
Município de Vila Nova de Poiares 
CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº 20/2014 
---- Reunião Ordinária de 01 de agosto de 2014 no Salão Nobre da Câmara Municipal ---

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

----- Presentes à reuni ão: -----------------------------------------------------------------------------------------

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques ----------------------------------------------------------

---- - VEREADORES: Carlos Manuel Soares Henriques ----------------------------------------------------

------------------------ João Pedro Vaz Pereira, em substituição do Sr. Vereador Artur Santos----

------------------------ Zita Guiomar Carvalho Cação ---------------------------------------------------------. 
------------------------ Nelson Pedro Santos Coelho ----------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------- C>rcl~rll cl<> clia ------------------------------------------------

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

---------------------------- PRESIDENCIA ------------------------------

1. Concurso Público - cedência temporária de exploração do Ginásio Municipal -

Para co n hec i me nto ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto, foi presente a proposta do Sr. Presidente que a seguir se transcreve: 
----- "CEDÊNC:iA TEMPORi\RIA D E EXPLORi\Çi\O D A· SALA DE ATIVIDADE DESPORTIVA (GINÁSIO 

MUNICIPAL) DE V ILA NOVA DE POIARES ----------------------------------------------------------------------------

Considerando que o apoio ao desporto, e a criação de condições para a prática desportiva é uma obrigação 

e consequente competência das Autarquias Locais na prossecução dos interesses próprios, comuns e 

específicos das populações respetivas. ----------------------------------------------------------------------------------

Considerando também que se torna imperativo uma gestão racional e especializada para alcançar o 

desenvolvimento pretendido nestas áreas de fulcral importância, só sendo possível através de uma 

estrutura .organizada e profissionalizada apta à gestão destas infraestruturas, e tendo em conta que, 

nomeadamente face à atual conjuntura econóffi.ica, de per si, o Município não tem capacidade financeira e 

humana para gerir o espaço que tem a funcionar como ginásio, decido nos termos e para os efeitos da ai. 

g) do n.0 1 do art.0 33º do anexo da Lei 75/2013 de 12/09, e em consonância com a delegação de 

competências que me foi atribuída em reunião de Câmara de 28 de outubro de 2013, ------------------------

a) A abertura de um concurso público na modalidade de hasta pública, destinada à cedência temporária de 

Exploração da sala de atividade desportiva (Ginásio Municipal) e respetivas salas de apoio, que a seguir se 

apresentam: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



• Sala desportiva de 225 m2, situada no 1.º piso, com vista panorâmica sobre as piscinas ---------------------

• Guichet de receção (piso O e piso 1) ----------------------------------------------------------------------------------

• Gabinete Técnico (piso 1) ----------------------------------------------------------------------------------------------

• Balneários masculinos e femininos ------------------------------------------------------------------------------------

D e tertnin o: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) O valor base de licitação em €300 (trezentos euros) acrescido de valores variáveis a reverter para o 

Município de Vila Nova de Poiares, de acordo com os seguintes valores de faturação ocorrida: --------------

a partir 

a partir 

a partir 

a partir 

a partir 

de 

de 

de 

de 

de 

800€ 

1200€ 

1400€ 

1600€ 

2000€ 

5 °/o ---------------------------------------------------------------

10°/o --------------------------------------------------------------

15 °/o --------------------------------------------------------------

200/o --------------------------------------------------------------

2 5 °/o --------------------------------------------------------------

a partir de 2500€ - 30% (sendo esta a percentagem máxima) ---------------------------"--------------------------

A percentagem mencionada é referente ao valor de faturação mensal, contudo para o Município apenas 

reverte a percentagem que incide sobre o valor da renda, ou seja, o valor da faturação só define a taxa de 

percentagem a aplicar. O Município apenas recebe o valor da taxa calcula aplicada sobre o valor fixo da 

renda mensal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) O contrato a celebrar será pelo período de 1 (µm) ano, podendo ser renovado automaticamente no 

final do prazo, por· iguais períodos, se nenhuma das partes o denunciar com a antecedência mínima de 

n ov en ta dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) A hasta pública realizar-se-á no dia 8 de agosto de 2014, pelas 10:00 horas, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, sito no edifício dos Paços do Concelho. ------------------------------------

d) O critério de adjudicação é o do valor mais elevado na sequência da licitação ou da proposta 

apresentada. As ofertas de licitação são aceites em lances múltiplos de 10 € (dez euros). ------- - - -~----- --- ----

e) Que Comissão do Procedimento da Hasta Pública seja constituída pelos seguintes membros: -----------

Presidente: António João Teixeira Paredes, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal -------

10 Vogal efetivo: Paula Cristina da Silva Figueira, Técnica Superior, jurista --------------------------------------

20 Vogal efetivo: Ricardo Manuel Peneda, Técnico Superior ------------------------------------------------------

!ºVogal suplente: Paula do Céu Bento Couceiro, Chefe de Divisão de Adtninistração Geral ---------------

20 Vogal suplente: Maria de Fátima de Roxo de Vitorino, Técnica Superior -----------------------------------

A próxima reunião de Câmara para conhecimento." ------------------------------------------------------------------
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-----Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que, muito embora seja 

para conhecimento, ressalta-lhe à vista que a cedência visa a sala, bem como os balneários 

femininos e masculinos e se não lhe falha a memória, estes eram comuns às piscinas, 

devendo este facto ficar salvaguardado no contrato. ---------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente e informou que o contrato é por períodos renováveis de um 

ano e que infelizmente não se perspetiva a abertura da piscina no próximo ano, pelo que a 

situação não se coloca para já. -------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, e referiu que seja garantido que um 

dia terão de partilhar o espaço. -------------------------------------------------------------------------------

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

2. Desistência Contrato Promessa Compra e Venda - João Manuel Martins dos 

Santos --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto, foi presente a proposta do Sr. Presidente que a seguir se transcreve: 
----- "Contrato de Promessa de compra e venda -------------------------------------

Por contrato de promessa de compra e venda, foi prometido vender e por conseguinte comprar os 

prédios rústicos a baixo iden tificados, pelo valor de 374,10€ cada: -------------------------------------------------

a) Parcela de terreno na Moura Morta, abrangido pelo Plano Diretor Municipal, com a área de 140 m2, a 

confrontar a Norte com António Tomás, Nascente com Estrada, Sul e Poente com Ribeira, inscrito na 

matriz predial urbana sob o art.0 339 da freguesia de Lavegadas a favor de Maria Isabel Mar tins dos Santos 

e omisso na Conservatória do Registo Predial. ------------------------------------------------------------------------

b) Um prédio rústico - terra de cultura com 0,0120 Há, a confrontar a Norte e a Nascente com Estrada, 

Sul com Maria Cândida Tomás e Poente com Ribeira, inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 1695 da 

freguesia de Lavegadas a favor de João Manuel Martins dos Santos e omisso na Conservatória do Registo 

Predial. ---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Con tudo, o Município nunca tomou posse de qualquer um dos referidos terrenos e por conseguinte 

também não executou qualquer obra nos mesmos, tendo desde a data do respetiva outorga o prédio 

ficado abandonado e sem qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------------------

Neste momento o Município não precisa dos prédios objeto do presente contrato, nem tomou posse dos 

mesmos para efetuar qualquer tipo de obra. ---------------------------------------------------------------------------

Contactados os promitentes vendedores, os mesmos declaram não se opor à desistência do negócio e que 

de facto também não tem interesse em vender os referidos prédios e por conseguinte concordaram em 

desistir do negócio, devolvendo o valor pago a útulo de pagamento pelas referidas parcelas de terreno. 
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Pelo exposto, proponho à Exma· Câmara que aprove e desistência do contrato de promessa de compra e 

venda, tudo isto em conformidade com a declaração outorgada entre as partes que aqui se dá por 

in tegralrnen te reproduzida.'' ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente e esclareceu que são dois pequenos terrenos que a Câmara 

Municipal adquiriu aquando das obras melhoramento da estrada da Moura Morta e não 

foram utilizados, houve interesse por parte dos anteriores proprietários em proceder à sua 

limpeza e utilização e não vê qualquer inconveniente. -------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que a primeira parte da 

proposta refere dois artigos. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente e esclareceu que só vem agora um dos 

contratos, o outro virá depois e ambos totalizam cerca de 700 euros. ------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a desistência do Contrato Promessa 

Compra e Venda, entre o Município e João Manuel Martins dos Santos (art.0 1695). ------------

3. Autorização de utilização de Marca Registada - "Vila Nova de Poiares - Capital 

u n iversa 1 da c ha nf a na'' ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto, foi presente Contrato de Utilização de Marca Registada "Vila Nova 

de Poiares - Capital Universal da Chanfana". ------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente e esclareceu que, esta marca está devidamente registada 

em nome do Município, e que surgiu um interessado em utilizá-la, para divulgação em 

pequenas peças de artesanato, a comercializar já na Festa de Nª Sr.ª das Necessidades e 

na Poiartes, solicitando portanto a respetiva autorização. ---------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que, em sua opinião, é 

um assunto bastante melindroso e portanto estar a ceder essa possibilidade, esse direito, 

terá de ter cuidados acrescidos, foi dito que eram pequenas peças de artesanato, no 

doeu me nto nada é referido. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Imagine-se que aparecem outros empresários, imagine-se que um produto tem 

qualquer problema, a marca pode ser posta em causa. Fazem-se tantos regulamentos, 

deveria haver um para este efeito. ---------------------------------------------------------------------------

----- Há uma outra questão que em sua opinião deve ser considerada, que é, dizendo este 

assunto respeito à Chanfana, deveria ser pensado de uma forma mais sustentada. -----------

----- É certo que também ajuda o empresário, ajuda à divulgação do Município, pelo que 

votam a favor, mas fica o reparo. -----------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, e referiu que deveria ser exigido aos 
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artesãos, que a Câmara Municipal pudesse ver, previamente, os produtos. Dou como 

exemplo o facto de a minha mãe, quando criança, ter ficado muito dececionada, quando viu 

um "penico" com a imagem da Nossa Senhora de Fátima, ou poder aparecer um daqueles 

fradinhos das Caldas da Rainha com esta marca. -------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente e referiu entender a chamada de atenção que considera 

pertinente. Afirmou também que esta marca já foi criada há muito tempo e nunca foi 

questionada a necessidade de um regulamento, mas também só agora há um pedido deste 

tipo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O cuidado, sugerido na avaliação das peças, foi tido. Em conversa com o 

empreendedor, foram vistos os produtos e garante que não há nenhum "penico", nem 

elementos das Caldas da Rainha. ---------------------------------------------------------------------------

----- Estamos apenas a um mês da Poiartes e há um artesão que quer vender as suas peças 

na feira, com a marca, portanto a sugestão de um regulamento será boa, mas apenas para 

pensar no futuro. - -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e questionou se os 

produtos têm alguma coisa a ver com a Chanfana. -----------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente e informou que os produtos que viu, são pequenas 

cabrinhas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu haver a 

chanfana e o artesanato, podendo criar-se um contrato para o artesanato, que não é tão 

relacionado com este assunto. -------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, referindo concordar na essência com 

tudo, mas não entende o motivo da preocupação porque na cláusula 3ª do contrato em 

análise, está tudo esclarecido. --------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Utilização de Marca 

Registada "Vila Nova de Poiares - Capital Universal da Chanfana", celebrado entre o 

Município e Sr. Sérgio Paulo Dinis da Silva. ---------------------------------------------------------------
, 

------------------------- POLICIA MUNICIPAL------------------------

1. Proposta de colocação de espelho - Venda Nova ----------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação nº 493/2014, da Policia Municipal. -----------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, e referiu que terá que haver muito 

cuidado neste critério, pelo valor que envolve, senão cada munícipe vai querer um espelho. 
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-----A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de espelho na Venda Nova, 

nos termos da informação nº 493/2014, que fica apensa à presente ata e dela fazendo parte 

integrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
# 

-------------------- UNIDADE DE APOIO TECNICO -------------------

1.1. Jurídico e Contencioso ---------------------------------------------------------------------

1.2. Informação Relações Públicas e Marlteting ---------------------------------------------

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

-------------------------------- PONTO li -----------------------------

----------------------- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (jERAL -----------------

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

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

2.2.1. Ata 19/2014, para aprovação ------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, apontando que na pág. 3, na 

Proposta de Lomba no Pinheiro, antes da votação e depois da intervenção da Sra. 

Vereadora Zita Cação, referiu que neste caso a situação é diferente, pois aqui evitava estes 

transtornos, que vai causar à população, de dia e em especial, de noite. -------------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, e referiu que ao ler a ata, verificou que 

na pág. 10, o Dr. Ricardo se esqueceu de todas as suas "vírgulas e acentos". Não quer, nem 

faz questão, que se proceda a inclusão na ata, da passada reunião, das suas palavras por 

altura da intervenção dos Srs. Vereadores do PSD, relativamente à acusação que foi feita 

ao Sr. Presidente, por este ter permitido/insistido em levar a reunião os 600 pontos 

financeiros para aprovação, e não estar presente da mesma. ----------------------------------------

----- Por essa altura lembrou os presentes que o Sr. Presidente informou na reunião anterior, 

que os pontos viriam à próxima reunião para aprovação e que ele não estaria presente por 

estar de férias. Ou seja, toda a mesa estava informada previamente e não vislumbra na sua 

atitude, qualquer ato de cobardia ou fuga às suas responsabilidades enquanto Presidente do 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Referiu também que, moralmente e em consciência, entendeu que deveria fazer esta 

declaração, quer contudo acrescentar que o faz apenas por uma questão de ética e valores 

pessoais, e não por qualquer outro motivo, pois ao contrário dos presentes, a sua presença 

aqui, nesta Câmara, é meramente de "passagem e de cidadania ativa", não tem qualquer 
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intenção, ambição ou objetivo pessoal de fazer carreira política. Gostaria também que 

ficasse claro, que a existir aqui alguma crítica, essa aplica-se apenas à sua pessoa, e não a 

nenhum dos presentes, pois a atividade política em democracia é de suprema importância e 

ainda bem que existem pessoas com ambições diferentes das suas, pois a gestão 

autárquica é uma tarefa absolutamente necessária e importante em democracia, pelo que é 

louvável que existam pessoas em todos os partidos políticos com essa disponibilidade e 

ambição, e com o perfil de competências necessário para a sua execução com sucesso. ---

----- Interveio o Sr. Presidente e referiu que para quem, como ele, for ler esta ata e não 

tiver esta intervenção, fica sem sentido. Na sua opinião este texto com a intervenção tida na 

altura, deve constar na ata respetiva. -----------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores, do PSD, e 

com a abstenção do Sr. Presidente, por não ter estado presente, aprovar a ata nº 19/2014, 

com as alterações acima identificadas. ----------------------------------------------------------------------

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

2.3.1. Festas de Ribas - Pedido de licença especial de ruído - Ratificação -----------------

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

apresentado pelas Festas de Ribas, acompanhado dos pareceres técnicos da Divisão de 

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

-----Interveio o Sr. Presidente e referiu que é a terceira reunião em que estão a aprovar ou 

ratificar a isenção parcial de taxas de 50% para licenciamento de festas anuais. Na primeira 

reunião onde se apreciou, a festa de Olho Marinho, foi dada uma justificação à Câmara, 

nomeadamente as razões porque se entendia que passaria a ser assim. Leu na ata da 

última reunião que os Srs. Vereadores do PSD tiveram uma opinião diferente e um sentido 

de voto diferente, da manifestada anteriormente, o que não entendeu. ----------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que não votaram de 

forma diferente. Fizeram um reparo, mas aprovaram a proposta. -----------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente e pediu desculpa, que foi a intervenção que o 

induziu em erro relativamente ao sentido de voto. Em todo o caso mantém a observação 

relativa ao comentário. O que disse na altura foi que a posição financeira em que a Câmara 

se encontra neste momento, não permite que seja de outro modo nomeadamente isentando 

totalmente, e os Srs. Vereadores do PSD nada opuseram. -------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que 
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efetivamente não alteraram o sentido de voto, apenas fizeram um reparo. O Sr. Vereador 

até foi mais além, questionou se as próprias instituições iriam passar a pagar 50%, nas 

atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS, e referiu que o que o Sr. Vereador Artur 

Santos respondeu na altura foi que, também as instituições poderiam pagar os 50%. ---------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente e referiu que é diferente uma festa anual, de 

uma organização pontual tendo em vista a angariação de fundos para o apoio ao 

funcionamento de determinadas instituições. Não está estabelecido que tenha que ser 

mesmo 50º/o. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 em 50%, nos termos dos pareceres 

técnicos anexos a o processo. ----------------------------------------------------------------------------------

2. 3. 2. Festas de Venda Nova - Pedido de licença especial de ruído - Ratificação --------

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

apresentado pelas Festas de Venda Nova, 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 em 50%, nos termos dos pareceres 

técnicos a nexos a o processo. ----------------------------------------------------------------------------------

2. 3 .3. Agrupamento Escuteiros Pombal - Pedido de licença de acampamento 

ocasional - Ratificação ----------------------------------------------------------------------------------------

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

ocasional, apresentado pelo Agrupamento de Escuteiros de Pombal, 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 a o processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.4. "Poiares Summer Sunset" - Pedido de licença especial de ruído - Ratificação --

----- Na discussão e votação, deste assunto, não participou o Sr. Vereador João Pereira, do 

PS, por impedimento lega 1. -------------------------------------------------------------------------------------

8 



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

apresentado pela "Poiares Summer Sunset", acompanhado dos pareceres técnicos da 

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

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que este caso é 

diferente e demonstra a tal incoerência que foi referida anteriormente. Se lermos o despacho 

do Sr. Vice-Presidente, refere grupo de jovens que se pretende formal, não está formado. 

No entanto o evento foi organizado por um empresário particular. ----------------------------------

De seguida questionou porque é que as piscinas voltaram a encerrar depois do evento, é 

porque ali se junta muita juventude. -------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Presidente e esclareceu que o evento foi organizado por uma empresa 

porque a Associação de Jovens ainda não está constituída oficialmente, no entanto o evento 

serviu para angariação de fundos destinados à constituição de uma Associação de Jovens o 

que se considera de grande importância para o Concelho. -------------------------------------------

----- Em relação às Piscinas, uma coisa nada tem a ver com a outra. Na véspera do evento 

foi detetada uma grande avaria, com muitos metros cúbicos de água em desperdício para a 

ribeira e também para a casa das máquinas, que entretanto se inundou. Esta reparação irá 

ficar muito dispendiosa para o Município e não é possível prever quando estará solucionada. 

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD e referiu fazer sentido colocar essa 

informação na página da Presidência, porque é importante. ------------------------------------------

----- 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 em 50%, nos termos dos pareceres 

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

----- 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 em 50%, nos termos dos pareceres 

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

2.4. Contabilidade------------------------------------------------------------------------------

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

----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 31 de julho de 2014, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 152.829,07 €(cento e cinquenta e 
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dois mil, oitocentos e vinte e nove euros e sete cêntimos) e em Operações não Orçamentais 

a quantia de 139.018,24 €(cento e trinta e nove mil, dezoito euros e vinte quatro cêntimos). -

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

2. 4. 2. 1 nf orm ação dos Serviços -----------------------------------------------------------------------------

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

- Contabilidade, no período compreendido entre 18 de junho e 31 de julho de 2014, no valor 

total de 195.559,45 €(cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove euros e 

quarenta e cinco cêntimos)· -------------------------------------------------------------------------------------

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 31 de julho 

de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4.3. Aquisição de Eletricidade no Mercado Livre - BTN e BTE - Prorrogação do 

prazo para apresentação de propostas ---------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação nº 27/2014, da Área de Aprovisionamento. -

----- Interveio o Sr. Presidente e informou que o fornecimento de energia elétrica para 

iluminação pública é feito pela Empresa EDP Universal. A Câmara tem uma dívida 

considerável para com esta empresa e fez um acordo com a mesma para o seu pagamento. 

----- A dívida está a ser paga com base na renda que a EDP paga ao Município, 

trimestralmente e neste momento tem sido possível cumprir esse acordo porque o valor 

recebido é superior ao pago (devido aos cortes efetuados para poupança de energia). Se 

tudo correr bem, esta dívida estará paga em meados de 2016. --------------------------------------

----- Mais informou que a EDP Universal terá que deixar de ser o fornecedor devendo a 

Câmara negociar um novo acordo de fornecimento de energia elétrica no mercado 

liberalizado. O que se está a tentar fazer é negociar com a EDP Comercial e a EDP 

Distribuição, para que tal possa ser possível, mas é claro que é um processo que poderá 

demorar algum tempo. Poder-se-á assim ter que prorrogar novamente o prazo ou até 

suspender o concurso até que a situação esteja solucionada. ----------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, a prorrogação do prazo para apresentação de 

propostas para aquisição de eletricidade no Mercado Livre em BTN e BTE. -----------------------

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

----- Interveio o Sr. Presidente e informou que a Câmara Municipal se encontra bastante 

atrasada nas transferências a esta Associação por falta de verba, mas irá continuar a trazer 

os pedidos de apoio à reunião da Câmara. Esta é uma manifestação de vontade em 

continuar a ajudar e a colaborar. É certo que em setembro haverá um acréscimo de receita 

com a entrada receita do IMI e o fim da Cessão de Créditos da Agua, mas haverá também 

um aumento de encargos nomeadamente com empréstimos a atingir o fim do período de 

carência e com a necessidade de pagar as faturas da água. A empresa Águas do Mondego 

que se tem mostrado compreensiva em relação aos atrasos de pagamento. --------------------

----- Os Bombeiros precisam da ajuda e não podem funcionar sem o apoio da Câmara 

Municipal, pelo que se fará um grande esforço no sentido de efetuar estas transferências. --

----- 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 as despesas correntes do Quartel. ---------------

2.4.5. Alteração Orçamental nº 6/2014 ------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente e informou que a Zona de caça Municipal sofreu alteração, 

obrigando a esta alteração orçamental. --------------------------------------------------------------------

----- Em relação aos GPS's, o Executivo decidiu com este acréscimo equipar 20 viaturas 

para melhor funcionamento. É certo que é um investimento, mas com retorno. -----------------

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

alteração orçamental nº 6/2014. -------------------------------------------------------------------------------

2.4.6. Alteração às Grandes Opções do Plano nº 3/2014 -----------------------------------------

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

aprovar a alteração às Grandes Opções do Plano nº 3/2014. ------------------------------------------

2.4.7. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Seguro de Acidentes Pessoais dos 

E:leitos L.ocais ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Interveio o Sr. Presidente e referiu que quando justificou, antes de trazer os 

despachos, as razões de os trazer, referiu que estava a fazer algo que já anteriormente se 

fazia. Chamou à atenção para os riscos de quem assume e aprova estes despachos. O 

exercício de cargos públicos não deve servir para colocar em causa o bem estar pessoal e 

patrimonial, mas sim para ajudar o Concelho a desenvolver-se. -------------------------------------
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-~--- Quando leu a ata da reunião anterior, em que não esteve presente, ficou muito triste 

porque as afirmações nela proferidas vão para além daquilo que considera ser a discussão 

política e mostram sim o caráter pouco correto e respeitoso de quem as faz. --------------------

----- Na primeira reunião em que os despachos vieram à Câmara Municipal, constavam da 

ordem do dia como um único ponto e foram discutidos como um único ponto. ------------------

---- Na dita reunião foram esclarecidas todas as dúvidas suscitadas pelos Srs. Vereadores. 

Assim sendo e já tendo em conta que tinham sido esclarecidos anteriormente, na prática, na 

última reunião, apenas havia que deliberar sobre o que já tinha sido discutido em reunião 

anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, informou, nessa altura, que não iria 

participar na votação porque alguns despachos implicavam com entidades com quem tem 

atividades empresariais. Ora, se não podia votar esses, considerámos que podia votar os 

outros e foi esse o motivo para que o ponto fosse retirado e viesse decomposto na ~eunião 

seguinte. Face à receção que tiveram dá a sensação de que o que não queriam realmente 

era votar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente referiu ainda que há matéria política, matéria de posição, e há 

realmente formas mais corretas e coerentes de se posicionarem. Hoje não sei se querem 

votar ou ausentarem-se. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, e referiu que não há necessidade de 

convites para sair da reunião. "Não é preciso, sairemos quando quisermos". Existiram duas 

reuniões em que não puderam votar, não é verdade que não querem votar. Informou ainda 

que esta prática, ao contrário do que diz o Sr. Presidente não é comum noutros Municípios. -

-----Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que tanto não é prática 

comum, que durante o resto do ano o Presidente da Câmara não o fez. Não podem 

esquecer que assumir estas despesas é uma incumbência do Presidente. Em relação ao 

bem-estar do Sr. Presidente, caiu-lhe muito mal, como cidadão. Os cidadãos não esperam 

que o Presidente da Câmara tenha uma vida tranquila. ------------------------------------------------

----- Jamais fizemos qualquer análise de caráter. Quem faz processos de intenção é o Sr. 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao ponto único, esperava que o Sr. Presidente arranjasse outro 

argumento. Não pude votar este ponto, porque era ilegal, o que aconteceu foi isso e agora 

está a emendar porque sabe que cometeu um erro. ----------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente retirou o ponto quando viu o erro. ------------------------------------------------
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----- Interveio novamente o Sr. Presidente e referiu não se trata de um erro, quis foi dar a 

oportunidade aos Senhores Vereadores de votar aquilo que não podiam votar. ----------------

----- Interveio novamente Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que o Sr. 

Presidente já manifestou aqui mais do que uma vez que gostava de unanimidade, mas não. 

----- A sua sensação de que fugimos à votação, está errada. Para que fique registado, não 

podem e tratando-se de uma questão política, que é da sua competência e resulta das suas 

ações, avalisar. É "chicana" política que não vão deixar que aconteça, mas não irão votar 

contra, por votar contra. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS, e referiu que na primeira reunião os 

despachos vieram como um só ponto, agora foram separados para todos poderem votar. --

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, e referiu ter sido falado que era 

impossível votar porque não era legal. ---------------------------------------------------------------------

-----Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e questionou o que 

é que o Sr. Presidente quer. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente e questionou se podem votar os pontos em 

conjunto ou se terá de ser um por um. ---------------------------------------------------------------------

-----Interveio novamente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que no que 

diz respeito aos seus clientes, não vai votar. -------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho DAG-C nº 143/2014, referente a Seguro de Acidentes 

Pessoais dos E leitos Locais. ----------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.8. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamento de subsídios - Programa CEI 

P a t rim ó n i o -------------------------------------------------· -------------· -· · -----· · ----------------------· · -------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a pagamento de 

subsídios - Programa CE 1 Património. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.9. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamento de subsídios - Programa CEI 

Património ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a pagamento de 

subsídios - Programa CE 1 Património. -----------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.10. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamento de subsídios - Programa 

C E 1 P atri mó n i o ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a pagamento de 

subsídios - Programa CEI Património. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.11. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamento de subsídios - Programa 

C E 1 P a t rim ó n i o ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a pagamento de 

subsídios - Programa CEI Património. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.12. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamento de subsídios - Programa 

C E 1 Património ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a pagamento de 

subsídios - Programa CEI Património. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.13. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização mensal processo 

expropriação n. 0 45/2000 --------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente à regularização mensal 

de processo expropriação n. 0 45/2000. ---------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.14. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização mensal efetuada à DGAL 

(mês de J u 1 h o) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente à regularização mensal 

efetuada à DGAL (mês de Julho). ----------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------
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2.4.15. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização mensal efetuada Adm. 

Central S. Saúde ( J ui ho) -----------------------------------------------------------------------------····-----

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente à regularização mensal 

efetuada à Adm. Central S. Saúde (Julho). ----------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.16. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização mensal juros "Águas 

Mondego 11 (mês Junho) ----------------------------------------------------------------------------·----------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente à regularização mensal 

de juros "Águas Mondego" (mês Junho).-------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.17. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Encargos cobrança11Autoridade 

Tributária 11 

- tra nsf. J. F. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente à regularização mensal 

de juros "Águas Mondego" (mês Junho). -------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.18. Despacho da Presidência nº 275/2014 - Aquisição de aspirador para limpeza 

li p aços e o n ce 1 h o'' -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 275/2014 - Aquisição de aspirador para 

1 i m peza ''Paços Concelho". --------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.19. Despacho da Presidência nº 281/2014 - Aquisição de óleo para viatura afeta à 

recolha de 1 i xo ---------------------------------------------------·-···---------------------·-·--------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art .0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 281/2014 - Aquisição de óleo para viatura 

afeta à recolha de 1 ixo. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 
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PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.20. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Renda mensal de armazém I 

E n trocam e n to -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 270/2014, referente a renda mensal de 

armazém I Entrocamento. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.21. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamentos Autoridade Tribut. 

Aduaneira - coima------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a pagamentos 

Autoridade Tribut. Aduaneira - coima. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.22. Despacho da Presidência nº 246/2014 - Aquisição peças para viatura (72-DL-54) 

afeta educação/cultura -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 246/2014 - Aquisição de peças para 

viatura(72-DL-54) afeta educação/cultura. -----------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.23. Despacho da Presidência nº 231/2014 - Aquisição peças para viatura (87-22-PL) 

afeta educa ç ã oi cu 1 tu ra -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 231/2014 - Aquisição de peças para viatura 

( 87 -22-P L) afeta educa çã oi cultura. --------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.24. Despacho da Presidência nº 232/2014 - Aquisição de pneus para viatura (58-

43-RA) afeta T. Escol ares --------------------------------------------------------------------------------------
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----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 232/2014 - Aquisição de pneus para viatura 

( 58-4 3-RA) afeta T. Escolares. --------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.25. Despacho da Presidência nº 230/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (P-79176) 

afeta serviço obras ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 230/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (P-

79176) afeta serviço obras. -----------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.26. Despacho da Presidência nº 228/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (24-81-

ZP) afeta à Ação Social ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 228/2014 - Aquisição de peças p/ viatura 

(24-81-ZP) afeta à Ação Social. ------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.27. Despacho da Presidência nº 227/2014 - Aquisição de pneus para viatura (UF-

89-56) afeta Serviço Obras ------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 227/2014, referente a aquisição de pneus 

para viatura (UF-89-56) afeta Serviço Obras. -------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.28. Despacho da Presidência nº 215/2014-Aquisição de peças p/ viatura (EU-89-56) 

afeta Serviço Obras ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 215/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (EU-89-56) afeta Serviço Obras. --------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.29. Despacho da Presidência nº 209/2014 - Aquisição de pneus p/ viatura (P-79196) 

afeta Serviço Obras ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 209/2014, referente a aquisição de pneus p/ 

viatura (P-79196) afeta Serviço Obras. ---------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.30. Despacho da Presidência nº 210/2014 - Aquisição de peça para viatura (23-39-

1'10) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 210/2014, referente a aquisição de peça 

para viatura (2 3-3 9-N O). ----------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.31. Despacho da Presidência nº 238/2014 - Reparação de roda de viatura (retro 

escava d ora) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art. 0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 238/2014 - referente à reparação de roda 

d e viatura (retro escava d ora). ---------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.32. Despacho da Presidência nº 241/2014 - Aquisição de gasolina para máquina de 

cortar tapete -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 241 /2014, referente a aquisição de gasolina 

para máquina de cortar tapete. -------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.33. Despacho da Presidência nº 212/2014 - Aquisição de peça para viatura ( 05-42-

U G) afeta T. Escolares -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 212/2014, referente a aquisição de peça 

para viatura (05-42-UG) afeta T. Escolares. ----------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.34. Despacho da Presidência nº 214/2014 - Aquisição de peças para viatura (08-08-

QR) afeta recolha <:te lixo --------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 214/2014 - referente à aquisição de peças 

para viatura (08-08-QR) afeta recolha de lixo. ------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.35. Despacho da Presidência nº 216/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (retro 

case) afeta serviço águas -------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 216/2014 - referente à aquisição de peças 

p/ viatura (retro case) afeta serviço águas. ----------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.36. Despacho da Presidência nº 221/2014- Aquisição de peças para viatura (15-52-

JE:) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 221/2014, referente a aquisição de peças 

para viatura ( 15-52-J E). -----------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.37. Despacho da Presidência nº 222/2014 - Aquisição de peças para viatura (15-16-

S H) afeta serviço águas ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 222/2014, referente a aquisição de peças 

para viatura (15-16-SH) afeta serviço águas. -------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.38. Despacho da Presidência nº 223/2014 - Aquisição de peças para viatura (UF-89-

56) afeta serviço obras ----------------------------------------------------------------------------------------
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----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 223/2014, referente a aquisição de peças 

para viatura (UF-89-56) afeta serviço obras. --------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.39. Despacho da Presidência nº 266/2014 - Aquisição de pneus para viatura (SF-

37-21 )afeta serviço águas ------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 266/2014, referente a aquisição de pneus 

para viatura (SF-37-21) afeta serviço águas. --------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.40. Despacho da Presidência nº 260/2014 - Aquisição peças para viatura (31-62-XF) 

afeta e d u c a ç ã oi cu 1 tu ra -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 260/2014 - referente à aquisição peças 

para viatura (31-62-XF) afeta educação/cultura. --------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.41 . Despacho da Presidência nº 224/2014 - Aquisição de peças para viatura (72-DL-

54) afeta T. Escolares -------------------------------------------------------·--·---------------------------·---

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 224/2014 - referente à aquisição de peças 

para viatura (72-DL-54) afeta T. Escolares. ---------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.42. Despacho da Presidência nº 226/2014 - Aquisição de pneus p/ viatura(16-15-SH) 

afeta serviço águas -------------------------------------------------·--------·---------·------·-----------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 226/2014, referente a aquisição de pneus p/ 

viatura ( 16-15-SH) afeta serviço águas. --------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------
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2.4.43. Despacho da Presidência nº 258/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (03-EF-93) 

afeta ed u ca ç ã oi cu 1 tu ra -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 258/2014 - referente à aquisição de peças 

p/ viatura (03-EF-93) afeta educação/cultura. -------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.44. Despacho da Presidência nº 255/2014 - Aquisição de peças para viatura (70-23-

JIVI) éifeta P. Civil -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 255/2014 - referente à aquisição de peças 

para viatura (70-23-J M) afeta P. Civil . ----------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a al5stenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.45. Despacho da Presidência nº 277/2014 - Aquisição de peças para viatura (70-23-

J M) éifeta P. C ivi 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 277/2014 - referente à aquisição de peças 

para viatura (70-23-JM) afeta P. Civil. ----------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.46. Despacho da Presidência nº 278/2014 - Aquisição peças para viatura (VC938) 

afeta serviço limpeza fossas --------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 278/2014 - referente à aquisição peças 

para viatura (VC938) afeta serviço limpeza fossas. -----------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------
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2.4.47. Despacho da Presidência nº 279/2014 - Material e serviço torno em viatura (UF-

89-56) afeta S. Águas -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 279/2014 - referente a material e serviço 

torno em viatura (UF-89-56) afeta S. Águas. --------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PS D, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.48. Despacho da Presidência nº 280/2014 - Aquisição peças para viaturas 

municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 280/2014, referente a aquisição peças para 

vi at u ra s m uni ci pais. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificada. ---------------------------------------------------------------------

2.4.49. Despacho da Presidência nº 284/2014 - Aquisição de peças p/ viatura(16-15-SH) 

afeta serviço de águas -----------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 284/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura ( 16-15-S H) afeta serviço de águas. ----------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.50. Despacho da Presidência nº 287/2014 - Aquisição de fonte de alimentação para 

computador -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 287/2014, referente a aquisição de fonte de 

a 1 i mentação para com p utad ar. --------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.51. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização mensal de empréstimo 

(CGD) mês de junho --------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a regularização mensal 

de em préstimo (CGD) mês de junho. -----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado.----------------------------------------------------------------------
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2.4.52. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Regularização mensal de empréstimo 

(CGD) mês de Junho ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 270/2014, referente a regularização mensal 

de empréstimo (CGD) mês de junho. -----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado.----------------------------------------------------------------------

2.4.53. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Regularização de despesa (CGD) 

referente Transferência bancária --------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 270/2014, referente a regularização mensal 

de empréstimo (CGD) referente Transferência bancária. ----------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.54. Despacho da Presidência nº 286/2014 - Serviços de moto niveladora no âmbito 

da prevenção incêndios ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 286/2014, referente a serviços de moto 

niveladora no âmbito da prevenção incêndios. -----------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.55. Despacho da Presidência nº 288/2044 - Aquisição de toner para impressora da 

Contabilidade------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 288/2014, referente a aquisição de toner 

para impressora d a Contabilidade. --------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.56. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Controlo da qualidade da água------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a controlo da qualidade 

da água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.57. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Regularização empréstimo Santander 

T otta - mês J u n h 0------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 270/2014, referente a regularização 

empréstimo Santander Totta - mês Junho. -----------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.58. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização mensal empréstimo BPI 

referente a J u 1 h o--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a regularização mensal 

em préstimo BPI referente a Julho. ---------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.59. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Comissões CGD - 2° trimestre 2014------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a comissões CGD - 2° 

trimestre 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.60. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Regularização CGD rendimento de 

contas à ordem ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 270/2014, referente a regularização CGD 

rendimento de contas à ordem. --------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.61. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Regularização Santander Totta -

expedição correio ------------------------------------------------------------·----------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 270/2014, referente a regularização 

Santander Totta - expedição correio. ------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.62. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamento mensal das notas de 

reem bo 1 s o -----------------------------------------------------------------------·----------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a pagamento mensal 

d as notas de reem bo 1 s o. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.63. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Contribuições para Segurança Social----
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) 

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a contribuições para 

Segurança S oci a 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.64. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Contribuições para Caixa Geral de 

Aposentações-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a contribuições para 

Caixa Geral de Aposentações. -------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.65. Despacho da Presidência nº 321/2014 - Aquisição de peça para máq. de cortar 

azulejo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 321/2014, referente a aquisição de peça 

para máq. de cortar azulejo. -----------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.66. Despacho da Presidência nº 326/2014 - Cooperativa Agro-Pecuária V. N. Poiares 

- Aquisição de ração para cão -------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 326/2014, referente a Cooperativa Agro-

Pecuária V. N. Poiares - Aquisição de ração para cão. ------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.67. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Substituição de baterias de elevador -

CCP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Pedro 

Coelho, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. -------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014 - referente a substituição de 

baterias de elevador - CCP. -----------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Henriques, 

do PSD, ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------

2.4.68. Despacho da Presidência nº 291/2014 - Aquisição de material para recuperação 

de vão de madeira -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD. -------------
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----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 291/2014, referente a aquisição de material 

para recuperação de vão de madeira. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.69. Despacho da Presidência nº 322/2014 - Aquisição de pilhas para sistema de 

rega de jardins ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 322/2014, referente a aquisição de pilhas 

para sistema de rega de jardins. -----------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 70. Despacho da Presidência nº 323/2014 - Aquisição de ração para caturras do 

jardim da Raça Poia rense -------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 323/2014, referente a aquisição de ração 

para caturras do jardim da Raça Poiarense. --------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 71. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Processo de expropriação litigiosa no. 

255/99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a Processo de 

expropriação 1 itig i os a no. 2 55/99 .--------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 72. Despacho da Presidência nº 324/2014 - Aquisição de toner para fotocopiadora -

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 324/2014, referente a aquisição de toner 

p a ra fotocopia d ora . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 73. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Controlo da qualidade da água-

Consumo Humano - Agosto ---------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a controlo da qualidade 

da água - Consumo Humano - Agosto. ----------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------
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2.4. 7 4. Despacho da Presidência nº 325/2014 - Aquisição de toner-----------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a aquisição de toner. ---

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 75. Despacho da Presidência nº 319/2014 -Aquisição de 15 contentores de lixo-----

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 319/2014, referente a aquisição de 15 

contentores de lixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 76. Despacho da Presidência nº 318/2014 - Aquisição de peças para viatura (1PRS-

14-03) afeta serviço águas ------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 318/2014, referente a aquisição de peças 

para viatura ( 1 PRS-14-03) afeta serviço águas. ---------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 77. Despacho da Presidência nº 293/2014 - Massa betuminosa a frio - Reparação 

Estradas e Caminhos ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 293/2014, referente a massa betuminosa a 

frio - Reparação Estradas e Caminhos. ---------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4. 78. Despacho da Presidência nº 309/2014 - Reparação de placa vibratória ------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 309/2014 - referente a reparação de placa 

vibratória. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4. 79. Despacho da Presidência nº 315/2014 - Aquisição de peças para viatura-24-81-

ZP, afeta Ação Social ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art. 0 24° do CPA. ----
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----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 315/2014 - referente a aquisição de peças 

para viatura-24-81-ZP, afeta Ação Social. -----------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.80. Despacho da Presidência nº 313/2014 - Aquisição de peças p/ viatura 64-49-LS 

afeta serviço águas ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 313/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura 64-4 9-LS afeta serviço águas. ------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.81. Despacho da Presidência nº 312/2014 - Aquisição de peças p/ viatura 22-45-ZF 

afeta Proteção C ivi 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 312/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura 22-45-Z F afeta Proteção C ivi 1. ------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.82. Despacho da Presidência nº 311/2014 - Aquisição de peças p/ viatura 16-15-SH 

afeta serviço águas ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 311/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura 16-15-SH afeta serviço águas. ------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.83. Despacho da Presidência nº 310/2014 - Aquisição de peças p/ viatura afeta à 

ed u ca çã oi cu ltu ra -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 310/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura afeta à ed u caçá oi cultura. -------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.84. Despacho da Presidência nº 308/2014 - Reparação/manutenção viatura (UF-89-

56) afeta serviço águas ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.0 24° do CPA. ----
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Foi presente o Despacho da Presidência nº 308/2014 - referente a 

reparação/manutenção viatura (UF-89-56) afeta serviço águas. -------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PSD, ratificar o Despacho acima identificado. -------------------------------------------------------------

2.4.85. Despacho da Presidência nº 30612014 - Aquisição de peças pi viatura (36-47-RF) 

afeta e d u ca ç ã oi cu ltu ra -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 306/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (36-4 7-RF) afeta educação/cultura. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.86. Despacho da Presidência nº 30512014 - Aquisição de peças pi viatura (31-62-XS) 

afeta ed u ca ç ã oi cu 1 tu ra -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 305/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (31-62-XS) afeta educação/cultura. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.87. Despacho da Presidência nº 28512014 - Reparação de danos em viatura (OO-HA-

46) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 285/2014, referente a reparação de danos 

em viatura (O 0-H A-46) . ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.88. Despacho da Presidência nº 27412014 - Coroa de flores - Homenagem aos 

aviadores falecidos Serra Carvalho-----------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 274/2014, referente a Coroa de flores -

Homenagem aos aviadores falecidos Serra Carvalho. -------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.89. Despacho da Presidência nº 289-812014 - Fornecimento de software ---------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 289-8/201 4, referente a fornecimento de 

software. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 
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ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.90. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização CGD - Despesa com 

transferência bancária------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a regularização CGD -

Despesa com tra nsf erê n ci a bancá ri a. ------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.91. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização comissão/impostos -

CGD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a regularização 

comissão/impostos - CGD. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.92. Despacho da Presidência nº 270/2014 - Regularização empréstimo CGD-----------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 270/2014, referente a regularização 

em préstimo C G D. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.93. Despacho da Presidência nº 304/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (23-39-

NO) afeta serviço águas ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 304/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (23-39-NO) afeta serviço águas. ---------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.94. Despacho da Presidência nº 302/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (42-05-

U G) afeta educação/cultura -----------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 302/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura ( 42-05-UG) afeta educação/cultura. -----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.95. Despacho da Presidência nº 303/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (20-44-

LH) afeta à h ig iene -----------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 303/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (20-44-LH) afeta à higiene. ----------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.96. Despacho da Presidência nº 301/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (44-26-FP) 

afeta serviço obras ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 301 /2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura ( 44-26-FP) afeta serviço obras. ---------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.97. Despacho da Presidência nº 300/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (24-81-ZP) 

afeta à Ação Social ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 300/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (24-81 -ZP) afeta à Ação Social. ---------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.98. Despacho da Presidência nº 299/2014 -Aquisição de peças p/ viatura (21-57-ZP) 

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

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 299/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (21 -57-ZP) afeta P. Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.99. Despacho da Presidência nº 298/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (77-77-

SO) afeta serviço de obras------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 298/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (77-77-SO) afeta serviço de obras. -----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.100. Despacho da Presidência nº 297/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (XF-26-

88) afeta serviço de obras-------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 297/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura (XF-26-88) afeta serviço de obras. -----------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, 
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ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.101. Despacho da Presidência nº 295/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (59-02-

N O) afeta serviço águas ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 295/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura ( 59-0 2-N O) afeta serviço águas. ---------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.102. Despacho da Presidência nº 296/2014 - Aquisição peças p/ viatura (58-43-RA) 

afeta ed u c a çã oi c u 1 tu ra -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 296/2014, referente a aquisição peças p/ 

viatura ( 58-43-RA) afeta educação/ cultura. -----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.103. Despacho da Presidência nº 294/2014 - Aquisição peças p/ viatura (62-98-TE) 

afeta serviço obras ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 294/2014, referente a aquisição peças p/ 

viatura (62-98-TE) afeta serviço obras. -----------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.104. Despacho da Presidência nº 292/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (54-98-

M N) afeta ed u cação/cultura ----------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 292/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura ( 54-98-M N) afeta educação/cultura. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.105. Despacho da Presidência nº 320/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (54-98-

M N) afeta ed ucaçã oi cultura -----------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 320/2014, referente a aquisição de peças p/ 

viatura ( 54-98-M N) afeta educação/cultura. ----------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.106. Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização dos documentos da 

A ut. T ri b. Ad ua nei ra --------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a regularização dos 

documentos d a Aut. T ri b. Ad ua ne ira. -------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------

2.4.107. Despacho da Presidência nº 289/2014 - Almoço com engenheiros da CCDR e 

CIM - Para conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente, para conhecimento, o Despacho da Presidência nº 289/2014, referente a 

Almoço com engenheiros da CCDR e CIM. ---------------------------------------------------------------------

-----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 Juuentude e Associatiuismo ---------------------------------------------------

------------------------------- PC>~TC> Ili ------------------------------

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

3.1. ()bras --------------------------------------------------------------------------------------
3.1 .1. Processo de Obras nº 10/2014 - Construção de anexo - José Francisco C. 

Águas Pacheco - Vale de Vaíde ----------------------------------------------------------------------------

----- Fez presente, a Reunião de Câmara, para aprovação do projeto de arquitetura, relativo 

ao Processo de Obras nº 10/2014, cujo titular é José Francisco Carvalho Águas Pacheco, 

processo constituído para licenciamento da construção de um anexo, destinado a garagem, 

em Vale de Vaíde, Freguesia de Poiares (Santo André), de acordo com os pareceres 

técn ices a nexos a o 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 nº 60/2011 - Legalização de anexo - Alberto Carvalho da 

Silva - Vale de Vaz ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Fez presente, a Reunião de Câmara, para aprovação do projecto de arquitectura, 

relativo ao Processo de Obras n.0 60/2011, cujo titular é Alberto Carvalho da Silva, processo 
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constituído para legalização de anexo, sito em Vale de Vaz, Freguesia de Poiares (Santo 

.A.ndré). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- .A. Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, com as condicionantes 

referidas no Processo e de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 

impostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.3. Processo de Obras nº 37/2013 - Execução de telheiro e muros de vedação -

Alfredo Martins Ferreira - Areias/Entroncamento --------------------------------------------------

----- Fez presente, a Reunião de Câmara, para aprovação do projecto de arquitectura, 

relativo ao Processo de Obras n.º 37/2013, cujo titular é .A.lfredo Martins Ferreira, processo 

constituído para licenciamento de telheiro e muros de vedação, em .A.reias, Entroncamento, 

Freguesia de Poiares (Santo .A.ndré), 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. ---------------------------------------------------------------

3.2. Planeamento ------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ambiente ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- PC>t.ITC> I" -----------------------------
- , 

--------------------------- INTERVENÇAO DO PUBLICO ------------------------

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

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

------------------------------- PC>t.ITC> " -------------------------------
--------------------------- INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO ----------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, e relativamente à ata da última 

reunião e sobre o Mercado Municipal, referiu que a Câmara já teve outras atividades 

organizadas pela .A.OI P. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Solicitou que fossem disponibilizados os últimos 17 minutos da gravação da ata da 

última reunião para ouvir e ver como foram tratados os assuntos. ----------------------------------

----- Questionou o Sr. Presidente sobre quais os moldes em que estão a ser efetuadas as 

obras na freguesia de S. Miguel de Poiares. --------------------------------------------------------------

----- Em relação ao cartaz da Festa de Nossa Senhora das Necessidades ouvia-se que era 

fraco, com música "pimba", agora a Câmara continua a poupar e a apoiar a Irmandade de 
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Nossa Senhora das Necessidades e ainda bem que o faz. -------------------------------------------

----- Por fim questionou o Sr. Presidente se há ou não verba para pagar os vencimentos dos 

tra ba 1 h adores em agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, e referiu que ao nível hoteleiro 

Vila Nova de Poiares não tem condições de alojar ninguém, podendo a Câmara Municipal 

preencher essa lacuna, com a criação de um local onde pudessem pernoitar autocaravanas, 

pois como sabe turista é o que pernoita uma noite, neste caso e serão necessários poucos 

recursos e a resolução pode acontecer a breve prazo. ------------------------------------------------

----- Informou que os comerciantes da vila se queixam que ao sábado de manhã, como a 

Polícia Municipal agora não está, a GNR instala-se à porta dos estabelecimentos e ainda as 

pessoas não saíram das viaturas, já estão a escrever, instalando-se assim um mau clima e 

a vida dos comerciantes não está fácil. --------------------------------------------------------------------

----- Informou que no passado dia 12 de julho o CBEISA usou uma sala do CCP para uma 

festa, sendo outra das suas salas usadas em simultâneo e o único funcionário que dava 

apoio às duas salas estava também a dar apoio ao Pavilhão Gimnodesportivo. Em 

determinada altura faltou a luz e ninguém sabia onde se devia dirigir e no final queriam 

entregar a chave e não havia quem a recebesse. -------------------------------------------------------

----- Por fim disse ter passado no Cabouco, na véspera, à noite e segundo informação, os 

semáforos vão avançar, sendo, se calhar, necessário tomar uma posição de conjunto com a 

Câmara Muni c i pa 1 d a Lousã. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, e informou que as tampas de 

saneamento na Zona Industrial e no Entroncamento estão a saltar, com detritos. ---------------

----------------------------- P()t.IT() "I --------------------------------
- A 

---- INTERVENÇAO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL ----------

----- Feira de Produtos Tradicionais - Informou que a mesma se realizava mensalmente, 

era da responsabilidade da ADIP e foi a ADIP que considerou que não estava a ser 

produtiva, pelo que deixou de se realizar. Neste momento estão a ser estudadas alternativas 

para a referida feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Obras na Freguesia de S. Miguel - Informou que as obras decorrem dentro do que 

ficou estabelecido entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. O apoio apenas se 

verifica através de cedência de recursos humanos porque de momento não há condições 

) 
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para outro tipo de apoio. Esta situação acontece não só com as Juntas de Freguesia como 

com outras instituições locais. --------------------------------------------------------------------------------

----- Cartaz da Festa - Não sei quem dizia que o cartaz era "pimba" e terão que ser essas 

pessoas a manifestar-se. Embora saibamos que no ano anterior já havia acontecido uma 

grande redução no investimento, este ano poupou-se ainda mais do que havia sido poupado 

no ano anterior. Houve ainda o cuidado apresentar o cartaz variado a todos os tipos de 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dívida da Câmara - Informou que o facto da Câmara estar em 5° lugar a nível nacional 

na divida "per capita" para o Sr. Vereador pode ser bom, mas para si não é. Referiu também 

ter havido um excelente entendimento com o Senhor Secretário de Estado da Administração 

Local , que está muito empenhado em ajudar o nosso Município a ultrapassar as suas 

dificuldades. A situação de Vila Nova de Poiares é tão somente esta: assim que terminar o 

período de carência dos empréstimos no âmbito do PSF, quando vierem as prestações para 

amortização de capital, não haverá verba para pagar toda a despesa corrente. -----------------

----- Quanto aos vencimentos, foi entrevistado e o que disse na altura foi que a verba não vai 

ser suficiente para tudo, mas se tivermos que optar por deixar de pagar a alguém, fá-lo

emos a quem tem mais e não a quem mais precisa, nomeadamente aos trabalhadores que 

não têm culpa dos erros cometidos no passado. ---------------------------------------------------------

----- A Câmara tem cumprido religiosamente os seus compromissos com a banca. Essa foi 

uma opção política assumida pelo Executivo e está convencido que daí vão resultar frutos 

positivos nas negociações em andamento. ----------------------------------------------------------------

----- Autocaravanas - Informou que, como sabem, gosta muito de autocaravanismo. Este é 

um projeto que tem vontade de desenvolver e encetou contactos para se conseguir um 

espaço para esse efeito em Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------

----- Intervenção da GNR aos sábados - Informou que os turnos da Polícia Municipal 

terminaram ao sábado e a GNR passou a fazer o controle dos estacionamentos, tratando-se 

de uma força de segurança autónoma sobre a qual não tem qualquer poder. Há a 

possibilidade de equacionar isenção do pagamento ao sábado de manhã, se isso contribuir 

para melhorar o comércio tradicional local. É algo em que terá que se pensar para uma 

eve ntu a 1 alteração futura. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- CCP - A Câmara não paga atualmente horas extraordinárias aos seus trabalhadores 

pelo que nem sempre os recursos existentes são os desejáveis. Existe muito boa vontade 

por parte dos mesmos, para que estes serviços estejam garantidos. Ainda assim, a situação 
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a ter-se verificado deverá ser evitada------------------------------------------------------------------------

----- Semáforos - Referiu que a opção das Estradas de Portugal foi inteligente porque os 

semáforos não vão ser colocados em tempo de aulas. A Câmara tem feito tudo o que pode 

para alertar para os inconvenientes desta situação. Em relação a esta matéria já falou com o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lousã para ver que problemas irá causar esta 

situação e preparar o posicionamento dos dois Executivos. ------------------------------------------

----- Tampas de Saneamento - Tomou a devida nota e informou que vai ver o que se 

passa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Reunião da CIM-RC de 30 de julho - Informou que a reunião decorreu com a 

presença do Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da 

Natureza e nela foi focado o elevado tempo de demora na aprovação dos novos PDM's, a 

questão dos cadastros dos terrenos e referiu também que pessoalmente colocou a questão 

dos baldios, porque a lei existente está completamente desatualizada e dificulta a 

intervenção nos espaços florestais abandonados. ------------------------------------------------------

----- O Senhor Secretário de Estado informou que no passado dia 1 O de julho foi aprovado 

um projecto-lei sobre os baldios, que tem algumas alterações, mas de acordo com o Sr. 

Presidente não responde ao fundamental. ----------------------------------------------------------------

----- Balcão do Cidadão - Informou que na penúltima reunião da CIM foi apresentada uma 

proposta de criação de um Balcão do Cidadão. Foi entretanto analisado, pelos serviços 

municipais, o Protocolo proposto pela Secretaria de Estado da Modernização 

Administrativa, mas surgiram algumas dúvidas sobre algumas intenções por parte do Poder 

Central, nomeadamente uma eventual estratégia para o encerramento de serviços públicos. 

----- Relatório da IGF - Informou que chegou à Câmara o relatório definitivo da IGF 

elaborado em 2011, finalmente depois de muitos pedidos. Mantém as conclusões do projeto 

inicial , não tem nenhuma novidade e irá ser divulgado publicamente. -----------------------------

----- Pagamento por Multibanco - Informou que já está em funcionamento o pagamento 

por Multibanco das faturas da Câmara Municipal, entre elas o pagamento das faturas da 

água. Esta situação advêm da necessidade de rentabilização de recursos humanos por um 

lado, mas fundamentalmente, por questões de segurança dos seus trabalhadores, que 

andam na rua com muito dinheiro. --------------------------------------------------------------------------

----- Limpeza de terrenos - Informou que se tem feito um grande esforço ao nível da 

limpeza de terrenos particulares, com um grande trabalho realizado por parte da Polícia 

Municipal. A população de uma maneira geral tem colaborado, não sendo necessário 
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levantar um número significativo de contra-ordenações. -----------------------------------------------

----- Limpeza de fossas - Informou que este serviço está praticamente recuperado em 

termos de pedidos em atraso por contraponto com o que encontrou quando chegou à 

Câmara, em que havia pedidos à espera com cerca de 3 anos. -------------------------------------

----- Comissão de Toponímia - Informou que o grupo de trabalho está a fazer um trabalho 

muito exaustivo, estando praticamente concluídas as Freguesias de Lavegadas e Arrifana, 

encontrando-se já também muito adiantadas as Freguesias de S. Miguel e Poiares (Santo 

André). Todas as propostas terão que ser votadas pela comissão de toponímia, que deverá 

ser constituída pelo Presidente da Câmara Municipal, os Presidentes das Juntas de 

Freguesia respetivos, um técnico da Câmara Municipal, um historiador local e um eleito 

local. Nesse sentido solicitou a participação dos Srs. Vereadores do PSD, indicando 

propostas para o historiador e eleito local para integrar a referida comissão. --------------------

----- Equipamentos para Bombeiros - Informou que das duas candidaturas a decorrer, a 

dos Municípios que integravam a antiga CMPIN se encontrava mais atrasada uma vez que 

foi anulada com a extinção da antiga CIM e efetuada uma nova candidatura. -------------------

----- Relativamente aos Municípios da antiga CIM do Baixo Mondego, a situação encontra-se 

mais avançada faltando apenas fornecer botas e luvas. Atendendo à situação foi decidido 

entregar já os equipamentos existentes aos Corpos dos Bombeiros daqueles Municípios, já 

que o que está em causa é a sua segurança, acontecendo mais tarde a entrega aos 

restantes Corpos de Bombeiros. -----------------------------------------------------------------------------

----- Processo do Aviário na Serra da Solheira - O requerente deste processo pretende 

que a Câmara Municipal lhe forneça energia elétrica e abastecimento de água. Existe uma 

deliberação e declaração passada anteriormente em que a Câmara Municipal se 

comprometia com o empreendedor nesse sentido. ------------------------------------------------------

----- O Município de Vila Nova de Poiares tem vindo a dar incentivos a empresários para se 

fixarem e criarem postos de trabalho. Esta é uma política com a qual concordamos, contudo 

nesta situação em particular há que perceber a verdadeira contribuição deste investimento 

para a economia loca 1. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou apoiar, com disponibilização de terrenos a custo acessível, bem 

como com a disponibilização de água e energia eletrica, tendo por base uma informação da 

empresa Frango HALAL, Lda. para a criação de 40/50 postos de trabalho. ----------------------

----- Ora de acordo com as informações que temos esta situação não se verifica e os postos 

de trabalho a criar serão 2/3. -----------------------------------------------------------------------------------
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----- Além disso, o empreendedor tem vindo sucessivamente a não cumprir as suas 

obrigações, nomeadamente, tem taxas em atraso para pagar e não possui, de momento, 

técnico responsável pela obra. -------------------------------------------------------------------------------

----- Questiona-se, neste momento, a obrigatoriedade e legitimidade da Câmara Municipal 

em fazer esta despesa tendo em conta o comportamento do titular da empresa, a dimensão 

do investimento, a situação de dificuldade financeira da Câmara e as verdadeiras 

repercussões do investimento na economia local. -------------------------------------------------------

----- Em última instância pode ser questionado este apoio, nomeadamente a eventual 

existência de um favorecimento de alguma forma ilícito a uma entidade privada. ---------------

----- Atendendo que a próxima reunião desta Câmara, marcada para 15 do corrente mês, 

coincide com um feriado e porque o mês de agosto tem cinco sextas-feiras, o Sr. Presidente 

sugeriu que a próxima reunião fosse realizada no dia 22 de agosto, com início às 15 horas, 

como habitualmente. Nada havendo a opor. ----------------------------------------------------------------

-------------------------- ENCERRAMENTO ---------------------------

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/201 3, 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 17 horas e 55 minutos.----------

39 




