
Município de Vila Nova de Poiares 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº 23/2014 
----Reunião Ordinária de 19 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-------------------------------------------------------

------------------------ João Pedro Vaz Pereira, em substituição da Sra. Vereadora Zita Guiomar 

Carvalho Cação ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-------------------------------------------- ()rcterll ct<> ctia ------------------------------------------------

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

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

1. Protocolo entre Município e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares - Revogação e celebração de novo protocolo 

----- Para este assunto foi presente a informação nº 8/2014 do Sr. Vice-Presidente, 

acompanhada do texto do novo Protocolo que a seguir se transcreve:-----------------------------

----- "PROTOCOLO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 

BOMBEIROS DE VILA NOVA DE POIARES 2014-------------------------------------------------------

Considerando que na previsão do nº 2 do art.0 23 do Anexo 1 à Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro se encontram cometidos ao Município, entre outras, atribuições nas áreas da 

Cultura, Educação, Desporto, Ocupação de Tempos Livres, Ensino, Saúde, Ação e 

Solidariedade Social e Proteção Civil e que no Município desenvolvem atividades demais 

entidades e organismos que prosseguem fins de interesse público nestas áreas, as quais se 

reconhece necessidade e vantajoso apoiar, nos termos da Lei. --------------------------------------

Atento também a que a ai o) e u) do nº 1 do art.0 33 do Anexo 1 à Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, prevê expressamente que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre 

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o Município, e que 

lhe compete também apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 



recreativa ou outra de interesse para o município, e que este apoio nomeadamente através 

da atribuição de subsídios pela autarquia, representa uma das mais importantes formas de 

apoio ao associativismo e à vitalidade da sociedade civil.----------------------------------------------

Considerando que a missão atribuída à associação de Bombeiros Voluntários se reveste de 

interesse primordial para a população deste Município e que a responsabilidade última pela 

proteção civil no Município de Vila Nova de Poiares pertence ao Presidente da Câmara 

Muni c i pa 1, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando também que a Associação tem como objetivo principal a proteção de pessoas 

e bens designadamente o socorro a feridos ou náufragos e a extinção de incêndios detendo 

e mantendo em atividade para o efeito um corpo de bombeiros voluntários, com observância 

do definido no regime Jurídico dos corpos de bombeiros e demais legislação aplicável, e que 

para além desta atividade de manifesto interesse público também presta cuidados de saúde, 

atividades desportivos, culturais e recreativos conducentes a uma melhor preparação física 

e intelectual dos seus associados, bem como atividades de caráter social de apoio e 

proteção à infância, à juventude, a deficiência e aos idosos ou em qualquer situação de 

carência que justifique uma atuação pró-humanitária, e------------------------------------------------

Reconhecendo a relevante missão humanitária prosseguida pela Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, principalmente na área da proteção civil 

e na formação dos seus ativos para melhor socorrer a população aliada ao trabalho 

desenvolvido por aqueles que zelam pela segurança e bem-estar dos cidadãos ben1 como a 

importância e o alcance social da atividade que a associação desenvolve no concelho de 

Vila Nova de Poiares. -------------------------------------------------------------------------------------------

É outorgado, entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, Pessoa Coletiva número 505 371 600, através 

da sua Câmara Municipal neste ato representada pelo seu Presidente, João Miguel Sousa 

Henriques, casado, natural da freguesia de Poiares Santo André, concelho de Vila Nova de 

Poiares, onde reside, no lugar de Cascalho, portador de cartão do cidadão número 

09593083 3ZZ3, válido até 18 de fevereiro de 2015, emitido pela República Portuguesa, e 

contribuinte fiscal número 198 548 351, o qual outorga no uso dos poderes que lhe são 

conferidos pela alínea ai. f) do n.O 2 do artigo 35.0 do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, adiante designado por primeiro outorgante. --------------------------------------------------

E -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE 

POIARES, adiante designada por AHBWNP, Pessoa Coletiva n.0 500957541 , com sede em 

Zona Industrial de Vila Nova de Poiares, representada neste ato pelo Presidente da Direção, 

Carlos Manuel Soares Henriques, portador do Bilhete de Identidade número 8225618, válido 

até 08/11/2016 contribuinte fiscal número 192 599 151 e pelo Tesoureiro, Luís de Matos 

Ferreira, cartão de cidadão número 01569522 Ozz6, válido até 23/02/2019 e contribuinte 

fiscal número 151 049 378, os quais têm poderes para outorgar o presente Protocolo 

conforme verifiquei pelos estatutos e ata de Assembleia exibidos; ----------------------------------

º presente Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------------

Cláusula 1 .ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objeto e Duração do Contrato----------------------------------------------------------------------------------

1- O presente Protocolo tem por objeto o incentivo e a cooperação financeira entre os 

representados de ambos os outorgantes, no âmbito específico do apoio destinado à 

prossecução dos fins estatutários da Associação a realizar no Município de Vila Nova de 

Poiares, definindo também o regime de apoio do Município à AHBWNP que para ao ano de 

2014 reveste a forma de subsídio. ----------------------------------------------------------------------------

Cláusula 2.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Período de vigência do protocolo ------------------------------------------------------------------------------

0 presente Protocolo vigora desde 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014.-----------

C 1áusu1 a 3. ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparticipação Financeira ------------------------------------------------------------------------------------

1. O MUNICÍPIO compromete-se a prestar apoio financeiro à AHBWNP, através da 

atribuição de um subsídio anual no montante de 60.000,00€ (sessenta mil euros) para 

prossecução do objeto definido na Cláusula 1 ª. ----------------------------------------------------------

2. Até à presente data já foi pago, consubstanciado em deliberações e consequentes 

decisões da Câmara Municipal , o montante de € 33.000 (trinta e três mil euros).-----------------

3. Por conseguinte, para efeitos de execução do presente protocolo, são tidos em conta 

todos os valores já pagos à segunda outorgante, que na presente data perfazem o valor de 

€ 33.000 (trinta e três euros), pelo que até ao términus da vigência do protocolo, em 31 de 

dezembro de 2014, o Município terá que pagar apenas o remanescente no montante de€ 

27. 000 (vinte e sete mil euros).---------------------------------------------------------------------------------

4. A verba referida no número anterior será libertada em tranches mensais, tendo sempre 

em conta a disponibilidade financeira do Município de Vila Nova de Poiares.----------------------
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5. O não cumprimento dos pontos anteriores desobriga a AHBWNP do cumprimento deste 

p rot oco 1 o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula -4.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direitos e Obrigações do primeiro outorgante --------------------------------------------------------------

1. O primeiro outorgante tem o direito de: ------------------------------------------------------------------

a) Exigir à segunda outorgante todas as informações necessárias à verificação da boa 

aplicação das verbas disponibilizadas; ---------------------------------------------------------------------

b) Acompanhar e sindicar a execução deste protocolo obtendo da segunda outorgante todos 

os elementos considerados necessários para o efeito;--------------------------------------------------

c) Suspender o pagamento da comparticipação financeira a que se obrigou em caso de 

incumprimento, pela segunda outorgante, das obrigações assumidas por via cio presente 

Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. É dever cio primeiro outorgante disponibilizar à segunda, a comparticipação financeira 

destinada à execução do Proto colo, nos montantes estabelecidos na cláusula terceira, mas 

tendo sempre em conta a disponibilidade financeira do mesmo. --------------------------------------

C 1áusu1 a 5 . ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

D ire it os e Obrigações da segunda outorgante--------------------------------------------------------------

1. A AHBWNP compromete-se como contrapartida da atribuição da comparticipação 

financeira constante da clausula 3ª do presente protocolo, no âmbito da sua missão e 

sempre que seja convocada pelo Município a: -----------------------------------------------------------

i. Disponibilizar os meios de socorro necessários às intervenções que lhe sejam solicitadas 

pelo Município, nomeadamente através da prestação de serviços de prevenção, protecção e 

intervenção no âmbito da Proteção civil Municipal e dos respetivos Planos Municipais. 

ii . Assegurar uma estreita colaboração com o Município, com vista ao mais correto 

acompanhamento e execução deste Protocolo.------------------------------------------------------------. 

2. A AHBWNP compromete-se também a:----------------------------------------------------------------

a) Prestar ao primeiro outorgante todas as informações que este lhe solicite relativamente à 

execução do presente Protocolo, e bem assim apresentar comprovativos das despesas 

efetuadas, nomeadamente o relatório e contas da Associação do ano transato, devidamente 

aprovado em Assembleia Geral ; ------------------------------------------------------------------------------

b) Sujeitar-se a ações de natureza inspetiva e fiscalizadora que sejam determinadas pelo 

primeiro outorgante, destinadas à aferição do efetivo cumprimento das obrigações 

assumidas com a celebração do presente contrato-programa;-----------------------------------------
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c) Incluir nos seus relatórios anuais de atividades uma referência expressa à execução do 

protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

C lá u s u 1 a 6. ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alterações ao presente Protocolo -----------------------------------------------------------------------------

1- O presente Protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. ------------

2- É sempre admitido o direito à revisão do protocolo quando, em virtude de alteração 

superveniente e imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne excessivamente 

onerosa para qualquer das partes ou se manifeste inadequada à realização do interesse 

público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- O outorgante que tiver interesse na revisão do contrato envia ao outro uma proposta 

fundamentada , devendo este pronunciar-se no prazo máximo de 30 dias. -------------------------

4- Quaisquer alterações ou aditamentos ao presente contrato , deverão ser obrigatoriamente 

reduzidas a escrito, considerando-se inexistentes as que não cumprirem este formal ismo.----

Cláusula 7. ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------
R es o 1 u çã o d o Contrato -------------------------------------------------------------------------------------------

1. O incumprimento não fundamentado das obrigações previstas na cláusula quinta confere 

a qualquer uma das partes o direito de resolver o presente contrato, obrigando ao 

cumprimento de todos os compromissos vencidos até essa data. -----------------------------------

º presente Protocolo é celebrado em 2 vias ficando uma para cada uma das partes 

o ut o rg antes" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, referindo que há necessidade de alterar a 

cláusula 2ª , devendo ler-se que vigora desde 01 de janeiro de 2014, e também a cláusula 3ª, 

sendo que no ponto 2, onde consta o montante de 'trinta e três mil euros', deve constar 

'vinte e cinco mil euros', pelo que, por consequência, no ponto 3, da mesma cláusula, 

deverão ser também alterados de 'trinta e três mil euros' para 'vinte e cinco mil euros' e, o 

valor remanescente, de 'vinte e sete mil euros' para 'trinta e cinco mil euros' , 

respectivamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação do Sr. Vereador Carlos 

Henriques, por impedimento legal, revogar o protocolo aprovado em reunião de Câmara 

Municipal de 22/08/2014 e aprovar o texto de protocolo acima transcrito, com as alterações 

das cláusulas 2ª e 3ª, que passam a ter a seguinte redacção: -----------------------------------------

" e 1 á u su la 2. a ------ ------------------------------------------------------ -------------------------------------------

Pe rí od o de vigência do protocolo------------------------------------------------------------------------------
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O presente Protocolo vigora desde 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. -----------

Cláusula 3.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparticipação Financeira-------------------------------------------------------------------------------------

1. ( ... )-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Até à presente data já foi pago, consubstanciado em deliberações e consequentes 

decisões da Câmara Municipal, o montante de€ 25.000 (vinte e cinco mil euros). --------------

3. Por conseguinte, para efeitos de execução do presente protocolo, são tidos em conta 

todos os valores já pagos à segunda outorgante, que na presente data perfazem o valor de 

€ 25.000 (vinte e cinco mil euros), pelo que até ao términus da vigência do protocolo, em 31 

de dezembro de 2014, o Município terá que pagar apenas o remanescente no montante de 

€ 35.000 (trinta e cinco mil euros).-----------------------------------------------------------------------------

4. ( ... )-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ( ... )"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Protocolo entre Município e a APPACDM-VNP - Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares - Clarificação 

----- Para este assunto foi presente a seguinte proposta do Sr. Presidente: ------------------------

-----"Protocolo de atribuição de subsídios APPACDM - CLARIFICAÇÃO -----------------------------------------------------

----- Por proposta de 30/06/2014, apresentada pelo Sr. Vice-presidente, Artur Santos, foi deliberado e a aprovado 

por unanimidade, em reunião de Câmara de 22/08/2014, a outorga do protocolo de atribuição de um subsidio à 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares, no valor de € 

3.600 (três mil e seiscentos euros). No entanto, importa clarificar o seguinte: ------------------------------------------------

Pese embora o protocolo tenha sido outorgado apenas em 27 de agosto de 2014, e no mesmo se referir que o 

Município se compromete a prestar um apoio financeiro à APPACDM de Vila Nova de Vila Nova de Poiares de€ 

3.600 (três mil e seiscentos euros), em tranches mensais de€ 300, trata-se efetivamente de um subsídio anual 

(para o ano de 2014) e, como tal , na sua execução são tidos em conta os valores pagos, ou a pagar, desde 01 

de janeiro a 31 de dezembro de 2014, até perfazer o integral pagamento do montante global de €3.600,00 (três 

mil e seiscentos euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por conseguinte, propõe-se que a Câmara Municipal delibere e aprove reconhecer que o montante a atribuir à 

Associação é um montante anual, pelo que, apesar da outorga do protocolo ter ocorrido apenas em 27 de agosto 

de 201 4, são tidos em conta todos os valores já pagos a esta Associação, que na presente data perfazem o valor 

de € 2.100 (dois mil e cem euros), pelo que até ao términus da vigência do protocolo, em 31 de dezembro de 

2014, o Município terá que pagar apenas o remanescente valor:€ 1.500 (mil e quinhentos euros)." -------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, questionando sobre a existência 

de um acordo/protocolo anterior.------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, explicando que não existia nenhum protocolo, 

referindo que o que existia era um contrato de prestação de serviços, apenas para arranjo e 
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manutenção dos jardins, clarificando ainda que este protocolo é mais abrangente e permite 

um maior apoio do Município à instituição. ----- -------------------------------------------------------------

3. Contrato de Comodato de veículo - GSSOCRM - Transportes de Passageiros, 

L.da. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Para este assunto foi presente informação nº 9/2014 do Sr. Vice-Presidente , 

acompanhada do contrato de comodato que a seguir se transcreve: -------------------------------

----- CONTRATO DE COMODATO DE VEICULO --------------------------------------------------------------------

-----c on siderando q u e: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O Município tem atribuições e competências no âmbito dos serviços de transporte escolar, e que de 

momento não tem nenhum veículo com as características necessárias para dar cumprimento aquela 

competência de uma forma que promova a exploração mais eficaz dos circuitos, entendeu que um 

viatura com as características da pertencente ao primeiro outorgante seria francamente adequada 

aos objectivos referidos rentabilizando sem qualquer margem de duvida a melhor solução, -------------

- Neste momento o Município não tem condições financeiras para adquirir um veiculo que satisfaça 

estes objectivos, mas que por sua vez tem outro veiculo que satisfaz os objectivos da sociedade 

outorgante, e de que não precisa, ---------------------------------------------------------------------------------------

Celebram os outorgantes infra identificados o presente Contrato. -----------------------------------------------

º U TO R G ANTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com o primeiro outorgante, e em representação do MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, 

Pessoa Coletiva número 505 371 600, João Miguel Sousa Henriques, casado, natural da freguesia de 

Poiares Santo André, concelho de Vila Nova de Poiares, onde reside, no lugar de Cascalho, portador 

de cartão do cidadão número 09593083 3ZZ3, válido até 18 de fevereiro de 2015, emitido pela 

República Portuguesa, e contribuinte fiscal número 198 548 351, na qualidade de Presidente da 

Câmara no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea ai. f) do n.0 2 do artigo 35.0 do Anexo 1 

à Lei n. 0 7512013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------

-------Como segundos outorgantes e em representação da G.S.S.D.C.R.M. - LDA, Pessoa Coletiva 

número 510362591, com sede na Travessa da caseira, nº 9 - MIRO, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial Penacova, com o numero correspondente ao NIPC, com o capital social de 

125.000,00 Euros, Manuel Cunha Pinheiro Nogueira, NIF 172517621, e Maria Gorete de Oliveira 

Nogueira, NIF 196845610, na qualidade de sócios gerentes, o qual têm poderes para outorgar o 

presente contrato conforme verifiquei pela certidão permanente acedida, nos termos do artigo 75° do 

Código do Registo Comercial e que se encontra junto do procedimento administrativo.--------------------

Entre o PRIMEIRO e o SEGUNDO OUTORGANTES é celebrado e reciprocamente aceite o presente 

contrato de comodato que se rege pelas cláusulas seguintes:-----------------------------------------------------

1 a ------------------------------------------------------------------- --------------------------------- ------------------------ ----- -



O PRIMEIRO OUTORGANTE é proprietário de um veículo automóvel pesado de passageiros de 

Marca Toyota , Modelo Otimo 2K 2300L, matrícula 72-DL-54, do ano de 2007. -------------------------------

2ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por sua vez a SEGUNDA OUTORGANTE é proprietária do veículo automóvel pesado de passageiros 

de Marca Man, Modelo 18.400 HOCLA, matrícula 84-00-QZ, do ano de 2001 . --------------------------------

2ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRIMEIRO OUTORGANTE entrega nesta data à SEGUNDA OUTORGANTE com a obrigação de o 

restituir em 31 de dezembro de 2014, o veículo automóvel pesado de passageiros de Marca Toyota, 

Modelo Otimo 2K 2300L, matrícula 72-DL-54, do ano de 2007. ---------------------------------------------------

3º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por sua vez a SEGUNDA OUTORGANTE entrega ao PRIMEIRO OUTORGANTE, também na 

presente data, o veículo automóvel pesado de passageiros de Marca Man, Modelo 18.400 HOCLA, 

matrícula 84-00-QZ, do ano de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------

4 a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRIMEIRA E SEGUNDO OUTORGANTES cedem mutuamente os veículos em apreço, no 

cumprimento de um princípio previamente definido, na expectativa que ambos façam dos mesmos 

uma utilização correcta, cumprindo todas as obrigações legais adstritas aos mesmos. ---------------------

5ª As partes acordam que a cedência mútua das respectivas viaturas corresponde à integral 

satisfação das suas mútuas necessidades e que se traduzem no equilíbrio financeiro a que terá 

correspondido um pagamento em numerá rio. ---------------------------------------------------------------------------

6ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambos os OUTORGANTES, comprometem -se a respeitar as regras estradais definidas no Código 

da Estrada e outras disposições legais aplicáveis previstas no Código Civil, assumindo toda a 

responsabilidade pelas infracções e violações cometidas durante o período da cedência.------------------

7º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante a vigência do presente contrato ambos os OUTORGANTES tem como responsabilidade 

conservar as viaturas cedidas em bom estado, não fazendo das mesmas uso indevido e imprudente, 

comprometendo-se ainda a entregar os veículo a um condutor habilitado para o fazer e que o utilize 

sem o perigo de ter uma condução negligente ou desatenta. -------------------------------------------------------

8ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As taxas de circulação impostas nas portagens serão da responsabilidade de quem lá circula. --------

9ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cada um dos outorgantes é responsável pela manutenção do seu próprio veículo bem como pela 

manutenção de um seguro valido em vigor. ----------------------------------------------------------------------------

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar-se-á o disposto 

nos artigos 1129° e segu intes de Código Civil.--------------------------------------------------------------------------
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----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, referindo que na cláusula 5 se 

refere um pagamento em numerário, devendo o mesmo ser va lorizado.---------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, explicando que o sentido era de que o valor 

seria igual para ambas as partes, pelo que não haverá lugar a qualquer pagamento de 

qualquer das partes, uma vez que há entendimento de que a valorização dos serviços será 

idêntica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo que, tal como está escrito 

no contrato, a ideia que passa é a de que terá havido um pagamento em dinheiro.-------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara, solicitando esclarecimentos ao 

Gabinete Jurídico, tendo sido sugerida a alteração da respectiva cláusula nº 5, a qual deverá 

ter o seguinte texto: "As partes acordam que a cedência mútua das respectivas viaturas 

corresponde à integral satisfação das suas mútuas necessidades e que se traduzem no 

eq ui 1 í brio fi n an ce iro."------------------------------------------------------------------------------------------ ___ _ 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de Comodato de veículo a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e o GSSDCRM - Transportes de 

Passageiros, Lda., com a alteração da cláusula nº 5, que passa a ter a seguinte redacção: 

"As partes acordam que a cedência mútua das respectivas viaturas corresponde à integral 

satisfação das suas mútuas necessidades e que se traduzem no equilíbrio financeiro." --------

4. Derrama de 2014, a ser cobrada em 2015 /Imposto Municipal sobre Imóveis para 
2015 /Aplicação do art° 26º (Participação variável no IRS) da Lei nº 73/2013, de 3 
de setembro - Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
1 nte rm uni c i pais --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto, foi presente uma proposta do Sr. Presidente da Câmara, que a 

seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----"João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
expor o seg ui n te: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Município de Vila Nova de Poiares no ano de 2011 , recorreu ao Saneamento Financeiro previsto 
na Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro e no Decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março.-----------------------------
- Nos termos do nº 4 ai. f) do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março, o Município ficou obrigado a 
considerar no Saneamento Financeiro "Um plano de maximização de receitas, designadamente em 
matéria de impostos locais, taxas e operações de alienação de património". ---------------------------------
- O Plano de maximização da receita, dos Impostos Municipais, do PSF, consubstancia-se no 
s eg ui n te: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1M1 - 1 mposto Mu nici pai sobre 1 móveis-----------------------------------------------------------------------------------
"F oi considerado um incremento de 4% entre 2011 e 2014 no IMI, valor abaixo do verificado nos 
últimos exercícios, e mesmo expectável, devido a reavaliações de imóveis a terem lugar até 2016 e 
ainda o fim de isenções de imposto. Após 2014 é estimado que o IMI cresça à taxa de inflação." 
Derrama -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"No que respeita à derrama, devido à conjuntura económica, não é assumido qualquer crescimento 
até 201 3. Nos exercícios seguintes apenas será observado crescimento à inflação."-----------------------



Participação Variável do Município no 1 RS -----------------------------------------------------------------------------
"Nos termos do nº 1 do artigo 20º da Lei nº 212.007, de 15 de Janeiro "Os municipios têm direito, em 
cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
respetiva circunscrição territorial , relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada 
sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n. 0 1 do artigo 78.º do Código do IRS."---
- Nos termos do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março, os Municipios em situação de Plano de 
Reequilibrio Financeiro são obrigados a aplicar as taxas máximas dos impostos municipais como é 
estipulado na alínea h) do artigo 11 .º - "Lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), no limite máximo de 1,5 %, nos 
termos previstos no artigo 14.º da LFL", e na alínea i) do artigo 11º ("Definição das taxas máximas 
sobre os impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto 
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos previstos pela respetiva 
leg is lação''. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O anterior executivo optou sempre por uma política de aplicação de taxa máxima na área do 
Município de Vila Nova de Poiares, na Participação Variável no IRS, Derrama sobre o lucro coletável, 
e nos impostos municipais, IMI. Sendo obrigatório neste momento, ao atual executivo, devido á 
situação financeira do Município e aos compromissos assumidos anteriormente, a continuidade da 
ap 1 ica ção das taxas má xi mas. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- O Municipio encontra-se impossibilitado de cumprir pontualmente com as suas obrigações nos 
próximos oito meses, tendo-se candidatado ao Apoio Transitório de Urgência nos termos do artigo 
55.º Lei nº 5312014, de 25 de agosto, presente a reunião do Executivo de 5 de setembro de 2014.---
- A Lei nº 5312014, de 25 de agosto, estabelece o regime jurídico da recuperação financeira 
municipal e regulamenta o Fundo de Apoio Municipal, a que o Municipio pretende aderir através de 
candidatura. Implica uma calendarização e quantificação de medidas de reequilíbrio orçamental, 
designadamente a aplicação de taxas máximas na Participação Variável no IRS, na Derrama sobre o 
lucro coletável, e nos impostos municipais, IMI, (artigo 35° alínea a) , b) e c)).--------------------------------
Assim, tendo em consideração o que acima foi citado, a situação financeira em que se encontra o 
Município de Vila Nova de Poiares e a obrigatoriedade de cumprir as regras estabelecidas nos vários 
diplomas que regulamentam estas matérias, designadamente a fixação de taxas máximas na 
Participação Variável no IRS, Derrama sobre o lucro coletável, e nos impostos municipais, IMI, 
propõe-se: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derrama de 2014, a ser cobrada em 2015 ----------------------------------------------------------------------------
•A Aplicação de taxa máxima de 1,5 %, sobre o lucro tributável---------------------------------------------------
E nq u a d ra me n to 1ega1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 18° da Lei nº 73/2013, de 3 setembro, podem os 
M u n ici pios lançar anua 1 mente uma Derrama. -------------------------------------------------------------------------º preceito legal citado, no seu nº 1, estabelece que: ---------------------------------------------------------------
"Os municipios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, 
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território."------
Estabelece ainda, o nº 4 do artigo 14° do mesmo diploma legal que: -------------------------------------------
"A assembleia municipal pode, sob proposta da câmara municipal , deliberar lançar uma taxa reduzida 
de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 
€ 1 5 o. o 00. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------º prazo para comunicação à Direcção-Geral dos Impostos, da deliberação tomada sobre o 
lançamento da Derrama, é de 31 de Dezembro do ano anterior ao da cobrança, por via eletrónica. ---
A Câmara Municipal deve apresentar proposta à Assembleia Municipal sobre o lançamento, ou não, 
de Derrama até ao máximo de 1,5% sobre o lucro tributável a ser cobrada no ano de 2015. ------------
Imposto sobre Imóveis para 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------
• A Aplicação da taxa máxima de: ----------------------------------------------------------------------------------------
Prédios urbanos (ainda não reavaliados) -0,8% ----------------------------------------------------------------------
Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI - 0,5% --------------------------------------------------------------
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E n q u a d ra me n to 1ega1: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 26/2003, de 30 de julho, foi publicado o 
Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, que procede à reforma da tributação do património 
aprovando os Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e do Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de 1 móveis ( C 1 MT). --------------------------------------------------------------------------
Através do artº 141° da Lei nº 64-B/2011 , de 30 de dezembro (Orçamento de Estado para 2012) , 
foram alteradas as taxas máximas do IMI, então em vigor, aplicáveis respetivamente aos prédios 
urbanos e a prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI , conforme artº 112°, nº 1, alíneas b) e c) 
d o C 1 M 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desta forma os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, devem fixar a taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis dentro dos intervalos abaixo indicados:-------------------------------------
Prédios urbanos - O. 5% a O. 8% -------------------------------------------------------------------------------------------
Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI - 0,3% a 0,5% --------------------------------------------------
Aplicação do artº 26° (Participação variável no IRS) da Lei 73/2013, de 3 de Setembro-------------------
•A Aplicação da Taxa máxima de 5% ------------------------------------------------------------------------------------
Enquadra menta lega 1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Lei 73/2013, de 3 de setembro estipula no seu artº 26° nº 1, que "Os municípios têm direito, em 
cada ano. a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calcu lada 
sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n. O 1 do artigo 78. 0 do Código do IRS, 
deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Social nos termos do n. º 2 do 
artigo 6 9. o•' ----------- ---------------------- ----------------------------------------------- --------- -------------------- ----------

No nº 2 do mesmo artigo é dito que "A participação referida no número anterior depende de 
deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo município, a qual é comunicada por via 
eletrónica pela respetiva câmara municipal à AT, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os re n d i me n tos.''--------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim terá a Câmara Municipal de deliberar sobre a aplicação, ou não, em 2015 da taxa máxima de 
5% prevista no nº 1 do artigoº 26° para posterior comunicação à Direção Geral dos lmpostos.----------
Mais se propõe que seja determinado remeter a deliberação da Assembleia Municipal." -----------------
----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, considerando que, tratando-se de 

impostos diferentes, deveriam ser apresentados em pontos também eles diferentes e não 

num a pro posta conjunta. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, 

aprovar a Derrama de 2014, a ser cobrada em 2015, com a aplicação da taxa máxima de 

1,5% sobre o lucro tributável.----------------------------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar 

o Imposto sobre Imóveis para 2015, com a aplicação da taxa máxima de: Prédios urbanos 

(ainda não reavaliados) -0,8%; Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI - 0,5%. -------

----- Mais deliberou ainda, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, 

aprovar a aplicação da Taxa máxima de 5% referente à Participação variável no IRS, de 

acordo com o art. 0 26.0 da Lei 73/2013, de 3 de Setembro". -------------------------------------------

----- Os Srs. Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram uma declaração de 

voto, justificando o seu voto contra, por considerarem que a estratégia financeira e 



orçamental deste Executivo é uma estratégia errada e que as taxas cobradas prejudicam as 

em presas po i are n ses. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, lamentando que os Srs. vereadores da oposição 

votem contra e, em vez de justificarem o seu voto, se refugiem em questões que nada têm a 

ver com o assunto, dado que não se trata de qualquer estratégia da Câmara Municipal. 

Considerou que se trata de uma visão demagógica, populista e que em nada contribui para 

a resolução dos problemas da Câmara Municipal. Referiu que, desde a aprovação do 

Orçamento para 2014 que os Srs. Vereadores do PSD apenas defendem mais despesa e 

menos receita, não compreendendo como é que defendem mais investimento e depois 

votam contra as taxas cobradas. Concordou que as taxas praticadas penalizam as 

empresas e as pessoas, reconhecendo que são, de facto, injustas, porque os poiarenses 

não têm culpa da situação em que a Câmara Municipa l se encontra. No entanto, referiu que 

a posição dos vereadores da oposição, face ao conhecimento que têm da situação 

financeira da Câmara Municipal, é irracional. Clarificou ainda que as empresas e poiarenses 

em geral estão a ser penalizados e altamente lesados pela situação financeira em que a 

Câmara Municipal se encontra, dizendo não haver qualquer alternativa, face às imposições 

da própria lei, que obriga o Município à cobrança das taxas máximas. -----------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, insurgindo-se contra a utilização da 

palavra 'irracional' e referindo que as pessoas saem prejudicadas também por culpa da 

própria gestão e estratégia deste Executivo, que insiste em perseguir o passado, numa 

estratégia que reputou de errada, considerando que há muitas opções do passado que 

deveriam ter sido aproveitadas e não o foram. ------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, lembrando que os problemas de hoje advêm 

precisamente de uma longa estratégia de mandatos anteriores protagonizados por uma 

maioria PSD, considerando que foi precisamente essa falta de estratégia e planeamento que 

conduziram ao estado actual, recordando que não foi por falta de aviso que não se mudou o 

rumo das coisas, nomeadamente pelos alertas que o PS fez aquando do recurso ao 

Saneamento Financeiro. Disse também que a maioria foi eleita para gerir, mas a vereação 

também foi eleita, pelo que todos estão 'no mesmo barco' . Estranhou o 'vazio' do discurso, 

bem como o sentido de voto, dado que o Sr. Carlos Henriques sempre 'aplaudiu' nos 

mandatos anteriores as taxas máximas. Disse que ele próprio foi obrigado a mudar de 

opinião e sentido de voto, face às imposições legais. Rejeitou o argumentário da declaração 

de voto dos Srs. Vereadores do PSD, dizendo não ter percebido que tivessem apresentado 
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qualquer proposta alternativa, limitando-se a votarem contra. Terminou dizendo perceber 

que seja mais 'politicamente confortável' para o PSD falar apenas em estratégia. --------------

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, rejeitando as críticas 

quanto ao posicionamento anterior do vereador Carlos Henriques, considerando ser, nessa 

matéria, exactamente igual ao do Sr. Vice-Presidente, ainda que em campos políticos 

opostos. Referiu perceber que o Sr. Presidente gostasse de ter um executivo idêntico ao da 

Pampilhosa da Serra, com cinco vereadores do mesmo partido, mas a realidade é que os 

vereadores da oposição têm um entendimento diferente, e quando não concordam, votam 

contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, rejeitando as comparações com Pampilhosa da 

Serra, porque se afirma como democrata. Esclareceu que não interferiu minimamente com o 

sentido de voto dos vereadores, apenas gostaria que apontassem os motivos e 

apresentassem propostas alternativas, o que não aconteceu. 

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo que, ao longo 

deste mandato, a oposição já deu vários exemplos de como era possível fazer obra sem 

gastar dinheiro, reiterando ainda as opções estratégias erradas da maioria, principalmente 

no que toca a nomeações políticas, quer do Chefe de Gabinete, quer das secretárias 

pessoais do Presidente e Vice-Presidente, quer ainda da nomeação do Comandante 

Opera cio na 1 M u n ici pa 1. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara, refutando as acusações e referindo 

que no caso das secretárias existe apenas um diferencial de cerca de 300euros para cada 

uma, referindo serem perfeitamente justificados face à mais-valia que representam para o 

bom funcionamento da Câmara e dos gabinetes, não deixando de criticar esta acusação, 

que apelidou de demagógica e populista, dado que tenta criar uma imagem pública de que 

os problemas financeiros da Câmara resultam da nomeação de duas secretárias e um chefe 

de gabinete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Taxa Municipal de Direito de Passagem ---------------------------------------------------------
-----Para este assunto foi presente uma proposta do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem expor 
o seg u i n te: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Município de Vila Nova de Poiares no ano de 2011 , recorreu ao Saneamento Financeiro previsto 
na Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro e no Decreto-Le i nº 38/2008, de 7 de março. -----------------------------
- Nos termos do nº 4 ai. f) do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março, o Município ficou obrigado a 
considerar no Saneamento Financeiro "Um plano de maximização de receitas, designadamente em 



matéria de impostos locais, taxas e operações de alienação de património".---------------------------------
- Nos termos do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março, os Municípios em situação de Plano de 
Reequilíbrio Financeiro são obrigados a aplicar as taxas máximas dos impostos municipais como é 
estipulado na alínea h) do artigo 11° - "Lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), no limite máximo de 1,5 %, nos 
termos previstos no artigo 14. 0 da LFL ",e na alínea i) do artigo 11 º("Definição das taxas máximas 
sobre os impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto 
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos previstos pela respetiva 
leg is 1 ação'') . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Município de Vila Nova de Poiares encontra-se impossibilitado de cumprir pontualmente com as 
suas obrigações nos próximos oito meses, tendo-se candidatado ao Apoio Transitório de Urgência 
nos termos do artigo 55.º Lei nº 53/2014, de 25 de agosto, presente a reunião do Executivo de 5 de 
setembro d e 2O14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-A Lei nº 53/2014, de 25 de agosto, estabelece o regime jurídico da recuperação financeira municipal 
e regulamenta o Fundo de Apoio Municipal , a que o Município pretende aderir através de candidatura. 
Implica uma calendarização e quantificação de medidas de reequilíbrio orçamental, designadamente 
a aplicação de taxas máximas na Participação Variável no IRS, na Derrama sobre o lucro coletável, e 
nos impostos municipais, IMI, (artigo 35° alínea a), b) e c)). -------------------------------------------------------
- É obrigatório no momento ao atual executivo, devido á situação financeira do Município e aos 
compromissos assumidos pelo anterior executivo, a continuidade de criação de taxas, como era 
comum e da aplicação de taxas máximas. ----------------------------------------------------------------------------
-Prevê a Lei nº 5/2004, de 1 O de fevereiro, a possibilidade dos Municípios estabelecerem uma Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), que de acordo com o artigoº 106°, a taxa a aplicar não 
pode ser superior a 0,25% e deve ser comunicada até 31 de dezembro de cada ano.---------------------
- Câmara Municipal deve deliberar sobre a aplicação ou não da TMDP, e em caso de deliberar aplicar 
a referida taxa, decidir sobre a percentagem a comunicar. --------------------------------------------------------
-A deliberação sobre a aplicação da TMDP deve ser remetida à Assembleia Municipal para 
aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, tendo em consideração o que acima foi citado, a situação financeira em que se encontra o 
Município de Vila Nova de Poiares e a obrigatoriedade de cumprir as regras estabelecidas nos vários 
diplomas que regulamentam estas matérias, designadamente a maximização das receitas municipais, 
propõe-se : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A aplicação da TMDP- Taxa Municipal de Direitos de Passagem de 0,25%. ---------------------------------
Mais se propõe que seja determinado remeter a deliberação da Assembleia Municipal. " -----------------
----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, considerando que em tempos 

esta taxa já foi aplicada, sendo eliminada logo no ano seguinte face aos efeitos adversos daí 

decorrentes, nomeadamente com imputação de custos ao consumidor final numa proporção 

muito maior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que tem é a de que a taxa deixou de ser cobrada por se tratar de um valor irrisório, 

informando ainda que estará atento aos seus efeitos. ---------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, 

aprovar a aplicação da TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem de 0,25%." -----------
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----- Os Srs. Vereadores do PSD apresentaram uma declaração de voto, considerando que 

votaram contra por haver o risco de o valor acrescido ser imputado aos consumidores em 

montantes muito s u pe ri ores. ------------------------------------------------------------------------------------
, 

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

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

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

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

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 22/2014, para aprovação -----------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador João Pereira, do 

PS, por não ter estado presente, aprovar a Ata nº 22/2014, com as alterações apresentadas. 

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

2.3.1. Sorteio por acto público para selecção e atribuição de lugares para ocupação 

de espaço de venda na Feira Semanal------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a acta do sorteio por acto público, realizado em 5 de 

Setembro de 2014, para selecção e atribuição de lugares para ocupação de espaço de 

venda na Feira Semana 1. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição definitiva dos seguintes 

1 ug ares sorte a d os: -------------------------------------------------------------------------------------------------

* José Roque Geraldo - Lugar 14; ----------------------------------------------------------------------------

* Mohamed Eloiardi - Lugar 15; -------------------------------------------------------------------------------

* Maria Alice Santos Lopes Gastão - Lugar 35; -----------------------------------------------------------

* José Maria Pinto - Lugar 36; ---------------------------------------------------------------------------------

* Maria Odete dos Santos Bandeira Henriques - Lugar 45; --------------------------------------------

* Cherry Jungle, Lda, representado por Ruben Cardoso Farinha - Lugar 54.-----------------------

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



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

----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 18 de setembro de 2014, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 259.682,50 € (duzentos e cinquenta 

e nove mil, seiscentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 145.072,45 €(cento quarenta e cinco mil e setenta e dois euros e 

quarenta e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------

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

2 .4. 2. 1 nf ormação dos Serviços-----------------------------------------------------------------------------

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

- Contabilidade, no período compreendido entre cinco e dezoito de setembro de 2014, no 

valor total de 326.813,54 €(trezentos e vinte e seis mil oitocentos e treze euros e cinquenta 

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

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 19 de 

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

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

2 .4.3 Co-financiamento dos EPl -Equipamentos de Proteção Individual para 

Bom b e i ros ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste assunto não participou o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por 

impedimento lega 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 38/2014, da área de 

aprovisionamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação do Sr. Vereador Carlos 

Henriques, do PSD, aprovar a comparticipacão correspondente ao Município de Vila Nova 

de Poiares, nos termos da informação técnica nº 38/2014. ---------------------------------------------

2.4.4. 5° Relatório Semestral do PSF - Plano de Saneamento Financeiro------------------
----- Para este assunto foi presente o 5° Relatório Semestral do PSF - Plano de Saneamento 

Financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

nomeadamente na página 12, relativamente ao Prazo Médio de Pagamento, expl icando que 

em 30/06 registou-se um aumento do prazo médio de pagamento, decorrente do registo 

contabilístico dos 2 milhões de euros de dívida à Águas do Mondego, S.A. -----------------------

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

aprovar 5° Relatório Semestral do PSF - Plano de Saneamento Financeiro. ----------------------
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2.4.5 Despacho da Presidência nº 396/2014 -Aquisição de material diverso para a Poiartes 2014 --------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 396/2014, referente a Aquisição de material 

diverso para a Poiartes 2014. ----------------------------------------------------------------------------------

----- 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 415/2014 - Aquisição de duas fechaduras para Colónia de Quiaios ---
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 415/2014, referente a Aquisição de duas 

fechaduras para Colónia de Q u ia ios. -----------------------------------------------------------------------

----- 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 416/2014 - Aquisição material elétrico para Colónia de Quiaios --------
----- Foi presente o Despacho da Presidência nº 416/2014, referente a Aquisição material 

elétrico para Colónia de Qu ia ios. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

2.5. Patrin1Ónio --------------------------------------------------------------------------------

2.6. Aprouisiona"1ento ------------------------------------------------------------------------

2.7. Ação Social Saúde e Educação -----------------------------------------------------------

2. 7.1 . Atividades de Animação e Apoio à Família ---------------------------------------------------
-----Para este assunto foi presente a informação técnica nº 81/2014 da área de Ação Social , 

Saúde e Educação, acompanhada das normas de funcionamento das Atividades de 

Animação e Apoio à Família e da certidão da ata da reunião do Conselho Municipal de 

Educação, onde foram aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Carlos Henriques, PSD, fazendo uma intervenção que disse 

ser comum aos três pontos relacionados com as normas de funcionamento, em especial no 

que toca aos pagamentos, considerando ser descabido obrigar as pessoas a fazer um 

requerimento e apresenta-lo nos serviços, para serem descontado o pagamento durante as 

interrupções letivas, quando estas já estão definidas à partida, pelo que disse não haver 

necessidade de requerimentos. -------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, informando que nos jardins de infância há actividades, 

mesmo para além das actividades letivas e que se mantêm, mesmo nos períodos de 

interrupção. Referiu que esta obrigação foi introduzida por se verificar que nos períodos de 

interrupção lectiva os pais retiravam as crianças sem informar os serviços, o que implicava 

custos desnecessários com refeições que, depois, não eram servidas. -----------------------------



----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de funcionamento das 

Atividades de Animação e Apoio à Família.-----------------------------------------------------------------

2. 7 .2. Normas de Funcionamento dos Serviços de Refeições nos Estabelecimentos 
Escolares do 1 º ciclo do Ensino Básico ----------------------------------------------------------------
-----Para este assunto foi presente a informação técnica nº 81/2014 da área de Ação Social, 

Saúde e Educação, acompanhada das normas de funcionamento dos Serviços de Refeições 

nos Estabelecimentos Escolares do 1° ciclo do Ensino Básico e da certidão da ata da 

reunião do Conselho Municipal de Educação, onde foram aprovadas por unanimidade. ------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de funcionamento dos 

Serviços de Refeições nos Estabelecimentos Escolares do 1° ciclo do Ensino Básico.----------

2. 7.3. Normas de Funcionamento dos Transportes Escolares no concelho de Vila 
Nova de Poiares -------------------------------------------------------------------------------------------
-----Para este assunto foi presente a informação técnica nº 81/2014 da área de Ação Social , 

Saúde e Educação, acompanhada das Normas de Funcionamento dos Transportes 

Escolares no concelho de Vila Nova de Poiares e da certidão da ata da reun ião do Conselho 

Municipal de Educação, onde foram aprovadas por unanimidade. ----------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Funcionamento dos 

Transportes Escolares no concelho de Vila Nova de Poiares.------------------------------------------

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

2.9. Desporto Juuentude e Associatiuismo ---------------------------------------------------

------------------------------- P()i'!T() Ili ------------------------------

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

3.1. C>bras ---------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Processo de Obras nº 25/2014 - alteração de obras de reconstrução de 
moradia - António Augusto Carvalho dos Santos - Moinhos --------------------------

----- Fez-se presente a Reunião de Câmara o processo de obras n.0 25/2014, cujo titular é 

António Augusto Carvalho dos Santos, para efeitos de aprovação de alteração de obras de 

reconstrução de moradia, sita em Moinhos, freguesia de S. Miguel de Poiares.------------------

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

d os serviços técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou proceder à liquidação das taxas, nos termos do art.º 117º do D.L. n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.026/10, de 30 de 
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Março, conjugado com o art.0 35 do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e 

Taxas A p 1 icáve is. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3 .1. 2. Processo de Obras nº 32/2014 - Legalização de armazém e muros de vedação 
- José Carlos Jorge e outros - Entroncamento ---------------------------------------------

----- Fez-se presente a Reunião de Câmara para aprovação do projeto de arquitetura, o 

Processo de Obras n.º 32/2014, cujo titular é José Carlos Jorge e Outros, processo 

constituído para Legalização de armazém e muros de vedação, sito em Entroncamento, 

freguesia de Poiares ( S ante André) . -------------------------------------------------------------------------

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

d os serviços técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou proceder à liquidação das taxas, nos termos do art.0 117° do D.L. n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.0 26/10, de 30 de 

Março, conjugado com o art.0 35 do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e 

Taxas Ap 1 icáve is. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. 3. Processo de Obras nº 4 7/2011 - alteração de calendarização - José Adérito 
dos Santos Ribeiro - Vale de Vaz ---------------------------------------------------------------

---- Fez presente a Reunião de Câmara para aprovação da alteração à calendarização do 

projeto de arquitetura, o Processo de Obras n.0 47/2011 , cujo titular é José Adérito dos 

Santos Ribeiro, processo constituído para Legalização de anexo à moradia, sita em Va le de 

Vaz, freguesia de Poiares (Santo André). -----------------------------------------------------------------

----- Deferida a pretensão, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços 

técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais deliberou proceder à liquidação das taxas, nos termos do art.0 117° do D.L. n.0 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n. 026/1 O, de 30 de 

Março, conjugado com o art.º 35 do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e 

Taxas Aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.4. Processo de Obras nº 27/2014- Legalização de ampliação de moradia -Maria 
Esmeralda P. Fernandes Sousa - Paço de Cima ------------------------------------------

----- Fez-se presente a Reunião de Câmara para aprovação do projecto de arquitectura, o 

Processo de Obras n. 0 27/2014, cujo titular é Maria Esmeralda P. Fernandes Sousa, 

processo constituído para legalização de ampliação feita em moradia unifamiliar, sita em 

Paço de Cima, freguesia de Poiares (Santo André) .-----------------------------------------------------

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

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



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

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

-------------------------------- P<>t.aT() 1'1 -----------------------------
- , 

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

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

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

------------------------------- P<>t.aT<> '1 -------------------------------

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

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, apresentando uma crítica quanto à 

inauguração da POIARTES, por considerar que estavam presentes poucas entidades e 

Câmaras M u n ici pais. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse ter gostado muito de ter visto a manchete da "melhor Poiartes de sempre", mas 

sentiu que esteve menos gente e que a feira esteve mais 'murcha', com os artesãos mais 

descontentes, pedindo que seja provado o contrário.----------------------------------------------------

----- Abordou o facto de ter havido isenção de taxas para que fossem colocadas esplanadas, 

permitindo uma dinamização da actividade dos cafés, no entanto, referiu que alguns 

comerciantes se queixaram de não terem tido conhecimento dessa isenção, e muitos não 

terão montado as esplanadas por pensarem que teriam de pagar taxa. Sugeriu que, nestas 

matérias, houvesse um maior cuidado em falar directamente com os comerciantes visados, 

até porque nem são muitos.------------------------------------------------------------------------------------

----- Reiterou o pedido de disponibilização da documentação relativa aos convites para os 

artistas musicais da POIARTES, bem como a informação relativa às receitas dos 

parquímetros nos últimos dois anos. -------------------------------------------------------------------------

----- Expressou ainda um lamento pela construção de um armazém na zona da Ribeira do 

Moinho, assunto que quando veio a reunião de Câmara foi por si alertado, considerando que 

aquela é uma zona essencialmente residencial e, com esta construção vai desvalorizar. 

Disse ainda que nesse momento houve uma intervenção do Sr. Vice-Presidente justificando 

o local da construção com o argumento de que facilitaria a descarga de mercadorias.---------

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

melhor iluminação ou vedação da estrutura (sanitários) que se encontra na alameda, dado 

ter tido a informação de que, durante a noite, aquele espaço está a ser utilizado para fins 
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me nos próprios e me nos lícitos. ------------------------------------------------------------------------------

----- Reiterou a necessidade de melhorar a iluminação do Estádio Municipal, voltando a 

apresentar uma proposta que já tinha trazido a reunião de Câmara: o aproveitamento dos 

holofotes que se encontram no parque de recreio do Bairro da Ferreira, referindo que seria 

uma forma de melhorar a iluminação, sem gastar dinheiro, dado que os equipamentos são 

propriedade do Município. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Apresentou a sugestão de criação de uma pista para BTT e outras modalidades, na 

chamada estrada real que liga Carvalho/SouteloNilar e Louredo, que não teria necessidade 

de grandes investimentos a não ser a limpeza do caminho já existente, referindo que teria 

também impacto em matéria de protecção civil. ----------------------------------------------------------

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

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

----- Entregou ao Sr. Vereador Pedro Coelho um documento referente aos artistas 

contratados para a POIARTES, aproveitando para fazer um balanço da feira . Referiu que de 

facto, a sexta-feira não foi tão participada, justificando também esta fraca adesão com a 

realizaçao de muitos eventos na região e que entraram em 'concorrência' direta com a 

Poiartes, considerando ainda que o momento, em termos económicos, para as famílias 

também não é o melhor, com o arranque do ano lectivo 'à porta' e com toda a sobrecarga 

financeira que isso representa , deixando poucos recursos para o lazer. --------------------------

----- Quanto ao alegado descontentamento dos artesãos, informou não ter tido esse 

feedback negativo, ainda que naturalmente possa haver opiniões diferentes. Disse ter 

havido situações que correram menos bem, nomeadamente o espaço da CAPRIPOIARES 

que não foi o mais indicado, lembrando que também houve pontos positivos e gostaria de 

ter ouvido o Sr. Vereador a falar deles. ---------------------------------------------------------------------

----- Sublinhou as actividades que foram mais voltadas para a comunidade, com enorme 

participação das várias associações do concelho nas próprias animações. -----------------------

----- Quanto à iluminação do Estádio Municipal , informou que a deslocação dos holofotes 

não é tão fácil como pode parecer, havendo dificuldades com a cablagem e a própria 

instalação dos postes. Informou que a situação está a ser estudada e equacionada a melhor 

forma d e resolver o problema. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Agradeceu a sugestão da pista de BTT, lembrando que também foi implementado um 

percurso pedestre junto ao Rio Alva. ------------------------------------------------------------------------

----- Deu da realização do Conselho Municipal de Educação, do encontro de CPCJ's da 



Melhada, Cantanhede e Mira, bem como das várias reuniões onde esteve em representação 

do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Informou do protocolo estabelecido com o CBEISA, Agrupamento de Escolas e Juntas 

de Freguesia para assegurar os prolongamentos de horários nos Centros Educativos, 

permitindo que as crianças permaneçam em actividade. ------------------------------------------------

----------------------------- P<>~T<> \li --------------------------------
- A ---- INTERVENÇAO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL----------

----- Sobre a Poiartes, informou que foram enviados convites para todas as entidades e 

disse ter havido uma 'meia desculpa' porque, à mesma hora da inauguração da Poiartes, 

estava a ser inaugurado um hotel na Figueira da Foz, com a presença do Sr. Vice-Primeiro 

Ministro e um Secretário de Estado. Congratulou-se por ter usado a expressão "melhor 

Poiartes de Sempre", porque 'ficou no ouvido' e fez subir as expectativas. Disse não ter tido 

a impressão de que a feira tivesse corrido tão mal quanto o Sr. Vereador quis fazer parecer, 

reconhecendo que possam ter havido coisas que não correram tão bem e que, 

naturalmente, serão alvo de análise para que possam ser corrigidas na próxima edição. -----

----- Sobre as esplanadas, esclareceu que as esplanadas pagaram taxas, ficaram isentas 

apenas da comunicação prévia, lembrando que foram convidados todos os comerciantes, 

pelo que só não o fizeram porque assim não o entenderam. ------------------------------------------

----- Quanto aos parquímetros, informou que nunca deixou de entregar qualquer informação 

ou documentação que lhe fosse requerida, afirmando ter uma postura de total transparência, 

lembrando ainda que nunca se comprometeu com prazos. Disse não ter sido possível trazer 

a documentação a esta reunião, mas assegurou que a documentação será entregue logo 

que possível , bem como toda a informação referente ao processo do GPS. ----------------------

----- No que respeita à Alameda de Santo André, disse não saber se será possível colocar 

mais iluminação, referindo no entanto que a situação deverá ser alvo de análise e de uma 

acção mais abrangente, porque não se devem minimizar os efeitos, há é que perceber que 

há comportamentos que estão errados e há que arranjar formas de os contrariar, 

nomeadamente com acções mais dissuasoras. Disse estar atento a esses comportamentos, 

procurando atuar dentro do que for possível. --------------------------------------------------------------

----- Quanto à pista BTT, disse desconhecer a estrada em causa, no entanto referiu que o 

trabalho de limpeza dos caminhos tem estado a ser feito , um pouco por todo o concelho. 

Disse ter tomado em devida nota a sugestão e lembrou ainda que ainda na última reunião 
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de Câmara se falou na dinamização do Parque Radical , estando a ser equacionadas 

algum as acções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 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 elabore i. -----------

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 17 horas e 15 minutos.----------
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