
Município de Vila Nova de Poiares 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº 22/2014 

----Reunião Ordinária de 05 de setembro de 2014 no Salão Nobre da Câmara Municipal 

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

----- Presentes à reunião: -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------------------------Artur Jorge Baptista dos Santos-------------------------------------------------------

------------------------ Zita Guiomar Carvalho Cação.---------------------------------------------------------

------------------------ Nelson Pedro Santos Coelho ----------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------- Ordem d o d ia ------------------------------------------------

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

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

1. Acordos de Execução - Juntas de Freguesia-----------------------------------------------------
----- Para este assunto foram presentes as seguintes propostas do Sr. Presidente, que a 

seguir se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------

----- P R OPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando q u e: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico; ------------------------------------------------------------------------
• Veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da delegação de competências, 
através de acordos de execução, possibilitando que os órgãos dos municípios deleguem nos órgãos 
das freguesias as competências elencadas no seu artigo 132.º; ------------------------------------------------
• Que, nos termos do artigo 133.º daquela Lei, o acordo de execução deve prever expressamente os 
recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes; -------------------------------------
• Para além da aplicação desta Lei aos acordos de execução, o legislador optou, ainda, pela 
aplicação expressa, a título subsidiário, do Código dos Contratos Públicos e do Código do 
P roce d i me n to Ad ministra ti v o; ---------------------------------------------------------------------------------------------

• Pretende-se o reforço da qualidade dos serviços prestados às populações, numa relação de 
proximidade e de apoio direto às comunidades locais, racionalização dos recursos disponíveis, 
pro moção d a coesão te rrito ria 1; -------------------------------------------------------------------------------------------
• Neste sentido foram promovidas reuniões de negociação com as Juntas de Freguesia, envolvendo
se as partes num esforço comum de procura de soluções, termos e condições, para a concretização 
dos acordos, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no artigo 133. 0 da citada Lei, tendo em 



conta a situação concreta do Município de Vila Nova de Poiares e as necessidades especificas de 
cada Junta d e Freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
É pois, à luz deste novo quadro jurídico que agora é presente e abaixo transcrito o Acordo de 
Execução de delegação de competências, a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares a Junta de Freguesia de Arrifana. ------------------------------------------------------------------------------
PROPÔ E-SE QUE A EXMA CÂMARA DE LIBERE: ------------------------------------------------------------------
Nos termos das alíneas 1) e m) do nº. 1 do artigo 33°, Anexo 1, da lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, de acordo com a ai. k) do nº 1 do 
artigo 25°, da mesma Lei, o Acordo de Execução, em anexo, a celebrar com a Junta de Freguesia de 
Ar rifa na . " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- PR OPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando q u e: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico d o associativismo a utá rq u ico; -------------------------------------------------------------------------
• Veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da delegação de competências, 
através de acordos de execução, possibilitando que os órgãos dos municípios deleguem nos órgãos 
das freguesias as competências elencadas no seu artigo 132. º; -------------------------------------------------
• Que, nos termos do artigo 133.0

, Anexo 1, daquela Lei, o acordo de execução deve prever 
expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes;-------------
• Para além da aplicação desta Lei aos acordos de execução, o legislador optou, ainda, pela 
aplicação expressa, a título subsidiário, do Código dos Contratos Públicos e do Código do 
Procedimento Administrativo; ----------------------------------------------------------------------------------------------
• Pretende-se o reforço da qualidade dos serviços prestados às populações, numa relação de 
proximidade e de apoio direto às comunidades locais, racionalização dos recursos disponíveis, 
promoção da coesão territo ria 1; -------------------------------------------------------------------------------------------
• Neste sentido foram promovidas reuniões de negociação com as Juntas de Freguesia, envolvendo
se as partes num esforço comum de procura de soluções, termos e condições, para a concretização 
dos acordos, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no artigo 133. 0 da citada Lei, tendo em 
conta a situação concreta do Município de Vila Nova de Poiares e as necessidades específicas de 
cada Junta d e Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
É pois, à luz deste novo quadro jurídico que agora é presente e abaixo transcrito o Acordo de 
Execução de delegação de competências, a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares a Junta de Freguesia de Lavegadas. -------------------------------------------------------------------------
PRO PÔE-S E QUE A EXMA CÂMARA D E LIBERE: -----------------------------------------------------------------
Nos termos das alíneas 1) em) do nº. 1 do artigo 33º, Anexo 1, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, de acordo com a ai. k) do nº 1 do 
artigo 25°, da mesma Lei, o Acordo de Execução, em anexo, a celebrar com a Junta de Freguesia de 
Lavegadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- PR OPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando q u e: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•A Lei n.0 75/201 3, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias loca is, aprova o 
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estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime juríd ico da transferência de 
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico; ------------------------------------------------------------------------
• Veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da delegação de competências, 
através de acordos de execução, possibilitando que os órgãos dos municípios deleguem nos órgãos 
das freguesias as competências elencadas no seu artigo 132.º; ------------------------------------------------
• Que, nos termos do artigo 133.º, Anexo 1, daquela Lei, o acordo de execução deve prever 
expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes; ------------
• Para além da aplicação desta Lei aos acordos de execução, o legislador optou, ainda, pela 
aplicação expressa, a título subsidiário, do Código dos Contratos Públicos e do Código do 
P roce d i me n to Ad ministra tiv o; ----------------------------------------------------------------------------------------------
• Pretende-se o reforço da qualidade dos serviços prestados às populações, numa relação de 
proximidade e de apoio direto às comunidades locais, racionalização dos recursos disponíveis, 
promoção da coesão territorial; -------------------------------------------------------------------------------------------
• Neste sentido foram promovidas reuniões de negociação com as Juntas de Freguesia, envolvendo
se as partes num esforço comum de procura de soluções, termos e condições, para a concretização 
dos acordos, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no artigo 133.0 da citada Lei , tendo em 
conta a situação concreta do Município de Vila Nova de Poiares e as necessidades especificas de 
cada Junta de Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
É pois, à luz deste novo quadro juridico que agora é presente e abaixo transcrito o Acordo de 
Execução de delegação de competências, a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares a Junta de Freguesia de Poiares - (Sto. André).-----------------------------------------------------------
PROPÕE-SE QUE A EXMA CÂMARA DELIBERE: -----------------------------------------------------------------
Nos termos das alíneas 1) em) do nº. 1 do artigo 33°, Anexo 1, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal , para efeitos de autorização, de acordo com a ai. k) do nº 1 do 
artigo 25º, da mesma Lei, o Acordo de Execução, em anexo, a celebrar com a Junta de Freguesia de 
Poiares - ( Sto. André). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- PR OPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando q u e: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• A Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurldico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regi me j u ri d ico do associativismo a utá rq u ico; -------------------------------------------------------------------------
• Veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da delegação de competências, 
através de acordos de execução, possibilitando que os órgãos dos municipios deleguem nos órgãos 
das freguesias as competências elencadas no seu artigo 132.0 ; -------------------------------------------------

•Que, nos termos do artigo 133.º daquela Lei, o acordo de execução deve prever expressamente os 
recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes;--------------------------------------
• Para além da aplicação desta Lei aos acordos de execução, o legislador optou, ainda, pela 
aplicação expressa, a título subsidiário, do Código dos Contractos Públicos e do Código do 
Procedimento Ad ministra tiv o; ----------------------------------------------------------------------------------------------
• Pretende-se o reforço da qualidade dos serviços prestados às populações, numa relação de 
proximidade e de apoio direto às comunidades locais, racionalização dos recursos disponíveis, 
promoção da coesão territorial;--------------------------------------------------------------------------------------------
• Neste sentido foram promovidas reuniões de negociação com as Juntas de Freguesia, envolvendo
se as partes num esforço comum de procura de soluções, termos e condições, para a concretização 
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dos acordos, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no artigo 133.º da citada Lei, tendo em 
conta a situação concreta do Município de Vila Nova de Poiares e as necessidades especificas de 
cada Junta d e Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------
É pois, à luz deste novo quadro jurídico que agora é presente e abaixo transcrito o Acordo de 
Execução de delegação de competências, a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares a Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares.----------------------------------------------------------
PROPÕE-SE QUE A EXMA CÂMARA DELIBERE: -----------------------------------------------------------------
Nos termos das alíneas 1) em) do nº. 1 do artigo 33°, Anexo 1, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, de acordo com a ai. k) do nº 1 do 
artigo 25°, da mesma Lei, o Acordo de Execução, em anexo, a celebrar com a Junta de Freguesia de 
Sã o Migue 1 d e Poiares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, prestando esclarecimentos sobre as propostas 

em causa, indicando que resultam de reuniões e 'negociações' com cada uma das juntas de 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, considerando que estão a ser dadas 

muitas competências que não estão a ser devidamente suportadas pelos apoios 

concedidos, referindo no entanto que, não tem nada a obstar, uma vez que os próprios 

presidentes das juntas de freguesia concordaram com estas propostas.---------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara, reconhecendo que há efectivamente 

uma falta de meios para todas as competências transferidas, referindo contudo que é 

sempre possível um entendimento de, caso a caso, dar a cada situação o melhor resultado 

possível. Sublinhou que pelo nível de proximidade das Juntas de Freguesia com a realidade 

'no terreno' e com o bom entendimento e sentido de cooperação existente entre Juntas de 

Freguesia e Câmara Municipal, há vantagens óbvias para uma melhor e mais atempada 

resposta na resolução dos problemas que surgem diariamente.--------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas acima transcritas. -----------

2. Candidatura de Acesso ao Apoio Transitório de Urgência - FAM -------------------------

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

----- "PROPOSTA--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tendo sido publicado através da Lei nº 53/2014, de 25 de agosto, o Regime Jurídico da 
Recuperação Financeira Municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal, e 
CO N S 1 D ERAN DO que:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Nos termos do artº 55° nº 1 da referida Lei "Até 30 de novembro de 2014, os municípios que se 
encontrem em situação de rutura financeira , nos termos do n. 0 2 do artigo 61 . 0 da Lei n. 0 73/2013, 
de 3 de setembro, e se encontrem impossibilitados de cumprir pontualmente as suas obrigações, 
podem solicitar junto da DGAL um apoio financeiro de urgência"; -----------------------------------------------
.Que o Município se encontra nas condições previstas no n. 0 2 do artigo 61.º da Lei n.0 73/2013, de 3 
de Setembro, uma vez que a dívida total prevista no artigo 52.º da mesma Lei é superior, em 31 de 
Dezembro de 2013, a 3 vezes a média da receita corrente liquida cobrada nos últimos três exercícios, 
encontrando-se por isso em situação de rotura financeira; ----------------------------------------------------------
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• Que para os próximos oito meses o Município apresenta um défice previsto de Receitas/Despesas 
no valor de 1.067.780,04 €,tendo por isso necessidade de recorrer ao financiamento de urgência 
previsto nº artº 55° da Lei nº 53/2014, de 25 de Agosto;------------------------------------------------------------
----- PROPONHO à Câmara Municipal a candidatura deste Município ao acesso à linha de 
financiamento do Apoio Transitório de Urgência previsto no artº 55° da Lei nº 53/2014, de 25 de 
Agosto, desenvolvendo para isso os procedimentos necessários para a obtenção dos montantes a 
financiar, incluindo a sua negociação junto da Direção Geral das Autarquias Locais." ---------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, informando que, como é do conhecimento geral , 

o Município se encontra obrigado a recorrer ao Fundo de Apoio Municipal (FAM), 

esclarecendo que depois do pedido de adesão, a Câmara terá que elaborar um Plano de 

Ajustamento Municipal. Informou que durante este período, até à aprovação do FAM, as 

câmaras em situação de 'emergência' podem ser apoiadas, acrescentando que, nesse 

sentido, foram encetadas negociações e identificadas as despesas essenciais elegíveis e as 

receitas previstas para os próximos oito meses, resultando num valor global de cerca de um 

milhão de euros, indicando que será incluído no FAM. -------------------------------------------------

----- Deu ainda conta de que este apoio não será um 'mar de rosas', facto pelo qual muitos 

municípios estão ainda a hesitar, no entanto, referiu que no caso do Município de Vila Nova 

de Poiares não há outra alternativa, senão recorrer a este apoio, não deixando de partilhar 

algumas preocupações não só quanto ao controlo e fiscalização que será exercida sobre a 

Câmara Municipal, como também quanto às próprias medidas adicionais que serão 

exigidas, lendo para o efeito um excerto da legislação que regula o FAM. ------------------------

----- Considerou que, em termos práticos, a Câmara passará a ser governada com um fiscal 

à porta, onde tudo será fiscalizado e alvo de controlo, deixando bem claro que não tem 

qualquer receio, referindo apenas que se trata de passar 'do oito ao oitenta', ou seja, de 

uma situação de total ausência de controlo a uma situação de fiscalização total. Referiu 

ainda algumas das medidas exigidas a nível de reequilíbrio orçamental , desde a definição e 

determinação das taxas máximas no IMI , derrama, revogação de benefícios fiscais e 

isenções de taxas e abstenção de concessão dos mesmos durante o programa de 

ajustamento, entre muitas outras medidas de limitação de despesa e de investimento.--------

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, para se referir ao Relatório do IGF, 

apresentado na reunião anterior, considerando que é motivo de muitas preocupações e 

dúvidas, quanto à competência de quem foi responsável pela gestão financeira os mandatos 

anteriores. Tendo em conta que os recursos humanos são os mesmos, não entende como é 

possível um profissional com responsabilidade superior não detectar nem alertar para estas 

irregularidades. Entende não ser admissível que se escondam documentos, nem acredita 
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nas respostas dadas pelos técnicos e que constam do relatório, questionando por isso qual 

o papel do responsável financeiro e da divisão financeira, e se têm ou não competências 

para denunciar. Questionou ainda se, perante a evidência da Câmara ser intervencionada 

pela terceira vez, irá ou não o Sr. Presidente da Câmara desculpar-se, após a próxima 

inspecção do IGF, com a falta de conhecimento das situações reportadas, e se continua a 

manter a confiança nos ativos humanos com responsabilidade superior. --------------------------

----- Disse que estamos perante um trabalho elaborado pelos técnicos, logo os técnicos têm 

de ter competência para apresentar um trabalho, pelo qual têm de ser responsáveis, 

referindo que terá" necessariamente de ser implementado um plano de acção para 

apuramento das responsabilidades. Considerou importante que, externamente, se perceba 

como foi possível deixar-se chegar a situação este estado e só se aperceber dois ou três 

anos d e pois . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, referindo que a intervenção da Sra. Vereadora 

Zita Cação é bem o reflexo de que as pessoas que integram a Maioria têm liberdade 

suficiente para expor as suas questões e as suas dúvidas, sem medos nem receios. 

Referiu que o Relatório do IGF foi bastante debatido na última reunião e que, naturalmente, 

os pontos que preocupam a Sra. Vereadora também o preocupam. Reiterou que mantém 

toda a confiança pessoal nos trabalhadores da Câmara Municipal, considerando que são 

pessoas empenhadas e que todos os dias dão o seu melhor para se atingirem os resultados 

pretendidos. Lembrou que, ainda há pouco tempo, a propósito da questão da cessão de 

créditos à Caixa Geral de Depósitos e da não entrega correspondente do IVA ao Estado, se 

iniciou um procedimento disciplinar interno para apuramento de responsabilidades, e que, 

neste caso concreto, também terão de ser apuradas todas as responsabilidades, 

esclarecendo que serão tomadas as medidas que tiverem de ser tomadas. Disse ainda que 

a própria situação complicada em que se encontra a Câmara Municipal acarreta também 

dificuldades na própria gestão dos recursos humanos, reconhecendo, contudo, a 

necessidade de reforçar os meios existentes.-------------------------------------------------------------

Referiu que, durante o tempo que estiver à frente dos destinos da Câmara, nunca dirá que 

não é responsável, porque entende que um presidente da Câmara Municipal tem que 

assumir as suas responsabilidades, acrescentando que também é sua obrigação fazer com 

que os recursos humanos sejam capazes de cumprir com o trabalho que lhes é pedido.-------
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do Partido 

Social Democrata, aprovar a candidatura deste Município ao acesso à linha de 

financiamento do Apoio Transitório de Urgência previsto no art.0 55.0 da Lei nº 53/2014, de 

25 de Agosto, desenvolvendo para isso os procedimentos necessários para a obtenção dos 

montantes a financiar, incluindo a sua negociação junto da Direção Geral das Autarquias 

Locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Os Senhores vereadores do Partido Social Democrata apresentaram uma declaração 

de voto, por não concordarem com a estratégia seguida por este Executivo, lembrando que 

ainda no início do passado mês questionaram o Sr. Presidente, na sequência de 

declarações públicas, sobre se havia ou não dinheiro para pagar salários aos trabalhadores, 

tendo obtido uma resposta afirmativa e de que não estava em causa a falta de pagamento 

aos trabalhadores, registando uma incoerência face às recentes declarações públicas. 

Disseram que as dificuldades eram conhecidas de todos antes das eleições, pelo que, em 

sua opinião, ninguém pode alegar desconhecimento da situação difícil. Consideraram que, 

desde as eleições, este Executivo optou por um caminho de politização, nomeadamente 

com nomeações políticas que oneram o erário público em mais de 400 mil euros, contas 

feitas até ao final do mandato.---------------------------------------------------------------------------------

----- Referiram já ter alertado por diversas vezes de que as declarações públicas do Sr. 

Presidente não trazem nada de bom às populações e ao Município. Alertaram para a 

necessidade de olhar para as outras Câmaras que estão na mesma circunstância da nossa 

e só a de Poiares é que está permanentemente na comunicação social a falar da dívida, 

dando ideia de que é a única que leva 'o passo certo'. Afirmaram que as outras autarquias 

provavelmente estarão mais preocupados com o bom nome das suas terras, ao contrário da 

Câmara de Poiares, considerando que se está a preocupar mais em denegrir o passado do 

que em precaver o futuro . ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Disseram não concordar com essas práticas, afirmando tratar-se de uma estratégia de 

maldizer, sem medir as consequências, uma estratégia que disseram poder sair caro ao 

Município, afectando não só a atração de investimento, como também em matéria de 

fornecedores que, certamente ficam muito preocupados, sem esquecer o clima de 

instabilidade que se cria entre os próprios trabalhadores do Município. ----------------------------

----- Fizeram ainda questão de lamentar a estratégia de colocar sistematicamente em causa 

a competência dos trabalhadores que têm sido e continuam a ser um apoio fundamental 

7 



para o normal funcionamento do Município, com efeitos que consideram muito nefastos na 

gestão dos grupos de trabalho.--------------------------------------------------------------------------------

----- Sublinharam que, politicamente, a questão já foi julgada, sendo que em termos técnicos 

disseram continuar a confiar nas equipas e técnicos da câmara municipal, os quais têm de, 

em sua opinião, fazer um esforço muito grande para estarem a par de toda a evolução da 

legislação, cujas regras têm vindo a ser constantemente alteradas. Indicaram que estão em 

curso processos de averiguação de responsabilidades, que devem decorrer com toda a 

normalidade e tranquilidade, mas sempre no plano interno. ------------------------------------------

----- Terminaram dizendo que, quando a própria maioria tem dúvidas numa matéria destas, 

com todas as incertezas que foram levantadas, muito maiores são as dúvidas e incertezas 

da oposição, razão pela qual sustentam o seu sentido de 'voto contra'. ----------------------------

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, referindo que não está 

contra as pessoas, mas considerando que há que saber se têm as competências 

necessárias para as funções desempenhadas, reiterando que há que avaliar competências 

e, com isso, não pretende perseguir, nem atacar ninguém. Afirmou que tem de ter a certeza 

que, daqui a algum tempo não se esteja a passar pelo mesmo.--------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara para sublinhar que não houve, em momento 

algum, qualquer intenção de colocar em causa o relacionamento pessoal com os 

trabalhadores, considerando que apenas se colocou a tónica nos procedimentos e nas 

competências profissionais de quem ocupa funções de responsabilidade. Fez questão de 

referir que está muito contente com os trabalhadores do Município, que em sua opinião têm 

demonstrado empenho e esforço, sublinhando que as pessoas respeitam-se mutuamente, 

desenvolvendo o seu trabalho num ambiente salutar.---------------------------------------------------

----- Considerou ser falsa a questão levantada sobre os salários, porque o que sempre disse 

foi que existem despesas correntes essenciais que estão em causa, onde se incluem 

despesas com serviços básicos essenciais, pagamento de empréstimos e, naturalmente, 

também os salários, deixando sempre bem claro, que a última coisa que iria deixar de 

cumprir seria com os salários dos trabalhadores do Município.---------------------------------------

----- Em relação às questões das nomeações políticas, lembrou que o Executivo está com 

duas pessoas a tempo inteiro, que face ao volume de trabalho e de solicitações, são 

manifestamente insuficientes, dizendo ser perfeitamente natural que necessitem de uma 

secretária para dar resposta ao trabalho administrativo existente. Apontou ainda que o que 

foi 'acrecentado' às despesas da Câmara é muito inferior ao que anteriormente se 
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acrescentava com apenas uma secretária, referindo ainda que o vencimento do Chefe de 

Gabinete é inferior ao de um vereador. ---------------------------------------------------------------------

----- Sobre a divulgação pública das dificuldades da câmara, referiu que apesar de existirem 

constrangimentos, há também necessidade de dar a conhecer aos poiarenses os motivos 

pelos quais a Câmara Municipal não pode responder às necessidades e anseios 

legitimamente manifestados e reclamados pelas populações. Disse ainda que só assim, com 

este esclarecimento público, é que tem sido possível sensibilizar as pessoas para as 

dificuldades da Câmara Municipal, levando a que se empenhem e se envolvam nos 

objetivos a que este Executivo se propõe, conseguindo realizar um conjunto de atividades a 

custo zero para o Município, já que são suportadas pelas várias instituições do concelho. ---

----- Disse também não concordar que a Câmara de Poiares seja mais referida na 

comunicação social do que os outros municípios em dificuldades, sendo mais provável que 

os Srs. Vereadores tenham dado mais atenção ao caso de Poiares. Quanto aos 

fornecedores, considerou que se há alguém pouco preocupado com eles são os Srs. 

Vereadores da oposição, que votaram contra a proposta, porque se esta adesão ao apoio 

de urgência não fosse aprovada, não haveria dinheiro para cumprir com os pagamentos aos 

f o rn e cedo re s. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, referindo que até poderia 

entender as declarações se fossem feitas por um cidadão comum, mas quando feitas pelo 

Sr. Presidente, com a responsabilidade que tem , não é aceitável.-----------------------------------

----- Realçou que a questão do profissionalismo e da competência foi de tal ordem colocada, 

que o próprio presidente sentiu necessidade de defender os trabalhadores do Município. 

Concordou com a necessidade de se apurarem responsabilidades, mas em sede própria, e 

não em reunião de câmara, até porque as competências não existem separadamente das 

pessoas . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo não perceber a razão pela 

qual Fornos de Algodres, que disse ter uma dívida que ronda os seis mil euros por 

habitante, não estar incluída neste apoio. Disse não gostar que as comparações nos gastos 

sejam feitas com o passado, preferindo que o Executivo dissesse que está a gastar o menos 

possível, conseguindo ainda assim fazer melhor, sublinhando que dizer que se gasta 

menos, sem apresentar resultados, não tem mérito nenhum.-----------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara, referindo compreender que a 

oposição não goste que se fale no passado, lembrando, no entanto, que é esse passado 
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que condiciona, e muito, a governação do presente. Quanto ao município de Fornos de 

Algodres, disse não conhecer essa realidade, mas no que toca ao acesso ao FAM é a 

própria lei que determina quais são os municípios que têm obrigatoriamente de recorrer a 

esse apoio, sob pena de incorrer em perda de mandato.------------------------------------------------

3. Desistência de Contratos Promessa Compra e Venda: de parcela de terreno, na 
Moura Morta (art.o 339) pertencente a Maria Isabel Martins dos Santos e de 
prédio rústico, na Moura Morta (art.º 1695) pertencente e João Manuel Martins 
d os S a n tos----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- "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 abaixo identificados, 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 Martins dos Santos e omisso na 
Conservatória d o Registo P red ia 1. --------------------------------------------------------------------
b) Um prédio rústico - terra de cultura com 0,0120 Ha, 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.0 1695 da freguesia de Lavegadas a favor 
de João Manuel Martins dos Santos e omisso na Conservatória do Registo Predial. -
Contudo, 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. -----------------------
Contatados 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 título de pagamento pelas referidas parcelas de terreno.------------------
Pelo exposto, proponho à Exma· Câmara que aprove a 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 integralmente reproduzida."---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a desistência do contrato de promessa 

de compra e venda, nos termos da proposta acima transcrita.-----------------------------------------
, 

------------------------- POLICIA MUNICIPAL ------------------------
, 

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

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

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

2.2.1. Ata 21 /2014, para aprovação -----------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr.Vice-Presidente e da Sra. 

Vereadora Zita Cação, do PS, por não terem estado presentes, aprovar a Ata nº 21/2014, 

com as alterações apresentadas.------------------------------------------------------------------------------

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

2.3.1. Festas de S.Miguel - Pedido de licença especial de ruído - Ratificação------------

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

para a realização das Festas de S.Miguel, 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 anexos ao processo. ----------------------------------------------------------------------------------

2 .3.2. Festas de N.ª Sr.ª das Preces-Carvalho - Pedido de licença especial de ruído -

Ratificação---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

para a realização das Festas de N.ª Sr.ª das Preces-Carvalho, acompanhado dos pareceres 

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

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

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

----- Mais deliberou isentar o pagamento de taxas em 50%, nos termos dos pareceres 

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

2. 3. 3. Festas de N.ª Sr. ª da Piedade-Soutelo - Pedido de licença especial de ruído -

Ratificação---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 



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

para a realização das Festas N.ª Sr.ª da Piedade-Soutelo, 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 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 04 de setembro de 2014, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 242.243,52 € (duzentos e quarenta 

e dois mil, duzentos e quarenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos) e em Operações 

não Orçamentais a quantia de 141 .331,91 €(cento quarenta e um mil trezentos e trinta e um 

euros e noventa e um cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

- Contabilidade, no período compreendido entre 22 de agosto e quatro de setembro de 

2014, no valor total de 131 .376,50 €(cento e trinta e um mil trezentos e setenta e seis euros 

e ci nq ue nta cêntimos) .-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 05 de 

agosto 2O14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4.3 Despacho da Presidência nº 14312014 - Regularização documentos da Autoridade Tributária 
Aduaneira ---·-····--·--·--·--·-····---------------------·---·-·---------·--------------------------------------·---·--·--------·-----------

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

documentos da Autoridade Tributária Aduaneira . --------------------------------------------------------

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

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

2.4.4 Despacho da Presidência nº 35512014 - Aquisição de pilha (para flash máquina fotográfica) -------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 355/2014, referente a Aquisição de pilha 

(para flash máquina fotográfica). -----------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------
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2.4.5 Despacho da Presidência nº 375/2011 -Alarme do terminal de camionagem ------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 375/2014, referente a Alarme do terminal de 

ca mi on agem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.6 Despacho da Presidência nº 374/2014 - Alarme da Piscina Municipal -----------------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 37 4/2014, referente a Alarme do terminal de 

camionagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4. 7 Despacho da Presidência nº 368/2014 - Inspeção periódica a viatura(44-26-FP) afeta serviço de 
obras -----------------------------------------------------------------------··--·-------·--··--·----···----··--·---·---··-··----·-----·-· 

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 368/2014, referente a Inspeção periódica a 

viatura( 44-26-FP) afeta serviço de obras. -----------------------------------------------------------------

----- 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 63 7/2014 - Aquisição de uma resma de papel A2 -··-··-···--···-·-·--·-·-··-
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 637/2014, referente a Aquisição de uma 

resma de pape 1 A2. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 365/2014 - Aquisição de óleo para viatura "Ranger" afeta serviço 
águas ·-···--·-----··---··-··---·-·------------····-·--·-·--·--·--·----··-····-···--··-···---··-···--··-···--··---·--··--····--··-··-·-·-

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 365/2014, referente a Aquisição de óleo 

para viatura "Ranger" afeta serviço águas. ----------------------------------------------------------------

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

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

2 .4.1 O Despacho da Presidência nº 143/2014 - Controlo de qualidade da água - análise ··----···-···-·--·-·--·-
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a Controlo de qualidade 

d a água - a n á 1 i se. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 - Publicação Auto Nomeação "Comandante Operacional 
M u n ic i pa I" -··-·-··-···-·---··-· ·--··--·-··---·--·---··-···--··--·----·--···---·------·---·---···-···---·-·---···--··----·----··--· -··-· 

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

Nomeação "Comandante Operacional Municipal". -------------------------------------------------------
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----- 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 3 78/2014 - Formação no âmbito dos "Contratos de Performance 
E n erg ética" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 378/2014, referente a Formação no âmbito 

dos "Contratos de Performance Energética". -------------------------------------------------------------

----- 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 3 79/2014 - Formação no âmbito do "CAM" -------------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 379/2014, referente a Formação no âmbito 

do "CAfv1". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 - Tratamento de resíduos sólidos (mês de agosto) -----------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a Tratamento de 

resíduos sólidos (mês de agosto). ---------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.15 Despacho da Presidência nº 349/2014 -Aquisição de chapa refletora Mod. para viatura -------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 349/2014, referente a Aquisição de chapa 

refletora Mod. 2 para viatura. -----------------------------------------------------------------------------------

----- 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 352/2014 - Aquisição de pregos para utilização na Zona de Caça 
Muni c i pa 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 352/2014, referente a Aquisição de pregos 

para utilização na Zona de Caça Municipal. ---------------------------------------------------------------

----- 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 353/2014 - Aquisição de pó de pedra para Manutenção da rede de 
águas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 353/2014, referente a Aquisição de pó de 

pedra para Manutenção da rede de águas. ---------------------------------------------------------------

----- 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 351/2014- Reparação de furo em viatura(MP-98-85) afeta recolha de 
lixo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 351/2014, referente a Reparação de furo 

em viatura(MP-98-85) afeta recolha de lixo. --------------------------------------------------------------

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

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

2.4.19 Despacho da Presidência nº 354/2014 - Ligação de IP na Zona Industrial ----------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 354/2014, referente a Ligação de IP na 

Zona 1 nd u st ri a 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.20 Despacho da Presidência nº 348/2014 - Aquisição de chapa refletora para viatura ---------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 348/2014, referente a Aquisição de chapa 

refletora para viatura. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 350/2014 - Renovação de assinatura ---------------------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 350/2014, referente a Renovação de 

assina tu ra -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 143/2014 - Regularização de empréstimo CGD (mês de julho)----------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a Regularização de 

empréstimo CGD (mês de j u Ih o). -----------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.23 Despacho da Presidência nº 143/2014 - Regularização despesa (CGD) referente transferências 
bancárias ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

despesa (CGD) referente transferências bancárias. -----------------------------------------------------

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

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

2.4. 24 Despacho da Presidência nº 143/2014 - Subsídio Comparticipação em transporte escolar ----------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a Subsídio 

Comparticipação em transporte escolar.--------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.25 Despacho da Presidência nº 345/2014 - Aquisição de 20 lts de gasolina para o serviço de águas 
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----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 345/2014, referente a Aquisição de 20 lts de 

gasolina para o serviço de águas. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.26 Despacho da Presidência nº 3 73/2014 - Reparação de estofos de bancos de apoio do Ginásio 
Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 373/2014, referente a Reparação de estofos 

de bancos de apoio do Ginásio Municipal. -----------------------------------------------------------------

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

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

2.4.27 Despacho da Presidência nº 377/2014 - Reparação de equipamento do ginásio Municipal -----------
-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 377/2014, referente a Reparação de estofos 

de bancos de apoio do Ginásio Municipal. -----------------------------------------------------------------

----- 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 363/2014 - Aquisição de peças para viatura(70-23-JM) afeta 
Proteção Civil ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 363/2014, referente a Aquisição de peças 

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

----- 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 363/2014 - Aquisição de peças para viatura(16-15-SH) 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 363/2014, referente a Aquisição de peças 

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

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

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

2.4.30 Despacho da Presidência nº 364/2014 - Aquisição de peças para viatura (70-23-Jm) afeta 
Proteção Civil ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 364/2014, referente a Aquisição de peças 

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

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------
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2.4.31 Despacho da Presidência nº 366/2014 - Aquisição de peças para viatura(70-23-JM) afeta 
proteção Civil -----------------------------------------------------------····························································· 

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 366/2014, referente a Aquisição de peças 

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

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

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

2.4.32 Despacho da Presidência nº 369/2014 - Aquisição de pneumático para viatura (53-61-TQ) afeta 
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 369/2014, referente a Aquisição de 

pneumático para viatura (53-61-TQ) afeta águas.--------------------------------------------------------

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

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

2.4.33 Despacho da Presidência nº 370/2014 - Aquisição de peças para utilização em viaturas do 
Município ----------------------------------------------------------------··-------··---------------------------------------------------

----- 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 369/2014, referente a Aquisição de 

pneumático para viatura (53-61-TQ) afeta águas. --------------------------------------------------------

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

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

2.4.34Despacho da Presidência nº 371/2014 - Aquisição de peças para viatura (SF-37-21) afeta ao 
saneamento ------------------------------------------------------------··------------------------------------------------------------

----- 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 371/2014, referente a Aquisição de peças 

para viatura (SF-37-21) afeta ao saneamento. ------------------------------------------------------------

----- 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 3 72/2014 - Aquisição de 1 manómetro para viatura (70-23-JM) -------·
----- 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 372/2014, referente a Aquisição de 1 

ma nó metro para viatura (70-23-J M). -------------------------------------------------------------------------

----- 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 356/2014 - Aquisição de leitor de código de barras-------------------------
----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD.---------

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 356/2014, referente a Aquisição de leitor de 

código de barras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 358/2014 - Aquisição de peças para viatura(64-49-LS) 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 358/2014, referente a Aquisição de peças 

para viatura (64-49-LS) afeta serviço águas.---------------------------------------------------------------

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

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

2.4.38 Despacho da Presidência nº 359/2014 - Aquisição de óleo para viatura (16-15-SH) 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 359/2014, referente a Aquisição de óleo 

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

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

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

2.4.39 Despacho da Presidência nº 360/2014 - Inspeção periódica a 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 360/2014, referente a Inspeção periódica a 

viatura (64-49-LS) 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 361/2014 - Aquisição de peças para viatura (08-08-QR) afeta Higiene 
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 360/2014, referente a Inspeção periódica a 

viatura (64-49-LS) afeta serviço águas. ---------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.41 Despacho da Presidência nº 143/2014 - Conservação e assistência a elevador "Paços do 
Cone e 1 ho'' ------------------------------------------------·-··--·--·-------------------------------------------------------------------
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----- Na discussão e votação, deste assunto, não participou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PS D, por im ped im ento lega 1. -----------------------------------------------------------------------------------

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

assistência a elevador "Paços do Concelho".--------------------------------------------------------------

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

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

2.4.42 Despacho da Presidência nº 143/2014 - Conservação e assistência a elevador "Escola Primária" 
----- Na discussão e votação, deste assunto, não participou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

PS D, por impedimento legal.------------------------------------------------------------------------------------

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

assistência a elevador "Escola Primária". ------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.43 Despacho da Presidência nº 380/2014 - Aquisição de tinteiros --------------------------------------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 380/2014, referente a Aquisição de tinteiros. 

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

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

2.4.44 Despacho da Presidência nº 143/2014 - Conservação e assistência Técnica a elevador "Centro 
Cu 1 tu ra I" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-· -------------

----- Na discussão e votação, deste assunto, não participou o Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

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

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

assistência a elevador "Escola Primária". ------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.45 Despacho da Presidência nº 143/2014 - Trabalhos conservação manutenção elevador "Piscina 
Muni c i p a I" --•• ----------------·--·-·-------------------------------------·-------------------------------------------------------------

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

conservação manutenção elevador "Pisei na M un ici pa I". ------------------------------------------------

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

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

2.4.46 Despacho da Presidência nº 143/2014 - Inspeção periódica a elevador "Piscina Municipal"---------
-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 143/2014, referente a Inspeção periódica a 

e 1 eva d o r ''Pi sei na M u n ic i pa I'' . ----------------------------------------------------------------------------------

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

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



2.4.47Despacho da Presidência nº 357/2014 -Aquisição óleo para viatura (58-43-RA) afeta transportes 
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 .0 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 357/2014, referente a Aquisição óleo para 

viatura ( 58-43-RA) afeta transportes escol ares.-----------------------------------------------------------

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

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

2.4.48 Despacho da Presidência nº 395/2014 - Aquisição de tinta refletora para marcação de 
passadeiras -------···-··-··-··----------···--··--·-··--·-------------·-···-·-··-·······-··---------------···-··-·--·-·······-···-···-

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

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 395/2014, referente a Aquisição de tinta 

refletora para marcação de passadeiras. -------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.49 Despacho da Presidência nº 394/2014 - Aquisição de material para utilização de 
armazém/Serralharia --------········-·-····-··-·---------------------···---·-·····------------------------··-···-------···-------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 394/2014, referente a Aquisição de material 

para utilização de armazém/Serralharia. --------------------------------------------------------------------

----- 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 38 7/2014 - Reparação de arca frigorífica do bar do Jardim das 
Palmeiras -------------------------------------------------·-·····-··-··--···--------·-··--···--···-···-···-···-------····-··········-·· 

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 387/2014, referente a Reparação de arca 

frigorífica do bar do Jardim das Palmeiras.-----------------------------------------------------------------

----- 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 384/2014 -Aquisição de peça para viatura (20-44-LH) afeta à recolha 
de lixo ----------------------------------------------------------------------------------------·-------------·-···-··--·-··--------····-·· 

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 384/2014, referente a Aquisição de peça 

para viatura (20-44-LH) afeta à recolha de lixo. -----------------------------------------------------------

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

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

2.4.52 Despacho da Presidência nº 381 /2014 - Aquisição de peças para retroescavadora ··--·-··-··-··-··--··
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 381/2014, referente a Aquisição de peças 

para retroescavad ora. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

20 



2.4.53 Despacho da Presidência nº 388/2014 - Aquisição de peças para 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. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 388/2014, referente a Aquisição de peças 

para 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. -------------------------------------------------------------

2.4.54 Despacho da Presidência nº 386/2014 - Aquisição de 50mts de mangueira para o Mercado 
Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 386/2014, referente a Aquisição de 50mts 

de mangueira para o Mercado Municipal. ------------------------------------------------------------------

----- 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 382/2014 - Aquisição de aspersores e fio de nylon para jardins 
Municipais ------------------------------------------------------------------------------------· ----------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 382/2014, referente a Aquisição de 

aspersores e fio de nylon para jardins Municipais. -------------------------------------------------------

----- 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 383/2014 - Aquisição de adubo para os jardins Municipais --------------
----- 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 383/2014, referente a Aquisição de adubo 

para os jardins Muni ci pais. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.57 Despacho da Presidência nº 392/2014 - Aquisição de ferramentas para utilização nos jardins 
Municipais -------------------· ··---------·-------------------------------··-------------------··-----------··--------------------------

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

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 392/2014, referente a Aquisição de 

ferramentas para utilização nos jardins Municipais.------------------------------------------------------

----- 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 385/2014 - Aquisição de material para o Serviço de águas ---------------



----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 385/2014, referente a Aquisição de material 

para o Serviço de águas.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 390/2014 - Reparação de viatura (20-44-LH) afeta à recolha de 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 390/2014, referente a Reparação de viatura 

(20-44-LH) afeta à recolha de lixo.----------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.60 Despacho da Presidência nº 389/2014 - Aplicação de cavilhas em viatura (C-63229) afeta 
Proteção 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.º 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 389/2014, referente a Aplicação de cavilhas 

em viatura (C-63229) afeta Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------

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

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

2.4.61 Despacho da Presidência nº 393/2014 - Aquisição de redutor de pressão para depósito de 
''O 1 i ve i ri n h a" ---------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------

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

-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 393/2014, referente a Aquisição de redutor 

de pressão para depósito de "Oliveirinha". -----------------------------------------------------------------

----- 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 391 /2014 - Aquisição de juntas para o serviço de águas ------------------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 391/2014, referente a Aquisição de juntas 

para o serviço de águas. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 397/2014 - Aquisição de gasolina para máquina cortar tapete ---------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 397/2014, referente a Aquisição de gasolina 

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

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

ratificar o Despacho acima identificado. ---------------------------------------------------------------------
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2.4.64Despacho da Presidência nº 143/2014 - Pagamento de taxa de justiça do "Processo IMI 
provi dê nc ia e .. ---------------------------------------------------------------------···-···--···-··· ··--··-····-·· .... ····--··-··--··-

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

de justiça do "Processo IMI Providência C". ---------------------------------------------------------------

----- 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 398/2014 - Aquisição de chaves e etiquetas para portas (Serviço de 
Aguas) -··-··-·-····-·--·---····-····-·-··-·· ------------·---------------····-· ···-···-------·-···-···-·-·--···--··-··-··-····-·-·-···-·-

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 398/2014, referente a Aquisição de chaves 

e etiquetas para portas (Serviço de Águas).---------------------------------------------------------------

----- 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 411/2014 - Aquisição de material para utilização nas "Tasquinhas 
Poi artes" -----------···----------------------------------------------···--··-····-··-·-··-···-· · --···-----------------·-···-··--··-····-

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 411 /2014, referente a Aquisição de material 

para utilização nas "Tasquinhas Poiartes". -----------------------------------------------------------------

----- 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 413/2014 - Aquisição de 250 cartões Jovem-----------··-···-·-····-··---·····
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 413/2014, referente a Aquisição de 250 

cartões Jovem . -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2 .4.68 Despacho da Presidência nº 412/2014 - Ficha electrónica e termos responsabilidade "Poiartes" -·· 
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 412/2014, referente a Ficha electrónica e 

termos respo nsa bi 1 idade "P oi artes''. -------------------------------------------------------------------------

----- 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 410/2014 -Aquisição de 10m de tubo para rede de águas ---------·-····· 
-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 410/2014, referente a Aquisição de 10m de 

tubo para rede de águas. --------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 409/2014 - Aquisição de fio de nylon para aplicação em máquina--···
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 409/2014, referente a Aquisição de fio de 

nylon para aplicação em máquina. --------------------------------------------------------------------------



----- 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 407/2014 - Aquisição de material para viatura(15-19-SH9) afeta à 
reco 1 h a d e 1 i x 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 357/2014, referente a Aquisição óleo para 

viatura (58-43-RA) afeta transportes escolares.-----------------------------------------------------------

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

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

2.4. 72 Despacho da Presidência nº 408/2014 - Aquisição rótulas para viatura (03-EF-93) afeta ao sector 
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 357/2014, referente a Aquisição óleo para 

viatura (58-43-RA) afeta transportes escolares.-----------------------------------------------------------

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

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

2.4. 73 Despacho da Presidência nº 402/2014 - Protocolo de atribuição de subsídios à APPACDM ----------
-----Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 402/2014, referente a Protocolo de 

atribuição de subsídios à APPACDM. 

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

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

2.4. 74 Despacho da Presidência nº 403/2014 - Reparação de viatura (16-15-SH) afeta serviço de águas -
-----Foi presente o Despacho da Presidência nº 403/2014, referente a Reparação de viatura 

(16-15-SH) afeta serviço de águas. 

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

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

2.4. 75Despacho da Presidência nº 404/2014 -Aquisição de óleo p/ viatura (58-43-RA) afeta Transportes 
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 404/2014, referente a Aquis ição óleo para 

viatura (58-43-RA) afeta transportes escolares.------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do 

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

2.4. 76 Despacho da Presidência nº 405/2014 - Aquisição de papel cavalinho para emissão de convites --
----- 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 405/2014, referente a Aquisição de papel 

cavalinho para emissão de convites. ------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4. 77 Despacho da Presidência nº 406/2014 - Aquisição de peças p/ viatura (15-19-SH) afeta à recolha 
d e 1 ix 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 .º 24° do CPA. ---

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 406/2014, referente a Aquisição de peças p/ 

viatura ( 15-19-SH) afeta à recolha.---------------------------------------------------------------------------

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

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

2.4. 78 Despacho da Presidência nº 399/2014 - Aquisição de garrafa de gás para Colónia de Quiaios -----
----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD. --------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 399/2014, referente a Aquisição de garrafa 

de gás para Colónia de Quiaios. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

2 .4. 79 Despacho da Presidência nº 400/2014 - Verificação Técnica instalação gás da Colónia de Quiaios 
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 400/2014, referente a Verificação Técnica 

instalação gás da Colónia de Quiaios. ---------------------------------------------------------------------

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

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

2.4.80 Despacho da Presidência nº 401/2014 - Inspeção obrigatória às instalações de Gás da Colónia 
Quiaios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 400/2014, referente a Verificação Técnica 

instalação gás da Colónia de Quiaios. ---------------------------------------------------------------------

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

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

2.5. Património --------------------------------------------------------------------------------
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2.5.1. Contrato Promessa de Compra e Venda - José Albino Carvalho Coimbra e 

Júlia Matos de Almeida Coimbra - Aquisição terrenos para expansão da Zona 

1 n d us tri a 1 - R atifi e ação -------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação nº 45/2014, da Divisão de Administração 
Geral, área de Património, acompanhado do contrato de promessa compra e venda que a 
seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------
-----CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA -----------------------------------------------
Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove. ----------------------------------
Entre os outorgantes: ---------------------------------------------------------------------------------------------
José Albino Carvalho Coimbra e Júlia Matos de Almeida Coimbra, casados um com o outro, 
no regime de comunhão geral, naturais da freguesia de S. Miguel de Poiares, residentes em 
S. Miguel de Poiares, portadores dos 81 n.ºs 4067511 -------------------------------------------------
e 2340956, emitidos em 22 de Janeiro de 2002 e 26 de Agosto de 2004, pelos SIC de 
Coimbra e dos NIF 146274067 e 14224071 O, respectivamente, como promitentes 
vendedores, adiante designados por primeiros outorgantes; -------------------------------------------

E -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaime Carlos Marta Soares, casado, natural da freguesia de Poiares Santo André, Vila Nova 
de Poiares, onde reside no lugar de Avessada, que outorga na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal e em representação do Município de Vila Nova de Poiares, contribuinte 
n.O 505371600, como promitente comprador, adiante designado por segundo outorgante.---
É celebrado o presente Contrato Promessa de Compra e Venda ao qual se aplica, nos 
casos omissos as normas constantes do Código Civil e é subordinado aos pressupostos, 
termos e condições constantes das cláusulas seguintes:------------------------------------------------
C 1áusu1 a Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------
0 s primeiros outorgantes declaram que são donos e legítimos proprietários dos prédios que 
abaixo se d isc rim i na m: -------------------------------------------------------------------------------------------
a) 1 /3 do prédio composto por pinhal e mato sito no Pisão ou Segundeira com a área de 
2.200------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
m2, a confrontar do norte com José Ferreira Jorge Simões, do sul com Horácio Montenegro, 
do nascente com Maria Ferreira da Silva e do poente com caminho público, inscrito na 
matriz predial rústica da freguesia de S. Miguel de Poiares sob o n. O 94, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o n.O 1912/, 1/3 a favor de 
Manuel Jorge Ferreira do Espírito Santo -------------------------------------------------------------------

b) Um prédio composto por pinhal e mato sito no Pisão ou Segundeira com a área de 10.900 
m2, a confrontar do norte com José Ferreira da Silva, do sul com António Ferreira 
Azevinheiro Jr e outros, do nascente com Maria da Silva e do poente com Joaquim Ferreira 
de Carvalho, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de S. Miguel de Poiares sob o n.O 
95, e não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares; 
c) Um prédio composto por pinhal e mato sito no Pisão ou Segundeira com a área de 2.900 
m2, a confrontar do norte com José Ferreira da Silva, do sul com José Ferreira da Costa, do 
nascente com José Ferreira Jorge Simões e do poente com barroca de esgoto, inscrito na 
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matriz predial rústica da freguesia de S. Miguel de Poiares sob o n.O 96, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o n.O 2420/ a seu favor.--------
C 1áusu1 a Segunda -------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo presente contrato os primeiros outorgantes prometem vender ao segundo qual promete 
comprar livre de ónus ou encargos, os prédios acima melhor identificados que se destinam à 
expansão da zona industrial, conforme planta anexa, a qual faz parte integrante do presente 
contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------
0 preço global do presente contrato é de € 29.066,00 (vinte e nove mil e sessenta e seis 
euros), sendo que o preço de cada um dos prédios é o seguinte: ------------------------------------
a) é de€ 1.466,00 (mil quatrocentos e sessenta e seis euros); ---------------------------------------
b) é de€ 21 .800,00 (vinte e um mil e oitocentos euros); -----------------------------------------------
c) é de€ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos euros). --------------------------------------------------------
C 1áusu1 a Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------º montante total acima indicado será pago a partir do dia 17 de Julho de 2009, em 18 
prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 
cada, e uma décima nona e última, no valor de€ 2066,00 (dois mil e sessenta e seis euros) 
que será paga no acto da escritura pública de compra e venda. -------------------------------------
C 1 á u s u la Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------------------
0 segundo outorgante, com a assinatura do presente contrato, entrará de imediato na posse 
da parcela de terreno, podendo efectuar todas as obras necessárias.-------------------------------
Cláusula Sexta ----------------------------------------------------------------------------------------------------
A escritura pública de compra e venda será outorgada desde que o primeiro outorgante 
tenha, registado na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares o referido 
prédio, e adquirido os documentos necessários à outorga da mesma. ------------------------------
C 1 á u s u la Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso de não cumprimento do presente contrato, rege as disposições legais aplicáveis 
aos contratos desta espécie, sendo competente para resolução do incumprimento o foro de 
Penacova. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Oitava ---------------------------------------------------------------------------------------------------
0 presente contrato satisfaz a vontade de ambas as partes ficando o mesmo subordinado 
aos princípios legais aplicáveis, e importando o seu não cumprimento, o direito à Execução 
Específica, nos termos do Art.0 830º do Código Civil. --------------------------------------------------
Este contrato foi feito em duplicado ficando um exemplar para cada um das partes 
intervenientes." ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato promessa de compra e venda 

acima transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2.8. Cultura Turismo Biblioteca e Museus ---------------------------------------------------
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2.9. Desporto Juuentude e Associatiuismo ---------------------------------------------------

------------------------------- PONTO 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 ----------------------------------------------------------------------------

----- ----- Foi presente o Processo de Obras nº 10/2014, cujo titular é José Francisco C. 

Águas Pacheco, constituído para construção de anexo, sito em Vale de Vaíde. -----------------

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

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

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

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

3.1. 2. Processo de Obras nº 6/2014 - Legalização de alteração de armazém existente 

para instalação de centro de abate automóvel e venda de peças usadas - Francisco 

José Campos Carvalho - Zona Industrial---------------------------------------------------------------

----- Foi presente o Processo de Obras nº 6/2014, cujo titular é Francisco José Campos 

Carvalho, constituído para Legalização de alteração de armazém existente para instalação 

de centro de abate automóvel e venda de peças usadas, sito na Zona Industrial. ---------------

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

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

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

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

3.1.3. Contrato de Urbanização entre o Município de Vila Nova de Poiares e a firma 

"Mistério e Aventura" - Ratificação ----------------------------------------------------------------------

----- 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, para ratificação o contrato celebrado entre o Município de Vila Nova de 

Poiares e a firma "Mistério e Aventura", o qual se dá por reproduzido, para os devidos 

efeitos 1 ega is. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, questionando o traçado final e 

sugerindo a alteração do passeio, no sentido de facilitar a entrada e saída de veículos. --------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato celebrado entre o Município 

de Vila Nova de Poiares e a firma "Mistério e Aventura.------------------------------------------------

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

3.2. Planeamento ------------------------------------------------------------------------------

3.3. Ambiente ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- PONTO IV -----------------------------
- # 

--------------------------- INTERVENÇAO DO PUBLICO ------------------------

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

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

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

--------------------------- INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO ----------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo que tal como já tinha 

informado via email , não vai poder estar presente na inauguração da Poiartes. Disse 

congratular-se por ler nas manchetes dos jornais que a Poiartes vai ser a maior e melhor de 

sempre, considerando que são estas manchetes positivas que são necessárias para o 

desenvolvimento do concelho, porque são estes títulos que trazem pessoas a Vila Nova de 

F>oiares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Notícia do Diário de Notícias de 1 de setembro - referiu ter sido noticiado que 

Poiares tem a piscina fechada desde 2011 , juntamente com uma foto da piscina exterior, 

dizendo merecer um desmentido, já que a piscina exterior não está fechada desde essa 

data . Disse que o artigo refere um parque radical pouco frequentado, quando o que se 

pretende é que seja mais frequentado, dado que é preferível ter os jovens ocupados a 

praticar skate e outras atividades radicais, do que enveredarem por outros caminhos e 

outras atividades de caráter duvidoso. ----------------------------------------------------------------------

----- Solicitação de gravação da reunião de Câmara - reiterou o pedido da gravação da 

parte final da reunião de câmara, tendo o Sr. Presidente da Câmara informado que teria de 

ouvir a gravação nas instalações da Câmara Municipal.------------------------------------------------

----- Contratação grupos musicais - solicitou novamente informação sobre os procedimentos 

utilizados para a contratação dos grupos musicais na Festa de N.ª Sr.ª das Necess idades 

que já tinha questionado na última reunião.----------------------------------------------------------------

----- Parquímetros - solicitou uma tabela com as receitas dos parquímetros nos últimos dois 



anos, por considerar que tem havido uma perda de receita para a Câmara Municipal.---------

----- GPS - questionou sobre a veracidade da Câmara Municipal ter adquirido um sistema 

GPS para os veículos municipais, querendo saber, em caso afirmativo, quanto custou e qual 

o procedimento utilizado. Disse ainda que, a ser verdade, configura uma despesa que não 

faz qualquer sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, alertou para a necessidade de um 

banco de livros escolares, lembrando que a proposta já tinha sido feita no ano transacto, 

pelo que, se ainda não existe, deverá equacionar-se implementá-la, dado que a aquisição 

de livros escolares cada vez mais representa uma importante parte do esforço das famíl ias, 

sugerindo que a proposta seja fomentada através da Associação de Pais, da Escola e 

outras entidades. Propôs ainda que se tome uma posição mais firme nesta matéria, até em 

sede de Conselho Municipal de Educação, dado que considera que as autoridades 

nacionais estão a ser coniventes com os interesses das editoras de livros escolares. ---------

----- Processo judicial solicitado pela Assembleia Municipal - solicitou que se questione 

o Tribunal de Penacova sobre o ponto de situação de um pedido, realizado no âmbito da 

Assembleia Municipal, para apuramento de responsabilidades sobre os baldios da Serra do 

Carvalho, referindo ser importante para informar as próprias populações.-------------------------

-----Colónia de Quiaios - Solicitou informação sobre a despesa hoje apresentada com gás 

e recuperação das instalações, questionando se se trata apenas de manutenção e se a 

Colónia está, ou não a funcionar. -----------------------------------------------------------------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, referindo que, tal como já havia 

informado, via email , não vai poder estar presente na inauguração da Poiartes. -----------------

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, respondendo às questões colocadas sobre os 

assuntos do seu pelouro. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Poiartes - informou que os conjuntos musicais (do palco principal) foram contratados 

através de um concurso público, realizado em conjunto para os dois eventos - Festa de N.ª 

Sr.ª das Necessidades e Poiartes - tendo ganho a melhor proposta apresentada, 

esclarecendo que grande parte das propostas foram estudadas e apresentadas aos 

empresários, que apresentaram soluções de 'tudo incluído', desde tendas, palco, 

iluminação, geradores, entre outras coisas. Considerou ter sido conseguido o melhor cartaz 

com o menor custo possível.------------------------------------------------------------------------------------

----- Banco de livros escolares - informou que está em curso a implementação de um 

banco de recursos, dado que é mais abrangente e não se trata apenas de livros escolares, 
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carecendo ainda de uma maior ponderação. Considerou que, dada a proximidade do 

arranque do novo ano letivo, se poderá fazer uma ação de sensibilização, mesmo através 

da associação de pais, para se conseguir reunir uma boa 'carteira' de livros escolares. 

Quanto ao problema das editoras, disse não ser esse o único problema neste sector, 

concordando com a necessidade de uma tomada de posição mais firme no âmbito do 

Conselho Municipal de Educação. Disse ainda estar também preocupado com a questão 

dos auxiliares de ação educativa, com as escolas a poderem vir a perder pessoal auxiliar 

que, na prática, são os grandes cuidadores das crianças, durante os períodos da 

componente não letiva das escolas. No âmbito do mesmo assunto, informou que está já a 

ser preparado o arranque do novo ano letivo, que trará alterações a nível das normas da 

CAF-Componente de Apoio à Família, nomeadamente com a possibilidade de pagamentos 

por débito direto ou com referência de pagamento por multibanco.----------------------------------

----- Colónia de Quiaios - informou que foi com lamento que verificaram a retirada de 

alguns bens daquela estrutura, apesar de todas as tentativas de consenso para manter o 

espaço operacional. Esclareceu que foram efetuadas estas manutenções em virtude do 

espaço estar a ser utilizado, no âmbito da CPCJ de Vila Nova de Poiares, em parceria com 

outras CPCJ e, para poder ser utilizado, informou ter sido necessário proceder às 

reparações em causa, face à obrigatoriedade de vistoria das estruturas e da necessidade de 

certificação das instalações de gás. --------------------------------------------------------------------------

----------------------------- PONTO VI --------------------------------
- A 

---- INTERVENÇAO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL ----------

----- Notícia do Diário de Notícias - saudou o Sr. Vereador Pedro Coelho por estar atento à 

comunicação social, lamentando no entanto desconhecer o artigo em causa, não podendo 

pois pronunciar-se sobre o mesmo. --------------------------------------------------------------------------

----- Parque Radical - Disse ser uma preocupação pela sustentabilidade e manutenção do 

espaço, dado ser evidente a má utilização do espaço que, por vezes, considera 'roçar' o 

vandalismo. Esclareceu que não diz mal das estruturas que estão construídas, mas 

questiona as prioridades, que não foram bem equacionadas, sendo que o parque radical 

poderá ser o exemplo mais evidente. Considerou que o espaço tem uma utilização 

meramente residual, estando já prevista uma intervenção a nível de limpeza e recuperação 

31 



do espaço, que deverá acontecer após a realização da Poiartes. Disse ainda ter registado e 

tomado em devida nota a sugestão de dinamização do espaço. -------------------------------------

----- Parquímetros - Informou que, neste momento, e mesmo sem conhecer os números em 

concreto, tem consciência de que as receitas são muito inferiores às que eram registadas no 

passado, dado que sempre entendeu os parquímetros, não como fonte de receita , mas 

como elementos fundamentais na regulação do estacionamento no centro da vila . 

Acrescentou que sempre foi contra a forma como o estacionamento era controlado, numa 

postura quase persecutória, defendendo um controlo não tão incisivo e não tão permanente, 

dado que, desta forma, também se defende o comércio tradicional.---------------------------------

----- GPS - Confirmou a aquisição do sistema de GPS, informando que se trata de um 

investimento realizado por ajuste directo simplificado, tendo sido solicitados vários 

orçamentos, a várias entidades. Rejeitou tratar-se de um investimento sem retorno ou 

despesa não fundamental , considerando que depois analisados os benefícios, o retorno 

financeiro é significativo. Garantiu que todos os elementos solicitados pelo Sr. Vereador lhe 

serão entregues, informando que a sua gestão é completamente transparente e nunca 

nenhuma informação será negada aos Srs. Vereadores. ----------------------------------------------

----- Processo dos Baldios - Disse desconhecer a queixa formalizada pela Assembleia 

Municipal, contudo informou que foi feito um levantamento dos registos existentes como 

baldios municipais. Disse que foi realizado um levantamento exaustivo de todos os 

proprietários de terrenos confinantes, os quais foram convocados, e juntamente com os 

técnicos do município, procederam à colocação de marcos nas extremas dos terrenos. 

Concluído o processo de sinalização dos terrenos, esclareceu que falta decidir sobre o que 

fazer com os terrenos, dado que existe um problema legal quanto à forma como são 

geridos, apontando que a lei obriga a que a gestão seja feita por uma associação de 

compartes, mas depois não aponta nenhum mecanismo de controlo nem de fiscalização. 

Considerou que o processo de identificação e sinalização dos terrenos foi um trabalho bem 

feito e importante em matéria de prevenção de fogos florestais, acrescentando que também 

é um recurso natural e fonte de riqueza que não pode deixar de ser aproveitado, indicando 

que estão a ser estudadas soluções para a gestão dos espaços. -----------------------------------

----- Terminou reiterando o convite para a visita à Poiartes e lembrou que quando fez a 

apresentação do evento falou de uma forma positiva, numa perspetiva de futuro e de 

crescimento, esperando que a POIARTES 2014 seja, de facto , a melhor de sempre. -----------
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-------------------------- ENCERRAMENTO ---------------------------

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi 

lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei.-----------

-----A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 17 horas e 30 minutos.----------
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