete é neste momento 1,00€, que no entanto se mantém 

inalterado desde 2004, propõe-se que, após esta deliberação, o preço do bilhete unitário, passe a ter 

o valor de 1 , 50€. -------------------------------- -- ---------------------- -- ----------------------------------------------------

e) Proceda à emissão de bilhetes numerados de 1 a 5000, sujeitos a IVA à taxa reduzida , nos termos 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 2. 0 do CIVA. " --------------------------------------------------------------------
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----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo que concorda com a 

atualização dizendo, no entanto, que a proposta significa um aumento de 50%, face ao 

preço atual , pelo que considera que faria mais sentido fazer um aumento gradual, nem que 

tal significasse um segundo aumento, mais tarde. ------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente, referindo que apesar de ser 50%, tal representa um 

aumento de apenas 0,50€, dizendo que também foi considerado este valor por ser mais 

facilitador em termos de trocos.------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, concordando com a existência de um efeito 

psicológico pesado, num aumento de 50%, ainda que concorde também que se trata 

apenas d e O, 50€. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente e reformulou a proposta inicial, propondo um 

aumento de apenas 0,40€, representando o preço unitário de bilhete de 1,40€. ----------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Município providencie no sentido de 

assegurar o transporte, às 2ªs. feiras, Com saída do Carvalho às 8h45m, passagem por 

Soutelo às 9h00 e pelo Crasto às 9h15m, com destino ao Mercado Municipal, sendo o 

percurso de regresso efectuado com partida às 12h30m do Terminal de Camionagem.------

----- Deliberou ainda que o preço do bilhete unitário, passe a ter o valor de 1,40€. -------------

----- Mais deliberou que se proceda à emissão de bilhetes numerados de 1 a 5000, sujeitos 

a IVA à taxa reduzida , nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 2.0 do CIVA.-------------------

3 . Aplicação do horário de trabalho de 40 horas semanais e 8 diárias - Para 

e o n h e e i me n to ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente uma informação do Sr. Presidente, que a seguir se 

t ra n scre ve : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- "João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

levar ao conhecimento da Câmara Municipal o seguinte:-----------------------------------------------------------

-Foi publicada a Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, que veio estabelecer a duração do período normal 

de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, para oito horas por dia e quarenta horas 

semanais, alterando em conformidade algumas disposições legais existentes em matéria de horário 

d e Ira ba 1 h o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Por despacho do Presidente, à data, Jaime Carlos Marta Soares, de 26 de setembro de 201 3, foram 

ajustados os horários de acordo com o diploma acima mencionado; -------------------------------------------

-Foram recebidos nesta Câmara Municipal, o Processo n.0 716/13.IBECBR do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Coimbra, relativo á providência cautelar apresentada pelo Sindicato, STAL, o Processo n.0 

732/13.3BECBR do Tribunal referido anteriormente, relativo á providência cautelar apresentada pelo 
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Sindicato, SINTAP, bem como o Processo 797113.SBECBR da Federação Nacional dos Sindicatos 

dos Trabalhadores em Funções Publicas e Sociais que entretanto desistiu da instância, o qual foi 

confirmada por sentença de 20112/2013. -------------------------------------------------------------------------------

- Prosseguiram contudo as outras duas providenciais interpostas, ambas com indeferimento da 

providência, sendo que o ST AL veio interpor recurso para o Tribunal Central Norte, o qual foi 

admitido em 4/12/2013 com subida imediata nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo 

da decisão recorrida, tendo posteriormente sido negado provimento ao mencionado recurso.-----------

- Acresce que em 14/0112014 (ainda no decurso do recurso do indeferimento da providencia) o 

Municipio foi notificado para contestar uma ação administrativa especial de pretensão conexa com 

atos administrativos interposta pelo STAL, em 06/01/2014,o qual ainda se encontra a seguir os seus 

trâ m ites 1 eg ais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Por despacho de 22 de outubro de 2013, e dado à providencia cautelar que obrigava o Municipio a 

suspender o ato recorrido, suspendi o ato tomado em 26 de setembro de 2013, bem como alarguei a 

presente suspensão a todos os trabalhadores do Municipio, salvaguardando assim os princípios da 

igualdade e equidade, com efeitos a partir do dia 24 de outubro de 2013. -------------------------------------

- Verifica-se contudo que, foi negado provimento ao recurso interposto pelo STAL, tendo esta decisão 

já transitado em julgado, pelo que não tem este Municipio, atualmente, fundamento legal para 

sustentar o não cumprimento da Lei n.º 68/201 3, de 29 de agosto; ---------------------------------------------

- Determinando a Lei n. 0 59/2008, de 11 de setembro, que compete à entidade empregadora pública 

estabelecer as normas relativas à duração e organização do tempo de trabalho bem como a definição 

dos horários de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço, através de regulamento interno, dentro 

dos condicionalismos legais e após consulta dos trabalhadores através das suas organizações 

representativas, e tendo em conta que no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho em 

vigor, foi consagrado um acervo de disposições, designadamente no âmbito da duração e 

organização do tempo de trabalho com destaque para as que permitem a adoção do regime de 

horário flexível, de jornada continua e de isenção de horário de trabalho que conferem uma maior 

flexibilidade à gestão do tempo de trabalho e uma maior harmonização da vida pessoal e familiar dos 

trabalhadores, assumindo deste modo, uma relevância social que transcende o estrito âmbito laboral; 

Entendo, face à prossecução do interesse público, no que toca ao normal funcionamento dos serviços 

municipais, que deve ser salvaguardado, bem como à harmonização e equilíbrio da vida pessoal e 

familiar dos trabalhadores, que urge, adaptar os horários dos trabalhadores ao serviço do Municipio 

de forma que salvaguardem o interesse de todas as partes envolvidas, pelo que, nos termos e para 

os efeitos previstos no artigo 135.º do RCTFP, irei reunir com os trabalhadores do Município com o 

intuito de definir os horários a atribuir a cada um." -------------------------------------------------------------------

----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------
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4. Proposta de cedência de direito de exploração da Fraga - Zona de Recreio e 

Lazer à sociedade unipessoal 3 As - Arte, Artesanato e Animação, Unipessoal, 

Lda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PS D, por impedimento lega 1. -----------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente, que a seguir se 

t ra n s crev e : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- "Por deliberação da Camara Municipal de 1 de julho de 2013 o Município aprovou ceder à 

Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, Instituição Particular de Solidariedade Social a 

exploração da FRAGA - ZONA DE RECREIO E LAZER incluindo o seu bar, nos termos do contrato 

de cedência de utilização outorgado, também este aprovado também na referida reunião de 1 de 

j u 1 h o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No dia 12 de julho de 2013 deu entrada nos serviços do Município uma comunicação de horário de 

funcionamento, em nome de uma sociedade unipessoal denominada 3 As - Arte Artesanato e 

Animação, Uni pessoa 1 Lda . --------------------------------------------------------------------------------------------------

A referida comunicação foi devidamente informada tendo sido pedido alguns elementos à sociedade, 

que posteriormente deu cumprimento ao solicitado e juntou-os ao processo. --------------------------------

A ADIP por ser uma associação de utilidade pública não pode ser comerciante e praticar atos 

inerentes a tal actividade, podendo para tal criar uma sociedade que se dedique a tal fim. Face aos 

elementos apresentados e tendo em conta o acima exposto, de facto aquela instituição criou uma 

sociedade unipessoal denominada 3 As - Arte Artesanato e Animação, Unipessoal Lda, constituída 

por uma única sócia, a AD 1 P. ------------------------------------------------------------------------------------------ -----

Assim em complemento da referida deliberação proponho à Exm.ª Câmara que permita que a ADIP 

possa ceder o direito que lhe foi conferido à sociedade 3 às - Arte Artesanato e Animação, 

Unipessoal Lda. CADUCANDO AUTOMATICAMENTE esta autorização caso a sociedade ou as suas 

quotas deixem de pertencer exclusivamente à Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares". 

-----A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta acima transcrita. -------

5. Designação de membro para Conselho Económico e Social Municipal---------------

----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente, que a seguir se 

t ra n s crev e : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- "João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

expor à Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------

Foi devidamente aprovado em reunião de Câmara e sessão da Assembleia Municipal de 4 e 30 de 

abril de 2014 respetivamente, a criação e consequente Regulamento do Conselho Económico e 

5 



Social Municipal, um órgão de análise, reflexão e consulta no âmbito da política e dos atos de gestão 

económico-financeira e social do Município de Vila Nova de Poiares composto por representantes 

dos órgãos eleitos, executivo e deliberativo e da sociedade civil, destinado a promover o diálogo 

entre os diferentes atores da sociedade civil e política , tendo por objetivo a análise, aconselhamento 

e concertação das melhores estratégias para a sustentabilidade financeira e social do Município 

numa linha de transparência de processos e concertação de ideias e estratégias no âmbito do 

de se n vo 1 vim e nto do concelho. ------- -----------------------------------------------------------------------------------

De termina o nº 1 da alínea c) artigo 6° do Regulamento do Conselho Económico e Social Municipal, 

que o referido Conselho é composto, entre outros, por um vereador indicado pela oposição. ----------

Assim , para os efeitos previstos naquela disposição regulamentar, solicita-se que seja indicado, 

pelos membros da oposição , o nome do vereador que pretendem que integre o Conselho Economico 

e Social M u n icipa 1." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, referindo que o assunto já foi 

debatido anteriormente, pelo que, em coerência com as posições assumidas nenhum dos 

vereadores eleitos pelo PSD irá integrar o Conselho Económico e Social Municipal. ----------

----- Interveio o Sr. Presidente, referindo tratar-se de um direito que assiste ao PSD, 

embora não deixe de manifestar a sua discordância, considerando que seria mais 

responsável participar na gestão da 'coisa pública', manifestando as suas opiniões, ainda 

que fossem contrárias às da maioria dos presentes. ---------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, estranhando a posição dos Srs. Vereadores do PSD, 

lembrando que o Conselho Económico e Social Municipal é um órgão consultivo , à 

semelhança do que acontece com o Conselho de Estado, na Presidência da República. ----

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, dizendo que a 

comparação com o Conselho de Estado não faz qualquer sentido, dado que a maioria das 

personalidades com assento nesse órgão são ex-presidentes ou personalidades que já não 

têm participação ativa na política, o que não acontece com a composição proposta por este 

Executivo para integrar o Conselho Económico e Social Municipal.--------------------------------

----- Os Srs. Vereadores do PSD não designaram nenhum membro para integrar o 

Conselho Económico e Social Municipal. -------------------------------------------------------------------
, 

------------------------- POLICIA M UN ICI PAL -- ---- ------------------

1. Proposta de sinalização - Estrada de Vale de Afonso - Colocação de sinais 
verticais de perigo A1a (curva à direita) e A1b (curva à esquerda)---------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 361/2014, da Polícia Municipal. ---------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 361/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

2. Proposta de sinalização - Vila Chã - remoção de praticamente toda a sinalização 
existente, à excepção de dois sinais de STOP, e colocação de lancil ------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 455/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 455/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

3. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
cedência d e passagem 81 ----------------------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 428/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 428/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

4. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
cedência d e passagem 81 -----------------------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 427/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 427/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

5. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem 81 -----------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 426/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 426/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

6. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
cedência d e passagem 81 -----------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 425/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 425/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

7. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem 82 (STOP) ------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 424/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 424/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

8. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem 82 (STOP) ------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 423/2014, da Polícia Municipal. ---------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 423/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

9. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal complementar 
O 7 a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 422/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 422/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

1 O. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal complementar 
o 7b -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 421/2014, da Polícia Municipal. --------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 421/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -----

11 . Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
perigo A4c ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 420/2014, da Polícia Municipal. --------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 420/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -----

12. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem B 1 -----------------------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 419/2014, da Polícia Municipal. --------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 419/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -----

13. Proposta de sinalização - Cabeço de Celas - colocação de sinal vertical de 
perigo A 1 b ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 418/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 418/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

14. Proposta de sinalização-Vila Chã- colocação de sinal vertical de perigo A1a --

----- Para este assunto foi presente a informação 417/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 417/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

15. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 416/2014, da Polícia Municipal. ---------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 416/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

16. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de proibição C3b 

----- Para este assunto foi presente a informação 415/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou , por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 415/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

17. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de obrigação 
D3a e sinal complementar 07a -----------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 414/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 414/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

18. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de obrigação 
03a e sinal complementar 07a -----------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 413/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 413/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

19. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B 2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 412/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou , por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 412/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

20. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem 82 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 411 /2014, da Polícia Municipa l. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 411 /2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

21. Proposta de sinalização-Vila Chã- colocação de sinal vertical de perigo A1a --

----- Para este assunto foi presente a informação 410/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 410/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

22. Proposta de sinalização-Vila Chã- colocação de sinal vertical de perigo A1 b --

----- Para este assunto foi presente a informação 409/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 409/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------
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23. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B 2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 408/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 408/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

24. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B 2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 407/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 407/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

25. Proposta de sinalização - Vila Chã - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 406/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 406/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

26. Proposta de sinalização - Vila Chã - mudança de posição de sinal vertical de 
proibição C14a para lado direito da faixa de rodagem --------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 405/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 405/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

27. Proposta de sinalização - Entroncamento - Remoção de painel adicional relativo 
ao sinal vertical de proibição C3a (trânsito proibido a pesados) -------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 404/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 404/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

28. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de espelho --------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 403/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 403/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

29. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem B2 (STOP) ------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 402/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 402/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

30. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem B2 (STOP) ------------------------------------------------------------------
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----- Para este assunto foi presente a informação 400/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 400/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

31. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
c ed ênc ia d e passagem B 1 -----------------------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 398/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 398/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

32. Proposta de sinalização - Entroncamento - remoção de sinal vertical de 
pro i b i ç ão e 1 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 397/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 397/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

33. Proposta de sinalização - Entroncamento - recolocação de sinal vertical de 
proibição C15 ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 396/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 396/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

34. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
cedência d e passagem B 1 -----------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 395/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 395/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

35. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
obrigação D3a e sinal complementar 07a -------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 394/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 394/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

36. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de painel adicional 
modelo 1 indicador da distância onde é permitida a manobra de inversão de 
marcha -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 393/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 393/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------
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37. Proposta de sinalização - Entroncamento - substituição de sinal vertical de 
proibição C11 b pelo sinal de cedência de passagem 82 (STOP) e colocação da 
sinalização mais próximo da intersecção --------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 392/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 392/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

38. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem 82 (STOP) ------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 391/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 391/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

39. Proposta de sinalização - Entroncamento - remoção de sinal vertical de 
proibição C15 ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 393/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 393/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

40. Proposta de sinalização - Entroncamento - remoção de sinal de sinal vertical de 
proibição C2 (trânsito proibido excepto residentes) e remoção de sinal vertical 
de proibição C15 ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 389/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, considerando que não devia ser 

retirado o sinal C15, dado que pode induzir em erro, dando a entender que o 

estacionamento passa a não ser proibido, o que não é verdade. ------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 

aprovar a alteração de sinalização, nos termos da informação 389/2014, que fica apensa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante.----------------------------------------------------------------

41 . Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem 82 (STOP) ------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 388/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 388/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

42. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
cedência d e passagem 81 ----------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 387 /2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 387/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------
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43. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
i nf o rm ação H a ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 386/2014, da Polícia Municipal. ---------------

-----A Câmara deliberou , por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 386/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

44. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
c ed ên c ia d e passagem B 1 -----------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 385/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 385/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

45. Proposta de sinalização - Entroncamento - remoção de sinal vertical de 
i nf o rm ação H a ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 384/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 384/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

46. Proposta de sinalização - Entroncamento - remoção de sinal vertical de 
pro i b i ç ão C 2 Oc --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 383/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 383/201 4, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

47. Proposta de sinalização - Entroncamento - Mudança de posição do sinal vertical 
de proibição C14a para lado direito da faixa de rodagem ----------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 382/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 382/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

48. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
cedência de passagem 82 (STOP) -----------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 381/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 381 /2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

49. Proposta de sinalização - Entroncamento - remoção do símbolo colocado no 
sinal (veículos de mercadorias) e colocação de placa adicional modelo 11 e -------

----- Para este assunto foi presente a informação 380/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 380/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------
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50. Proposta de sinalização - Entroncamento - remoção de sinal vertical de 
proibição C20c ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 379/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 379/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

51 . Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
obrigação D3a e sinal complementar 07a -------------------------------------------------------

-----Para este assunto foi presente a informação 378/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinal ização, nos termos 

da informação 378/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

52. Proposta de sinalização - Entroncamento - colocação de sinal vertical de 
obrigação 03a e sinal complementar 07a -------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 377 /2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 377/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

53. Proposta de sinalização - Lombada - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem 82 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 433/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 433/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

54. Proposta de sinalização - Estrada Entroncamento-Cabeço de Celas - colocação 
de sinal vertical de proibição C3b -------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 430/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sina lização, nos termos 

da informação 430/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

55. Proposta de sinalização - Entroncamento - Colocação de lomba; colocação de 
sinal vertical de perigo A2a, com placa adicional modelo1 e colocação de sinal 
vertical d e informação H 6 ------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 453/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 453/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

56. Proposta de sinalização - Malpartida - colocação de sinal vertical de cedência 
de passagem B 2 (STOP) --------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 443/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 443/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------
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57. Proposta de sinalização - Malpartida - colocação de sinal vertical de cedência 
d e passagem B2 (STOP) --------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 442/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 442/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

58. Proposta de sinalização - Lombada - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B 2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 441 /2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 441 /2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

59. Proposta de sinalização - Lombada (a descer para Malpartida) - remoção de 
sinal vertical de proibição C3b -----------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 440/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 440/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

60. Proposta de sinalização - Lombada - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 439/2014, da Polícia Municipal.---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 439/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

61. Proposta de sinalização - Lombada - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 438/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 438/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

62. Proposta de sinalização - Lombada - colocação de sinal vertical de obrigação 
D3a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 437 /2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 437/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

63. Proposta de sinalização - Lombada - colocação de sinal vertical de cedência de 
passagem B2 (STOP) ------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 435/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 435/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------



64. Proposta de sinalização - Entroncamento - substituição da placa adicional 
modelo 11 e por placa adicional modelo 8 (estacionamento proibido além de 1 
hora) e colocação de placa adicional modelo 3c ----------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 362/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 362/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

65. Proposta de sinalização - Malpartida - colocação de espelho ---------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 447/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 447/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

66. Proposta de sinalização - Malpartida - colocação de sinal vertical de cedência 
d e passagem B 2 (STOP) --------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 446/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 446/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

67. Proposta de sinalização - Malpartida - colocação de sinal vertical de cedência 
de passagem 82 (STOP) -------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 445/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 445/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

68. Proposta de sinalização - Malpartida - colocação de sinal vertical de cedência 
d e passagem B 2 (STOP) --------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 444/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 444/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

69. Proposta de sinalização - Entroncamento - substituição de sinal vertical de 
informação Ha ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 401/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 401/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------

70. Proposta de sinalização - Estrada Entroncamento-Cabeço de Celas - colocação 
de sinal vertical de proibição C3b ------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação 400/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 400/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

71 . Proposta de sinalização - Forcado - via de sentido único ----------------------------------
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----- Para este assunto foi presente a informação 399/2014, da Polícia Municipal. ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de sinalização, nos termos 

da informação 399/2014, que fica apensa à presente ata, dela fazendo parte integrante.------

---------- ----------UNIDADE DE APOIO TÉCNICO-------------------

1.1. jurídico e Contencioso ---------------------------------- -------------------------------- ---

1.2. Informação Relações Públicas e Marlleting ---------------------------------------------

1.3. Desenuoluimento Local e Recursos Florestais e Proteção Ambiental -----------------

--------------------------------- PONTO 11 -------------------- ---------

-----------------------DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-----------------

2.1. Recursos Humanos ------------------------------------------------------------------------

2.2. Expediente Geral e Arquiuo --------------------------------------------------------------

2.2.1. Ata 15/2014, para aprovação ---------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, apontando as seguintes 

correcções :----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na página 1, falta a presença do Sr. Vereador João Pedro Vaz Pereira.----------------------

----- Na página 2, no ponto 2.3.1 , deve ler-se "este ponto foi retirado, após algumas questões 

levantadas pelos Vereadores do PSD."---------------------------------------------------------------------

-----Na página 5, na primeira linha do último parágrafo da sua intervenção, onde se lê "vive", 

deve ler-se "viver". ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 15/2014, com as alterações 

a ci ma identifica d as. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Taxas e Licenças Diuersas -----------------------------------------------------------------

2.3.1. ICreate - Pedido de licença especial de ruído - "Festa da frô - com música dos 

anos 60, 70, 80 e 90" -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente, para ratificação, um pedido de licença especial de ruído 

apresentado pela Associação ICreate, acompanhado dos pareceres técnicos da Divisão de 

Administração Geral - Taxas e Licenças Diversas.------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento da pretensão, nos termos 

dos pareceres técnicos anexos ao processo. --------------------------------------------------------------
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----- Mais deliberou isentar o pagamento de taxas, nos termos dos pareceres técnicos 

anexos ao processo.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2. Centro Convívio do Carvalho - Pedido de licença especial de ruído -

Espetáculo de atuação do artista "Clemente"--------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente, para ratificação, um pedido de licença especial de ruído 

apresentado pelo Centro de Convívio do Carvalho, acompanhado dos pareceres técnicos da 

Divisão de Administração Geral - Taxas e Licenças Diversas. ---------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento da pretensão, nos termos 

dos pareceres técnicos anexos ao processo.--------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou isentar o pagamento de taxas, nos termos dos pareceres técnicos 

anexos ao processo.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.3. AHBVVNP - Pedido de licença para realização de manifestação desportiva de 

automóveis - Poyares Rotações Motorshow ---------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por impedimento legal. ------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente um pedido de licença especial de ruído apresentado pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, acompanhado 

dos pareceres técnicos da Divisão de Administração Geral - Taxas e Licenças Diversas.----

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o deferimento da pretensão, nos termos 

dos pareceres técnicos anexos ao processo .. -------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou isentar o pagamento de taxas, nos termos dos pareceres técnicos 

anexos ao processo.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.1. Situação Financeira - Resumo Diário de Tesouraria -------------------------------------

----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 05 de junho de 2014, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 238.370,81 € (duzentos e trinta e 

oito mil, trezentos e setenta euros e oitenta e um cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 162.641,45 € (cento e sessenta e dois mil, seiscentos quarenta e 

um euros e quarenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------

----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------

2 .4. 2. 1 nformação dos Serviços----------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Divisão de Administração Geral 

- Contabilidade, no período compreendido entre 16 de maio e 05 de junho de 2014, no valor 
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total de 156.222,74 €(cento e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e dois euros e setenta e 

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

----- Foi ainda presente o balanço e respetiva demonstração de resultados à data de 6 de 

junho d e 2O14. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------

2.4.3. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares -Pedido de 

apoio ---- --------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------- ------

----- Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por impedimento legal. ------------------------------------------------------

----- Foi presente uma carta da Associação Humanitária acima identificada. ----------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de uma verba para a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no valor de 

5.000,00 €, a qual se destina a comparticipar nas despesas correntes do Quartel, referentes 

a o mês d e março. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 4. 4. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares -Pedido de 

apoio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por impedimento lega 1. ------------------------------------------------------

----- Foi presente uma carta da Associação Humanitária acima identificada. ----------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de uma verba para a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no valor de 

5.000,00 €, a qual se destina a comparticipar nas despesas correntes do Quartel, referentes 

a o mês d e abri 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 4. 5. Alteração Orçamental nº 3/2014 - Para Ratificação--------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a Alteração Orçamental nº3/2014-------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente para prestar esclarecimentos sobre a alteração orçamental, 

que disse prender-se com a aquisição de cisterna limpa-fossas, com o Acordo com a Águas 

do Mondego e ainda o Acordo para fornecimento de gasóleo. ---------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 

ratificar a alteração orçamental n°3/2014. -------------------------------------------------------------------

2.4.6. Hasta Pública - Para conhecimento ------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente o Mapa de Arrematação referente à "Hasta Pública 

nº2/2014 - VENDA EM HASTA PÚBLICA DE BENS MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS"-------
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----- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------

2. 5. Património --------------------------------------------------------------------------------

2. 6. Aprouisionamento -------------------------------------- --- ------------------ -------------

2. 7. Ação Social Saúde e Educação -----------------------------------------------------------

2.8. Cultura Turismo Biblioteca e Museus ---------------------------------------------------

2. 9. Desporto J uuentude e Associatiuismo --------------------------------------------------

------------------------------- PONTO 111 ------------------------------

---------- DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS --------

3.1. Obras --------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Processo de Obras n. º 20/2014 - Alteração de edifício destinado a arrumos de 

alfaias agrícolas -José Luís Martins Marques - Brejo - São Miguel--------------------------

----- Fez-se presente o processo de obras nº 20/2014, cujo titular é José Luís Martins 

Marques, processo constituído para alteração de edifício destinado a arrumos de alfaias 

agrícolas, sito na localidade de Brejo, freguesia de S.Miguel de Poiares.--------------------------

----- Fez-se presente para efeito de aprovação de projeto de arquitetura, de acordo com os 

pareceres técnicos anexos ao processo. -------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.---------------------------------------------------------------

3.1.2. Processo de Obras n.º 4/2013 - Alterações em moradia - Nuno Alexandre 

Castro Simões - Lo bato-Moí n hos ------------------------------------------------------------------------

----- Fez-se presente o processo de obras nº 04/2014, cujo titular é Nuno Alexandre Castro 

Simões, processo constituído para alterações em moradia, sita na localidade de Lobato

Moinhos, freguesia de S. Miguel de Poiares.---------------------------------------------------------------

----- Fez-se presente para efeito de aprovação de projeto de arquitetura, de acordo com os 

pareceres técnicos anexos ao processo. -------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo que as plantas de 

localização não são muito visíveis, necessitando de melhor identificação. ------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente, que solicitou esclarecimentos ao Chefe de Divisão de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos, os quais foram prestados. -------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.---------------------------------------------------------------

20 



3.1.3. Processo de Obras n.º 37/2013 - Aprovar informação técnica de 2/5/2014 -

Alfredo Martins Ferreira - Areias-Cascalho ----------------------------------------------------------

----- Fez-se presente o processo de obras n.0 37/2013, cujo titular é Alfredo Martins Ferreira, 

acompanhado da informação técnica 2/05/2014, da Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços 

Urbanos, propondo-se a anulação da deliberação anterio r, dando-se seguimento ao 

processo com a nova proposta de arquitetura.------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente solicitando esclarecimentos ao Chefe da Divisão de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos, os quais foram prestados. -------------------------------------------

----- Com base na informação técnica, a Câmara deliberou , por unanimidade, anular a 

deliberação anterior e permitir que o processo continue como se estivesse no ponto 

exatamente anterior à última deliberação tomada pela Câmara Municipa l. -------------------------

3.1.4. Processo de Obras n.º 19/2014-Alteração/legalização de moradia e anexo -

Maria Helena Simões Candeias Rosa dos Santos - Hortas - S.Miguel ----------------------

----- Fez-se presente o Processo de Obras n.º 19/2014, cujo titular é Maria Helena Simões 

Candeias Rosa dos Santos, processo constituído para alteração e legalização de moradia e 

anexo, sito em Hortas, freguesia de S. Miguel de Poiares. ---------------------------------------------

----- Fez-se presente para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura, de acordo com os 

pareceres técnicos a nexos ao processo. -------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas. ---------------------------------------------------------------

3.1 .5. Processo de Obras n.º 29/2013 - Conclusão de obra - José Emídio Rodrigues 

da Silva - Lou redo ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Fez-se presente o Processo de Obras n.0 29/2013, cujo titular é José Emídio Rodrigues 

da Silva, processo constituído para efeitos de licenciamento para conclusão de obra, sita em 

Lo u red o, f regues ia d e Arrif a na. -------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.---------------------------------------------------------------

3.1.6. Processo de Loteamento nº 10/2005 - Receção de infraestruturas -

1 s idoconstruções - Ribeira do Moinho ------------------------------------------------------------------

----- Fez-se presente o processo de loteamento nº 10/2005, sito em Ribeira do Moinho, 

freguesia de Poiares-Sta.André, cujo titular é ISIDOCONSTRUÇÕES - Constru ções e 

comercialização de imóveis, Lda, acompanhado dos pareceres técnicos, anexos ao 

processo . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Fez-se presente para efeitos de receção provisória de infraestruturas e correspondente 

1 i be rta ção d e cauciona mento pro posto. ---------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.---------------------------------------------------------------

3.1. 7. Relatório mensal de obras/reparações realizadas e em curso - Para 

conhecimento ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, o relatório mensal das 

obras/reparações realizadas e em curso, referente ao mês de abril---------------------------------- . 

3. 2. Planeamento -- ------- -- --- -- ------- -- --- ---- ---- ------------------------------------------

3. 3. J\rnbiente ------------------------------------------------ ----------------------------------

3.3.1 . Redução do escalão de consumo de água ---------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação técnica do serviço de águas, referente ao 

pedido apresentado por Vítor Manuel Henriques Pereira.----------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, que concordou com a proposta 

apresentada, enaltecendo o cuidado dos serviços terem verificado tecnicamente a existência 

d e rotura . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Com base na informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

redução do consumo para o escalão 5, ao invés do escalão 6 no mês de Janeiro de 2014. ---

-------------------------------- PONTO IV -----------------------------

--------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------

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

-------------------------------------------- Antes da Ordem do Dia ----------------------------------

------------------------------- PONTO V -------------------------------

--------------------------- 1 NTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO ----------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, para questionar as alterações 

efetuadas nas sinalizações colocadas na entrada da Vila . Reiterou ainda o alerta deixado na 

última reunião de que a sinalização do cruzamento na Catraia das Necessidades não está 

em conformidade com o que foi aprovado em reunião de Câmara, pelo que, em caso de 

acidente, poderá trazer problemas acrescidos ao Município.-------------------------------------------
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----- Disse também ter tido conhecimento de que as máquinas da Dueceira estão em 

Poiares, tendo ainda a informação de que uma das motoniveladoras se encontra 

permanentemente na Lousã, havendo outra que passa por todos os concelhos da Dueceira, 

mas que é reparada em Poiares, questionando da veracidade desta questão.-------------------

----- Referiu-se ainda às alterações orgânicas no funcionamento da Câmara Municipal, com 

a promoção de um funcionário a Comandante Operacional Municipal, questionando se se 

trata de uma obrigação legal, bem como de quais os custos e benefícios decorrentes desta 

nomeação. Considerou que tratando-se de um funcionário, que também é Comandante dos 

Bombeiros Voluntários, bastaria a Câmara ceder-lhe o tempo necessário para o exercício da 

f u n ç ão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Referiu-se ainda à alteração de funções do coordenador da Polícia Municipal, para 

outro setor da Câmara, questionando se há, ou não intenção de acabar com a Polícia 

M u n ici pa 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, questionou as declarações feitas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, na 

sessão de constituição da Associação Empresarial de Poiares, em que afirmou desconhecer 

a razão da necessidade de passar por Viseu para chegar a Vilar Formoso, havendo 

alternativas muito mais diretas, solicitando um esclarecimento de tais declarações.------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, questionando o Sr. Presidente da 

Câmara sobre o decurso das eleições europeias no concelho, nomeadamente quanto ao 

facto de ter havido uma mesa de voto que foi presidida pelo presidente da concelhia do PS. 

Referiu que na história do concelho, nunca houve alguém que exercesse funções partidárias 

como delegado, ou como membro das mesas de voto, e muito menos a presidi-las, 

considerando que se trata de um conceito estranho de democracia, algo que nunca 

imaginou que pudesse acontecer. Perguntou diretamente ao Sr. Presidente se se revê nesta 

atitude, se se tratou de um caso isolado ou se é para repetir. ----------------------------------------

----- Referiu-se também à Associação Empresarial de Poiares, para se congratular pela sua 

constituição, formulando votos de grandes êxitos, porque o seu sucesso significa o sucesso 

d e Poiares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Chamou a atenção para situação complicada que vive a ADIP, sublinhando que em 

devido tempo alertou para o facto de determinadas opções tomadas poderem vir a ter 

consequências graves, que agora estão à vista, afirmando tratar-se de uma situação 

agravada pelo facto de alguns projetos, que agora estariam em condições de dar 

rentabilidade, terem sido cancelados. Alertou para serviços prestados pela ADIP serem de 
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grande importância social , em várias áreas, e que, se não for devidamente apoiada vai 

deixar uma lacuna grave, que invariavelmente irá recair sobre o Município, o que faz com 

que o Município tenha também a obrigação de procurar encontrar soluções.---------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, informando que não poderá estar 

presente na próxima reunião, devido a estar ausente do país. Solicitou ainda que, se 

possível, a Câmara Municipal pudesse envidar esforços para proceder à limpeza nos 

passeios e bermas dos arruamentos da Zona Industrial, dado que, no próximo dia 19 de 

junho, tem conhecimento de que os accionistas principais da Ansell estarão de visita a 

Poiares. Considerando que se trata de pessoas com poder de decisão naquela estrutural 

empresarial , que podem, em última análise, decidir da possibilidade, ou não, de 

deslocalização, afirmou ser muito importante dar a melhor imagem possível do nosso 

concelho, nomeadamente do local onde está instalada a unidade industrial Ansell , apelando 

por isso à melhor atenção da Câmara para o assunto. -------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo-se ao funcionamento dos Centros Educativos 

no próximo ano letivo, informando que estão a ser analisadas as possibilidades de 

diminuição de custos dos vários espaços escolares, reduzindo falhas nos consumos 

energéticos e tentando ao máximo rentabilizar os recursos existentes. Informou que já foi 

questionado por diversos pais e encarregados de educação quanto à continuidade do 

Centro Educativo da Arrifana, no entanto, garantiu que não é intenção do Município encerrar 

nenhum centro educativo. Informou também dos prolongamentos de horário, para os jardins

de-infância, dando conta da possibilidade do CBEISA e a ADIP poderem aceder a este 

serviço, uma vez que também têm estas valências, obviamente de acordo com a 

disponibilidade dos encarregados de educação, uma vez que o Município não tem 

condições de suprir estes prolongamentos.----------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, para alertar para o 

facto de haver intenção do Ministério da Educação de encerrar as escolas com menos de 21 

alunos, chamando a atenção para a existência de muitos pais, nomeadamente da freguesia 

de Arrifana (Sta.Maria) que trazem as suas crianças para a Vila, 'despovoando' a escola da 

sua área de residência . Deixou um alerta para a necessidade de se fazer um trabalho de 

sensibilização das pessoas, e dos pais e encarregados de educação em especial , para 

estas matérias, para que, mais tarde não serem confrontados com a decisão de 

encerramento d a escola.-----------------------------------------------------------------------------------------
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----- Interveio novamente o Sr. Vice-Presidente, para informar que é precisamente nesse 

sentido que o Município está a tra ba 1 ha r. -------------------------------------------------------------------

1 nformou que na área social está a ser preparada nova reunião do CLAS - Conselho Local 

de Ação Social, onde se está a fazer o balanço do último semestre. -------------------------------

Quanto à área de desporto, deu conta das várias atividades agendadas/programadas, 

nomeadamente do Torneio Rony Lopes, que espera que tenha bons resultados, apesar de 

ser um grande desafio a nível de apoio logístico , não deixando de enaltecer o mérito e 

empenho da Associação Desportiva de Poiares nas diferentes ações que tem realizado. 

Informou também da realização do Poiares Trail , pela Associação Recreativa de S.Miguel, a 

par, no mesmo fim-de-semana da realização da 1 ª Recriação do Mercado Antigo e Festival 

de Folclore, organizado pelo Grupo Folclórico e Etnográfico do Município. -----------------------

----- Informou das várias atividades que decorreram no passado dia 1 de Junho, em que se 

assinalou o Dia Mundial da Criança, bem como das ofertas de livros que têm chegado à 

biblioteca muni ci pa 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Deu conta da preparação das Festas de N.ª Sr.ª das Necessidades e da POIARTES, 

estando nesta última também a trabalhar com a Filarmónica Fraternidade Poiarense, que 

assinala o seu aniversário por essa altura, no sentido de se organizar um encontro de 

bandas fi 1 a rmó nicas.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à situação em que se encontra a ADIP, informou que tem estado em várias 

reuniões para tentar ajudar a resolver as dificuldades, considerando tratar-se também de 

uma série de questões que não foram devidamente acauteladas e que agora se agravaram 

com a transição de quadros comunitários de apoio e da diminuição de financiamentos 

referentes à formação. Fez questão de sublinhar que, apesar das opções do município em 

relação à desistência de alguns projectos em parceria com a ADIP, tal deveu-se à falta de 

disponibilidade financeira do Município para os desenvolver, considerando que não 

colocaram em causa a receita da ADIP. Inclusivamente na Colónia de Quiaios, disse ter 

havido o cuidado de salvaguardar a sua utilização pela ADIP até dia 2 de Agosto , 

protegendo os interesses da instituição e o habitual período de utilização deste espaço pela 

entidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Reconhece que a situação é complicada e preocupante, estando com dificuldades de 

assegurar os serviços prestados, inclusivamente os que são protocolados com a Segurança 

Social. Considerou ainda que, mesmo que se consiga encontrar outra instituição que 

assegure alguma das áreas protocoladas, teria sempre que o fazer nas instalações da ADIP, 
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o que naturalmente dificulta ainda mais a situação. Garantiu que, da parte do Município há 

toda a abertura para tentar encontrar soluções, desafiando os vereadores da oposição a 

exercerem também as suas influências para a resolução deste problema que é social e dos 

P oi are n ses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- PONTO VI --------------------------------

----INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ---------

Alterações da sinalização - Disse que, quando verifica que está errado, não tem qualquer 

problema em mudar, no entanto não é esse o caso. Na sinalização das entradas da Vila, 

houve apenas dois sinais que foram recolocados uns metros mais à frente, por erro dos 

serviços na primeira co 1 oca ção. -------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao cruzamento da Catraia das Necessidades, perante a chamada de atenção 

de alguns utilizadores face à colocação das lombas, motivou uma avaliação da situação, 

que resultou na mudança das mesmas. Informou que, neste momento ainda não foi possível 

a colocação de uma das lombas, no entanto, se mais tarde houver entendimento que a 

lomba não faz falta, far-se-á , naturalmente, uma proposta para que seja deliberado nesse 

sentido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máquinas da DUECEIRA - Informou que está, de facto, uma motoniveladora na Lousã, no 

entanto, as horas de funcionamento estão a ser contabilizadas e, naturalmente que terão de 

ser pagas. Fazendo um histórico do processo, esclareceu que os municípios tinham que 

pagar uma verba pela aquisição de máquinas e que, mesmo depois dos equipamentos 

estarem pagos, os municípios continuaram a ter a mesma comparticipação mensal. No 

entanto, como as máquinas passaram a ser mais utilizadas em Poiares e na Lousã, gerou

se um mal-estar entre os Municípios, fazendo com que Miranda do Corvo e Penela 

deixassem de pagar a referida comparticipação, o que conduziu a um diferencial grande nas 

verbas pagas pelas quatro Câmaras, havendo por isso necessidade de procurar uma base 

de entendimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao facto das máquinas serem sempre reparadas em Poiares, disse apenas ter 

conhecimento de que, na verdade, uma das empresas que mais prestou serviços para 

DUECEI RA era de V. N .Poiares. ------------------------------------------------------------------------------

Comandante Operacional Municipal - Afirmou ter um entendimento diferente daquele que 

foi manifestado, considerando tratar-se de uma função fundamental , em matéria de 

Proteção Civil. Lembrou que, no passado, em termos de coordenação, nem sempre 
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funcionou tudo bem, pelo que, havendo um elemento com experiência, preparação e 

conhecimento técnico nesta área, e se a câmara puder ter esse colaborador com uma 

redução de custo substancial, face aos custos que teria com um recrutamento exterior, é 

lógico que teria que aproveitar. Disse ainda que enquanto trabalhador do Município não 

tinha a responsabilidade de desempenhar funções na área de Proteção Civil , pelo que 

houve necessidade de alterar as suas funções. Reconheceu haver, em termos efetivos um 

acréscimo de custos com esta nomeação, mas disse ser meramente residual.------------------

Polícia Municipal - Reiterou o que afirmou logo no início do mandato, considerando que no 

seu entendimento a Polícia Municipal não é um serviço essencial para o funcionamento da 

Câmara Municipal, no entanto, tal como afirmou à época, não há intenção em acabar com a 

Polícia Municipal, porque tal ia trazer grandes constrangimentos sociais e as pessoas em 

causa não podem ser penalizadas por algo de que não têm culpa. Afirmou que foram sendo 

encontradas soluções em que aqueles trabalhadores possam ser rentabilizados em funções 

mais necessárias ao funcionamento dos serviços. Lembrou que o Município está limitado em 

matéria de novas contratações, pelo que se existem carências nalgumas áreas e se o 

Município tem pessoas para suprir essas carências, há possibilidade de recorrer à 

mobilidade interna e potenciar essas competências. Disse ter sido esse o exemplo do 

agente Paulo Simões, que tem tido um comportamento exemplar, dando provas de que 

domina outras áreas, nomeadamente no controlo dos estaleiros municipais. Informou ainda 

que se trata de uma alteração temporária, com duração de 18 meses, ficando o agente 

Cláudio Cancela com as funções de coordenação da Polícia Municipal. Deu também conta 

da possibilidade de haver outra saída de um agente da Polícia Municipal para outra Câmara. 

Ligação Figueira da Foz-Vilar Formoso - Esclareceu o sentido das suas declarações, 

considerando que os investimentos que estão a ser feitos em infraestruturas rodoviárias, 

que estão a ser negociadas, acabam por aumentar ou acentuar os desequilíbrios já 

existentes entre litoral e interior. Disse que a justificação que lhe é dada em relação ao IP3 é 

a necessidade de ligação do porto da Figueira da Foz a Vilar Formoso e, a esse respeito, 

considera que há outros investimentos, muito mais baratos, que dariam melhor resposta a 

essa necessidade. Afirmou que, no que aos interesses de Vila Nova de Poiares diz respeito, 

para chegar a Vilar Formoso não é necessário 'caminhar' para Norte, pelo que seria mais 

importante concluir o 1 C6 ou o 1C12.-------------------------------------------------------------------------

ADl P - Esclareceu que a Câmara Municipal não deve um cêntimo à ADIP e que os 

investimentos dos quais foi decidido desistir, por ser ruinoso avançar com eles, não trariam 
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receita para a ADIP, dado que os financiamentos seriam para custear os próprios projetos e 

não representariam nenhum encaixe financeiro para a instituição. Disse ainda que o que o 

Sr. Vereador Carlos Henriques defende é a prática do passado, utilizar os recursos 

financeiros, não para os projectos a que dizem respeito, mas para suprimir necessidades 

imediatas, fazendo avolumar, com o tempo, a dimensão das dificuldades. -----------------------

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, considerando que o 

Município deve ter nesta matéria uma intervenção, servindo de ponte com os outros 

parceiros sociais, no sentido de se encontrar soluções. ------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente, para reiterar que o Município tem tido um 

posicionamento muito correto, precisamente por considerar que a ADIP presta um serviço 

extremamente importante em matéria de apoio social. -------------------------------------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, para referir que a ADIP tem de criar e 

'inventar' outras formas de se financiar, terá que ter de se 'reinventar' porque não pode estar 

dependente, nem da Câmara Municipal, nem de outros projetos. Lembrou ainda que há 

outras instituições que tiveram de se reinventar e nunca tiveram os apoios que a ADIP tem 

ti d o . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente, para deixar claro que irá tentar ajudar a ADIP no 

que for possível, lembrando contudo que há áreas em que a Câmara não pode intervir. ------

----- Protocolo - Escadas de Peixe no Mondego - deu conta do protocolo assinado na 

Ponte-Açude, em Coimbra, envolvendo os municípios de Penacova, Poiares e Coimbra, a 

Agência Portuguesa do Ambiente, a Universidade de Évora e as juntas de freguesia 

confinantes com o Rio Mondego. Informou tratar-se de um protocolo para construção de 

escadas de peixe no Rio Mondego até Penacova, considerando que as obras irão 'chocar' 

com a intenção do Governo em construir uma mini-hídrica no mesmo rio. No que se refere à 

escada de peixe na zona de Louredo, disse tratar-se de uma intervenção que carece de um 

estudo técnico rigoroso, dadas as especificidades do açude existente. ----------------------------

EDP - deu conta da realização de uma reunião realizada com presidentes de junta de 

freguesia e técnicos da EDP para esclarecimento de questões relacionadas com o próprio 

funcionamento da empresa. Informou ainda da necessidade de alteração das luminárias de 

vapor de sódio para iodo, com maior capacidade de iluminação, esclarecendo que é mais 

premente que essa substituição ocorra mais rapidamente nas aldeias. ----------------------------

Conselho Municipal de Segurança - deu conta da primeira reunião deste conselho, onde 

o Comandante da GNR, depois das preocupações que o Presidente da Câmara lhe 
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manifestou logo que soube da ocorrência de novos assaltos no concelho, apresentou os 

números das ocorrências registadas, demonstrando que houve apenas um ligeiro aumento 

desse tipo de ocorrências durante um período de cerca de 3 semanas, sendo que foi 

prontamente identificada a sua origem e detidos os seus autores. Disse ainda que as 

autoridades de segurança informaram que apesar de todas as ocorrências e, em 

comparação com a região, Poiares vive em relativa segurança. -------------------------------------

Conselho Cinegético - deu conta da reunião deste conselho, onde a maior novidade foi a 

alteração da zona municipal de caça, com abertura de maior área para caçar, deixando 

apenas fechada a zona de reserva para refúgio das espécies. --------------------------------------

Comissão Municipal de Proteção Civil - Deu conta da reunião desta comissão, com a 

apresentação e aprovação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil e a 

nomeação do Comandante Operacional Municipal, que já foi referido. -----------------------------

Presidências Abertas - Informou que têm continuado nas várias freguesias e com 

elevados índices de sucesso, onde é possível contactar com as populações e perceber as 

necessidades de maior intervenção. Deu conta que, na última deslocação, esteve na 

freguesia de Lavegadas onde, entre outras coisas, tomou contacto com o trabalho realizado 

pelas máquinas da DUECEIRA, nomeadamente na abertura de aceiros e limpeza de 

estradas e caminhos florestais, fundamentais para a prevenção/combate de incêndios. ------

-----Neste momento, sendo 1 BhOO, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 

termos regimentais, prolongar a reunião por mais uma hora.--------------------------------

Reunião com Sec.Estado da Administração Local - Informou da reunião tida em 

Coimbra, na sede da GIM-Região de Coimbra, com o Sr. Secretário de Estado da 

Administração Local, onde se falou dos fundos comunitários e das prioridades negativas 

quanto às acessibilidades, tendo apresentado já a criação da Associação Empresarial de 

Poiares e reforçado a necessidade de ligação ao IP3, incluída na chamada ' last mile', para a 

qual ainda não há decisão definitiva, embora o Sr. Secretário de Estado tenha garantido que 

o tema ainda está em aberto. Informou que questionou aquele governante sobre o 

encerramento de serviços públicos, confrontando-o com questões concretas, 

nomeadamente a Segurança Social, em que já existe entendimento entre a Segurança 

Social e a Câmara para utilização do espaço onde funcionava a antiga tesouraria da 

fazenda pública da repartição de finanças, cujo espaço é pertença do Estado, ainda que de 

outro Ministério, mas falta ainda a autorização, face à excessiva burocratização do aparelho 
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do Estado. Disse ainda ter questionado sobre os Julgados de Paz, estrutura totalmente 

suportada pela Câmara Municipal, informando que em tempos houve intenção de ressarcir 

as câmaras com uma percentagem dos valores dos processos judiciais resolvidos neste 

âmbito, proposta que nunca se concretizou. Sobre as questões apresentadas, ficou a 

promessa do Sr. Secretário de Estado averiguar os processos.--------------------------------------

----- Foi ainda abordado na mesma reunião o ponto de situação do designado FAM - Fundo 

de Apoio Municipal. Informou que o Município está a entrar numa fase aflitiva , dado que em 

Julho os encargos à banca ascendem a 241 mil euros. Considerando que o duodécimo 

representa 270 mil euros, sobram cerca de 30 mil euros para as restantes despesas, sendo 

que só para pagamento de vencimentos são necessários 110 mil euros. Disse que, face aos 

números apresentados, não vai poder cumprir com as obrigações com a banca. Questionou 

o representante do Governo sobre a data de entrada em vigor e do âmbito de aplicação do 

FAM, reclamando a necessidade de um fundo onde se possa incluir todas as dívidas do 

Município e não apenas as dívidas a fornecedores , como acontece com o PAEL. --------------

Informou do desagrado de algumas Câmaras Municipais quanto a este FAM, 

nomeadamente as que estão em melhor situação financeira , dado que se consideram 

lesadas, uma vez que a proposta em cima da mesa para a constituição do FAM, assenta 

numa comparticipação do Estado em 30%, face à comparticipação dos municípios nos 

restantes 70o/o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

A firmou ainda ter dado conta ao Sr. Secretário de Estado da situação de fundos negativos 

do Município de Vila Nova de Poiares, informando que todos os dias se assumem 

compromissos que, ao abrigo da Lei dos Compromissos, não podiam ser assumidos, e que 

vão sendo ultrapassados em nome da defesa dos interesses das populações.------------------

Das respostas do Sr. Secretário de Estado, informou que o FAM já foi presente a Conselho 

de Ministros, sendo agora remetido para discussão na Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, tendo garantido haver margem de negociação para chegar a uma 

comparticipação equivalente entre Estado e Municípios (50-50), havendo previsão de que o 

diploma do FAM possa estar concluído no final do Verão. Deixou ainda a garantia de que, 

aconteça o que acontecer, o Governo não vai deixar 'ca ir' o Município de Vila Nova de 

P oi a re s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 rç ame n to Jovem Participativo - Face às questões levantadas na última reunião do 

Executivo, o Sr. Presidente esclareceu que é entendimento deste Executivo avançar com a 

medida apenas quando houver fundos disponíveis para o efeito, porque disse não fazer 

30 



sentido desencadearmos o processo e, no final, não poder avançar com o projeto ganhador 

por não haver fundos, considerando que seria enganar os candidatos.----------------------------

Toponímia - Informou do ponto de situação do processo, tendo sido constituído um grupo 

de trabalho, enquanto não é criada a Comissão Municipal de Toponímia. Deu conta da 

composição do grupo de trabalho, bem como das reuniões semanais, para análise, 

discussão e fundamentação de cada nome de rua proposto, informando que chega a haver 

casos de, para uma única escolha, serem necessárias várias horas de discussão. 

Esclareceu que, só depois do processo desenvolvido por este grupo de trabalho estar 

concluído é que será constituída a Comissão Municipal de Toponímia para análise final de 

todo o processo. Explicou que, por considerar tratar-se de um trabalho tão importante e 

onde todos devem estar envolvidos, solicitou, através do Sr. Vice-Presidente, na última 

reunião, que os vereadores do PSD sugerissem alguns elementos para integrar este grupo 

de trabalho, de forma a que, também mais tarde se possa chegar a um entendimento quanto 

à composição da Comissão Municipal. ---------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo que o grupo de trabalho foi 

criado e constituído, tendo já reunido, e só agora foram convidados os elementos da 

oposição. Agradeceu o convite, mas disse que faria mais sentido que o convite tivesse sido 

feito antes da constituição do grupo de trabalho e não a meio do processo. Afirmou ainda 

que, se permitirem à oposição ver o trabalho e dar a sua opinião, antes do processo ir para 

a Comissão Municipal poder-se-á ganhar muito tempo. -----------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente, concordando com a consulta à oposição e considerando que 

a Comissão Municipal é que será o órgão oficial, pelo que se o processo já estiver 

con se n sua 1 izad o, tanto me 1 h or. -------------------------------------------------------------------------------

Assembleia Distrital de Coimbra - Deu conhecimento da proposta de transferência do 

património da Assembleia Distrital de Coimbra, aprovada por maioria, que se transcreve: ----

----- "Considerando que: ------------------------------------------------· · --···-·---· · ------·-----· ·---· ·---· · -----·----· -----
1. Se avizinha decisão política sobre o futuro das Assembleias Distritais urge, identificado que está, 
desde Maio de 2013, de forma genérica o património da Assembleia Distrital de Coimbra uma tomada 
de decisão por parte dos municípios integrantes da Assembleia Distrital de Coimbra sobre o destino 
desse mesmo património. -----------·-·------------------------------···-----------------------------·---------·----·· ··----
2. Enquanto pessoa coletiva a Assembleia Distrital de Coimbra pode transferir o seu património 
imobiliário ou mobiliário, na totalidade ou em parte para qualquer município ou grupo de municípios 
do seu Distrito ou ente privado em termos e condições a acordar entre eles.-------------------·----·------··-
3. Compete às Assembleias Municipais dos 17 Municípios que integram a Assembleia Distrital de 
Coimbra decidir sobre a transferência patrimonial e estabelecer as condições em que a mesma pode 
ser co nc re tiza d a . -----· · · · ·-----· · -· -----------------· ---·-------------· --··--·----· --·----· · ·----· · ---· · ---· -------------------
4. As Comunidades Intermunicipais têm como atribuições a promoção do planeamento da estratégia 
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de desenvolvimento económico, social e ambiental do território abrangido, a articulação de 
investimentos municipais de interesse intermunicipal, a participação na gestão de programas, de 
âmbito nacional ou comunitário, bem como o acompanhamento da atuação de entidades de carácter 
supramunicipal assegurando a necessária articulação entre os municípios bem como a ligação aos 
serviços da administração central do estado. -------------------------------------------------------------------------
5. No momento atual a CIMREGIÃO de COIMBRA representa os 17 municípios da Assembleia 
Distrital e é face a seu enquadramento legal para todos os efeitos uma associação de autarquias 
locais que pode receber património que lhe seja concedido ou transferido. ------------------------------------
Propomos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Que todo o património (imobiliário e mobiliário) seja transferido para a Comunidade Intermunicipal 
da região de Coimbra salvaguardando as seguintes condições:---------------------------------------------------
1.1 - Durante o exercício económico de 2014 a CIM procede, com detalhe a uma avaliação técnica de 
todo o valor patrimonial, desenvolve as providências legalmente necessárias para recuperar a posse 
de bens, ressarcir aos Municípios, quando aplicável, das despesas documentadas e até agora por 
eles assumidas com a preservação e eventual gestão do património da Assembleia Distrital de 
c oi m b ra. ------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
1.2 - A ser considerada uma eventual repartição patrimonial e/ou distribuição de fundos disponíveis 
às mesmas será obrigatoriamente aplicado o quociente 1/17 avos. ---------------------------------------------
1.3 - No tocante ao Instituto Superior Miguel Torga e dada a especificidade que lhe está associada, 
em concreto o papel da Assembleia Distrital como entidade instituidora, a Comunidade Intermunicipal 
assumirá igualmente a titularidade transitória da posição jurídica e dos bens e direitos a ele afectos. 
Com o objectivo central de continuar a garantir os objectivos e legítimos interesses do Instituto a CIM 
da Região de Coimbra desenvolve de imediato processo conducente para a viabilidade do 
funcionamento do ISMT sob forma a enquadrar juridicamente com participação activa da Direção do 
1 S MT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 .4 - Dado ser da competência das diferentes Assembleias Municipais decidirem sobre a 
transferência ou alienação de bens a presente proposta deverá merecer da presente Assembleia 
Distrital uma aprovação prévia a qual se tornará definitiva após a aprovação pelas 17 Assembleia 
Municipais das autarquias envolvidas no processo."------------------------------------------------------------------

-------------------------- ENCERRAM EN TO ---------------------------

----- De acordo com o preceituado no art.0 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 18 horas e 50 minutos. -----------
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