
MUr~IC iP I O OE 

VILA NOVA OE POIARES 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº 67/2016 
----- Reunião Ordinária de 15de julho de 2016 no Salão Nobre da Câmara Municipal -----

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

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

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

----- VEREADORES: João Pedro Vaz Pereira ----------------------------------------------------------------

------------------------ Rosa Maria Carvalho Pedroso --------------------------------------------------------

------------------------ Fernando Serra Pires Soares ----------------------------------------------------------

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

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

------Lamentou os acontecimentos de ontem em França/Nice, com mais um atentado 

terrorista vitimando dezenas de inocentes, situação incompreensível aos nossos olhos, 

incompreensível à luz dos nossos princípios, mas infelizmente cada vez mais recorrente e 

que deixa a todos preocupados e a pensar que caminho leva este nosso mundo e que 

destino teremos com pessoas capazes de praticar atos como este. Referiu ser uma situação 

para a qual todos têm grande sensibilidade e lamentam pelo que, antes de avançar para a 

Ordem do Dia, convidou os Srs. Vereadores e os demais presentes a fazerem um minuto de 

silêncio, prestando assim homenagem às vítimas deste atentado. -----------------------------------

-------------------------------------------- C>rclE!111 ele> clia ------------------------------------------------

------------------------------ PONTO 1 ----------------------------------

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

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

1.1.1. Proposta de Constituição do Direito de Superfície a favor da Sociedade 

Capitão Dureza - Organização de Desportos de Aventura, Lda.------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 67 /2016 da UAT- Jurídico 

acompanhada da Proposta do Sr. Presidente nº 11/2016, datada de 24 de junho, e que a 

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

----- "Constituição do direito de superfície a favor da sociedade Capitão Dureza - Organização 

de Desportos de Aventura, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------



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

sequência da informação prestada pelo Gabinete Juríd ico que se anexa à presente proposta, informar 

e propor à Câmara M u n ici pa 1 o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------

0 Município tem atribuições nos domínios da cu ltura, tempos livres e desporto, promoção do 

desenvolvimento, sendo que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal, (cfr art.0 33 nº 1 ai u) e ff). ------------------------------------------------------------------------

Após alguns contactos havidos com a Sociedade Capitão Dureza - Organização de Desportos de 

Aventura, Lda., empresa do setor do Turismo de Animação reconhecida, com um historial de 21 anos, 

veio esta apresentar um projeto que visa complementar a oferta existente em termos de programação 

turística de Vila Nova de Poiares, da procura de locais de lazer, desporto e turismo de natureza, 

atendendo às necessidades de satisfazer a curiosidade despertada pelo conhecimento de lugares e 

sities diferentes. Com este projeto pretendem dotar o Concelho de Vila Nova de Poiares de pontos de 

interesse turístico, de relevância patrimonial e/ou ambiental, abrangendo a criação e a recuperação 

de infraestruturas destinadas ao turismo. Visa-se uma articulação harmoniosa entre as áreas de 

intervenção contempladas no projeto para potenciar a visita de turistas e, posteriormente, o seu 

regresso para outras visitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pretendem em estreita colaboração com o Município implementar infraestruturas e equipamentos 

desportivos e de recreio fluvial para o desenvolvimento de Atividades de An imação Turística, 

desenvolver e planear atividades de turismo para integrarem um Calendário de Animação do 

Município, identificar, desenvolver e marcar percursos pedestres, de BTT, canoagem, escalada, entre 

outros. Pretendem também um clube de canoagem com o intuito de envolver a comunidade escolar e 

servir de estrutura de apoio a atividades comerciais de canoagem nos rios Mondego, Alva e Ribeira 

de Poiares, caminhadas e demais atividades. ------------------------------------------------------------------------

Em concreto o que a Sociedade pretende fazer é: -------------------------------------------------------------------

a) Criar a própria estrutura do Centro de Aventura/Clube de Canoagem:---------------------------------------

b) Inventariar e marcar vários percursos pedestres, de BTT e de canoagem para comercialização 

pela empresa e utilização do público em geral; ------------------------------------------------------------------------

c) Divulgar o Município como destino de Aventura;-------------------------------------------------------------------

d) Produzir uma série de vídeos de promoção das atividades a desenvolver com o intuito de divulgar 

o Municipio através das redes sociais e participação em eventos; -----------------------------------------------

e) Criar alguns eventos de animação turística tendo em vista a integração no Calendário de 

Animação do Município e repetição nos anos vindouros;---·---------------------------------------------------------

f) Cooperar com o Município sempre que possível nos desenvolvimentos de projetos de 

âmbito/interesse comum ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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g) Disponibilizar os nossos meios com o intuito de envolver a comunidade escolar em projetos de 

educação a m b ien ta 1, e te. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Em troca pretendem que o Município: -------------------------------------------------------------------------------

a) Para o desenvolvimento deste projeto irão Ceda um espaço para o uso do Centro de 

Aventura/Clube de Canoagem por um período não inferior a 20 anos e de outros espaços que 

possam eventualmente vir a ser necessários para o desenvolvimento do projeto; ---------------------------

b) Coopere na divulgação da empresa e das atividades por ela desenvolvidas;------------------------------

c) Coopere numa perspetiva de entidade facilitadora do desenvolvimento do projeto em si. ------------

Para o desenvolvimento deste projeto irão surgir várias parcerias entre a sociedade, o Município, as 

várias unidades hoteleiras e de restauração local, fornecedores locais, produções locais de 

artesanato e diversas associações e centros de convívio. ---------------------------------------------------------

Assim, considerando q u e: --------------------------------------------------------------------------------------------------

a) oMuniclpio dispõe de uma área de terreno no Louredo que apresenta as características 

adequadas à função a que se pretende destinar, quer em termos de dimensão, quer de localização, a 

qual é composta pelos seguintes prédios: Prédio inscrito na matriz predial Rústica da freguesia de 

Arrifana sob o nº 4954, com a área de 8160 m2, a confrontar a norte com Rio Mondego, Sul com 

caminho, Nascente com Augusto Seco e poente com lva Lopes Trindade; Prédio inscrito na matriz 

predial Rústica da freguesia de Arrifana sob o nº 4955, com a área de 1330 m2, a confrontar a norte 

com Rio Mondego, Sul com caminho, Nascente com Aurora Trindade e poente com Eugénia 

Fernandes; Prédio inscrito na matriz predial Rústica da freguesia de Arrifana sob o nº 4956, com a 

área de 1330 m2, a confrontar a norte com Rio Mondego, Sul com caminho, Nascente com lva Lopes 

Trindade e poente com lva Lopes Trindade; Prédio inscrito na matriz predial Rústica da freguesia de 

Arrifana sob o nº 4957 com a área de 1330 m2 , a confrontar a norte com Rio Mondego, Sul com 

caminho, Nascente com Eugénio Fernandes e poente com António Marques Teodoro; todos eles a 

favor do Município de Vila Nova de Poiares. ---------------------------------------------------------------------------

b) a figura do direito de superfície é aquela que mais se adequa à cedência do espaço pretendido 

pela sociedade e para a finalidade pretendida. -----------------------------------------------------------------------

PROPONHO que a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, ao abrigo do disposto na ai g) do art.º 

33º do anexo 1 da lei nº 75/2013 de 12 de setembro, delibere autorizar a constituição do direito de 

superfície gratuito em aproximadamente metade da área dos prédios acima devidamente 

identificados e ilustrados em planta anexa à presente proposta, a favor da Sociedade Capitão Dureza 

- Organização de Desportos de Aventura Lda., por um prazo de 20 anos a partir da data da 

assinatura do competente contrato, com a possibilidade de renovação no final do prazo. ----------------

Mais proponho que todas as despesas necessárias à constituição e registo do presente direito de 

superficie sejam da responsabilidade da sociedade acima devidamente identificada.-----------------------
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Tendo em conta os termos da utilização da referida área para a finalidade pretendida será objeto de 

escritura de constituição de direito de superfície a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares 

e a mencionada sociedade, propõe-se que no referido instrumento notarial figurem as seguintes 

condições: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A superficiária poderá apenas utilizar o espaço cedido para a promoção e desenvolvimento das 

atividades relacionadas com o projeto do Centro de Aventura de Vila Nova de Poiares. -------------------

2. O espaço cedido destina-se exclusivamente às atividades previstas no projeto acima indicado e 

devidamente descritas sumariamente na proposta entregue pela sociedade em 04/05/2016 sob o 

registo 3742, não podendo ser cedido ou ocupado a qualquer título por outras pessoas ou entidades. 

3. A utilização da parcela de terreno para fim diverso daquele para o qual foi cedido, ou o 

incumprimento das ações descritas na proposta acima mencionada faz cessar de imediato a vigência 

do contrato, conferindo o direito de reversão ao Municipio de Vila Nova de Poiares, obrigando-se a 

superficiária a restituir-lhe, de imediato, o prédio. ---------------------------------------------------------------------

4. São da responsabilidade da superficiária todas as despesas decorrentes das atividades 

desenvolvidas, com exceção das desenvolvidas em parceria com o Município as quais serão objeto 

de protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Findo o contrato a sociedade restituirá o prédio ao Município de Vila Nova de Poiares, com todas 

as benfeitorias e acessões que nele tenham sido incorporadas, sem dependência de qualquer aviso 

ou outra formalidade e sem exigência de qualquer contrapartida. ------------------------------------------------

6. No mais, aplicar-se-á o regime geral do direito de superficie previsto nos art.05 1524 e seguintes do 

código civil". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo estar de acordo com o 

fatodo Município efetuar protocolos e apoiar empresas privadas, em tudo o que possa 

benefi eia r o Município. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Referiu também que, da leitura do documento, surgiram algumas questões que 

considera importantes e que da resposta às mesmas, dependeria a intençãode voto dos 

Vereadores do PS O. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Questionou o fato da empresa não ter sede em Vila Nova de Poiares, não tendo sede 

os impostos pagos beneficiam outro concelho que não o nosso. Se existe garantia de 

colocação de postos de trabalho.E como pode a empresa garantir contra partidas para o 

Município. Referiu que a grande questão é a cedência ser feita por 20 anos, sendo que a 

empresa não poderá fazer muitas infraestruturas, pois o terreno é situado junto ao rio. 

Questionou ainda, o que acontecerá se ao fim de 2 ou 3 anos, não houver retorno.como 

poderá a Câmara Municipal reverter este prazo.-----------------------------------------------------------
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-----Relembrou a experiência do passado, com cedência de terrenos e que não correu bem, 

por mau comportamento da empresa a quem foi cedido. ----------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo ao Sr. Vereador e 

informando que a empresa já está constituída há alguns anos e não tem sede em Vila Nova 

de Poiares, não tendo havido preocupação em que isso viesse a acontecer. Informando 

também não existirqualquer empresa sediada no concelho que se dedique a esta área de 

atividade e que pudesse assumir um protocolo como este, que agora, é proposto. ------------

----- Quanto ao protocolo, deu conta que se trata de um espaço devoluto e que esteve, ao 

longo dos últimos anos, abandonado e que vai ser parcialmente utilizado, pela Câmara 

Municipal, para a construção de um parque de merendas não havendo, para isso, 

necessidade de ocupar toda a área. Sendo que, com a existência deste parque será sempre 

necessária a preservação e a limpeza do espaço envolvente. ---------------------------------------

----- Sublinhou que em termos do que é a utilização de património da Câmara Municipal, não 

existe prejuízo ou encargo por tratar-se de um espaço devoluto e que não seria utilizado 

para qualquer outro fim.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à definição do retorno, disse que.nas conversações levadas a cabo houve 

dificuldade em estabelecer metas muito concretas, dadas as variantes.pois no futuro 

dependerá da adesão das pessoas e do sucesso das atividades que vierem a ser 

desenvolvidas. Pretendendo em concreto o desenvolvimento de atividades de desporto 

aventura, não só a canoagem mas também a realização de trilhos, passeios de BTT, 

passeios de todoterreno, exploração de locais paisagísticos que existem no nosso concelho 

e outros desportos radicais como a escalada ou o rapei. ----------------------------------------------

----- Sublinhou ainda que, esta parceria visa ajudar a dinamizar um conjunto de atividades 

que naturalmente trará interesse e retornopara o concelho, que a cedência não terá grande 

ónus ou prejuízo para o Município e que irá potenciar o parque de merendas que se 

pretende construir, pensando que poderá tornar-se ponto de encontro para algumas 

descidas de rio e que a utilização do espaço será também por isso vantajosa. ------------------

----- Quanto cumprimento ou incumprimento no prazo de 20 anosreferiu que, o que está 

previsto em termos do protocolo é que se o espaço não for utilizado para o efeito, poderá 

ser revertido imediatamente para a Câmara Municipal acrescentando que a partir do 

momento que for entendido, que o espaço não está a ser utilizado devidamente, assim 

a conte ce rá . ---------------------------------------·-------------------------------------------------------------------
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----- Esclareceu que, foi intencional deixar algumas questões em aberto para não 

condicionar a atividade da empresa e a exigência que a Câmara Municipal teria que ter. 

poderia criar. deste modo, alguns entraves ao processo. ----------------------------------------------

----- Concluiu que, no essencial não haverá custos ou prejuízos para o Municípioe o que 

poderá advir deste processo serão vantagens e que a qualquer momento, se as condições 

não forem cumpridas, poderá o espaço, imediatamente, deixar de ser utilizado pela empresa 

e reverter para o Município. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio de novo o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, referindo que está 

salvaguardada a utilização do terreno para essas atividades mas que não está 

salvaguardada a questão do terreno trazer valor para Vila Nova de Poiares. Considerou que 

a melhor solução seria optar por um prazo mais curto, com uma renda simbólica e contrato 

de arrendamento, por exemplo com período de carência para realização de infraestruturas, 

com duração de três ou quatro anos, renovável ou não. Referiu que, como o Sr. Presidente, 

bem disse, o espaço está devoluto, mas considera que em vinte anos muito poderá 

acontecer e que passados dez anos ao ser pensadoalgo mais vantajosopara o espaço 

tornar-se-á necessário aguardar que termine o prazo. --------------------------------------------------

----- Reiterou que, o prazo não defende os interesses do Município, ainda assim 

genericamente está de acordo. --------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Câmara afirmou, compreender a perspetiva do Sr. Vereador, no 

entanto chamou a atenção para a perspetiva da empresa, que perante o investimento a 

fazer terá que ter garantia de utilização por prazo razoável. -----------------------------------------

----- Interveio de novo o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, sugerindo que a empresa 

apresente o que pretende realizar e os custos associados, de forma a justificar este prazo.--

----- O Sr. Presidente da Câmarainformou que, foram pensados investimentos ambiciosos 

para aquele espaço.nomeadamente uma estrutura de habitações para aluguer ou cedência, 

para potenciar e rentabilizar a área. -------------------------------------------------------------------------

----- Esclareceu que, nas conversações havidas foi entendimento que não ficassem 

intencionalmente, escritos estes projetos, porque poderia ser para o investidor difícil estar a 

assumir, nesta fase, todo este compromisso. Acrescentou que o investidor é credível , o 

projeto também portanto tudo leva a crer que irá ser bem sucedido. -------------------------------

----- Interveio ainda o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, defendendo que os Vereadores 

do PSD concordam com quase tudo, mas não estando na posse de todas as informações o 

sentido do seu voto será contra, mas fazendo declaração de voto explicando o porquê. -------
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, 

aprovar a constituição do direito de superfície gratuito em aproximadamente metade da área 

dos prédios acima devidamente identificados e ilustrados em planta anexa à proposta, a 

favor da Sociedade Capitão Dureza - Organização de Desportos de Aventura Lda., por um 

prazo de 20 anos a partir da data da assinatura do competente contrato, com a possibilidade 

de renovação no final do prazo. -------------------------------------------------------------------------------

Mais deliberou, que todas as despesas necessárias à constituição e registo do presente 

direito de superfície sejam da responsabilidade da sociedade. ---------------------------------------

----- Deliberou ainda aprovar as condições, constantes da proposta apresentada.para a 

constituição de direito de superfície a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

mencionada sociedade. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Os Srs. Vereadores, do PSD, apresentaram uma declaração de voto, referindo votarem 

contra, no entanto afirmando estarem de acordo com o fato do Município apoiar uma 

empresa que possa trazerva lor para Vila Nova de Poiares.mas em função do Protocolo 

apresentado discordam do prazo, em que é cedido o terreno, e que é de 20 anos. -------------

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

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

2.1. Expediente Geral e Arquiuo --------------------------------------------------------------

2.1.1. Ata nº 65 e 66/2016, para aprovação -----------------------------------------------------------

----- Na discussão e votação, da Ata nº 65, não participaram o Sr. Vereador Fernando 

Soares, do PS, e a Sra. VereadoraRosa Pedroso, do PSD, por não terem estado presentes 

na reunião correspondente à referida Ata, nos termos do nº 3 do art.0 34° do CPA. ------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 65/2016, com as alterações 

apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Ata nº 66/2016 foi retirada da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------

2.2. Taxas e Licenças Diuersas ----------------------------------------------------------------

2.2.1. Pedido de Licença para Realização de Manifestação Desportiva (Poyares 

Rotações 2016) - Junta de Poiares (Santo André) - Ratificação ------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação nº 116/2016 DAG-TLD, Taxas e Licenças 

Diversas, referente ao pedido de licença para realização de manifestação desportiva, 
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apresentado pela Junta de Freguesia de Poiares (Santo André), para a realização do 

Poya res Rotações 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 e remeter à Assembleia Municipal para deliberação. -------------

2.2.2. Pedido de Licença Especial de Ruído - Poyares Rotações 2016 - Junta de 

Freguesia de Poiares (Santo André)- Ratificação --------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação nº 114/2016 DAG-TLD, Taxas e Licenças 

Diversas, referente ao pedido de licença especial de ruído, apresentado pela Junta de 

Freguesia de Poiares (Santo André) , para a realização do Poyares Rotações 2016. -----------

----- 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 e remeter à Assembleia Municipal para deliberação. -------------

2.2.3. Pedido de Licença Especial de Ruído - Festas de Vale de Vaíde em Honra de 

Nª Sr.ª das Preces -Junta de Freguesia de Poiares (Santo André)---------------------------

----- Para este assunto foi presentea informação nº 118/2016 DAG-TLD, Taxas e Licenças 

Diversas, referente ao pedido de licença especial de ruído, apresentado pela Junta de 

Freguesia de Poiares (Santo André), para a realização dasFestas de Vale de Vaíde em 

Honra de Nª Sr.ª das Preces. -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

técnicos anexos ao processo e remeter à Assembleia Municipal para deliberação. -------------

2.3. Contabilidade ------------------------------------------------------------------------------

2.3 .1. Situação Financeira - Resumo Diário de Tesouraria -------------------------------

----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 14 de julho de 2016, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.332.366,91€ (um milhão trezentos 

e trinta e dois mil trezentos e sessenta e seis euros e noventa e um cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 108.816,59€ (cento e oito mil oitocentos e 

dezasseis euros e cinquenta e nove cêntimos).------------------------------------------------------------

8 



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

2. 3. 2. 1 nf ormação dos Serviços --------------------------------------------------------------------------

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

- Contabilidade, no período compreendido entre 01 de julho a 14 de julho de 2016, no valor 

total de 89.669, 11€ (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e nove euros e onze 

c~ntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foram ainda presenteso balanço e a demonstração de resultados à data de 14 de julho 

de 2 O 16 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.3.3. Fundo de Apoio Municipal/Contrato de Assistência Financeira - Visto do 

Tribunal de Contas - Para Conhecimento--------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, ofax remetido pelo Tribunal de 

Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dizendo que, apesar se ser um 

assunto apenas para conhecimento, o considera importante e que este é um momento 

especial que marcará este mandato e os próximos. ----------------------------------------------------

----- Salientou que, depois de tanta luta, tanto trabalho, tantas contas feitas, vê com agrado 

que o Tribunal de Contas acedeu atribuir o "Visto", que não foi tácito mas sim resultado de 

deliberação após análise da proposta do Município. ----------------------------------------------------

----- Salientou também que deste momenito para o futuro, nada será como antes. Sendo que 

depois de toda a situação encontrada nesta casa, e que é pública, estão agora criadas as 

condições para que a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares encontre o caminho da 

sua sustentabilidade, naturalmente com todas as limitações decorrentes de todas as 

obrigações que foram contratualizadas neste Plano de Ajustamento, e que apesar do 

cumprimento de metas e determinadas regras existem condições para que possa gerir, de 

forma tranquila, as suas necessidades, podendo fazer os investimentos que se mostrarem 

mais necessários, dentro das suas possibil idades. ------------------------------------------------------

----- Salientou ainda que de todas as candidaturas que estão a ser preparadas e 

apresentada ao FAM - Fundo de Apoio Municipal, Vila Nova de Poiares é o segundo 

Município a obter o "visto", ficando logo .a seguir à Câmara Municipal de Alfandega da Fé, 

sendo que esta se encontra numa situação completamente diferente, com um contrato cujo 

prazo e valor são menores e com uma situação muito menos complicada que Vila Nova de 
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Poiares, razão pela qual deveremos todos estar orgulhosos e que significa que o trabalho foi 

bem feito e por isso reconhecido através do "visto". -----------------------------------------------------

----- Considerou portanto de enorme importância, esta notícia. ---------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, argumentando que este "visto" 

poderia ter chegado mais cedo e que o nosso Município poderia ter sido o primeiro a obtê-lo 

se os prazos fossem menores e as taxas negociadas . -------------------------------------------------

----- Referiu que este "visto" não chegou mais cedo porque foi o Tribunal de Contas a 

apontar que os prazos e taxas eram elevados e aumentariam o serviço de divida. Referiu 

ainda ter, na Câmara, chamado a atenção para esta situação e pedido para que ficasse 

registado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondeu que o "visto" poderia ter vindo mais 

cedo, mas as condições não seriam as mesmas para a Câmara Municipal. Referiu que 

havendo negociação, existem duas partes e que cada uma defende a sua posição, os seus 

interesses. O interesse da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares era conseguir as 

melhores condições e isso foi conseguido. Naturalmente com prazos mais reduzidos, taxas 

mais baixas, com menos encargos anuais, em ternos de serviços de divida esta gestão irá 

dar melhores condições à Câmara, para poder continuar a desenvolver a sua atividade. A 

verdade é que podendo ser mais cedo ou mais tarde, não deixamos de ser a segunda 

Câmara Municipal a obter o "visto" do Tribunal de Contas, à frente de outras Câmaras com 

mais capacidade, em ternos técnicos, com outra dimensão, outra estrutura e com outras 

condições. Somos verdadeiramente a segunda Câmara Municipal a obter o "visto". -----------

----- Interveio de novoo Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, questionando se foi ou não 

melhor esta proposta em relação à anterior. E que então se deve ao Tribunal de Contas. o 

trabalho de redução do prazo e das taxas. ---------------------------------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondeu que esta proposta é de fato melhor 

porque houve capacidade de negociação por parte do executivo e cedência do Fundo de 

Apoio Municipal para baixar a taxa de juro, caso contrário não seria possível garantir a meta 

imposta pelo Tribunal de Contas e que era de reduzir os custos do serviço de divida. ---------

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

2.4. Património----------------------------------------------------------------------------------
2.4.1. Aquisição de Parcela de Terreno Destinado à Execução do Polo li da Zona 

Industrial de Vila Nova de Poiares, inscrito na matriz predial nº 79/SMP - Revogação 

do Ato Praticado em 14/03/2014----------------------------------------------------------------------------
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-----Para este assunto foi presente o Despacho nº 49/2016 do Sr. Presidente, datado de 30 

de junho, e que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------

----- "Aquisição de parcela de terreno destinado à execução do Polo II-Zona Industrial de Vila Nova de Poiares 

e Estádio Municipal, inscrita na Matriz Predial nº 79 R/SMP.-----------------------------------------------------------------

Na reunião de Câmara de 14 de março de 2014, foi deliberado e aprovado a aqLúsição de um prédio inscrito na matriz 

predial rústica sob o nº 79, da freguesia de S. i'vliguel de Poiares, com a área de 3120m2, destinado à execução da Zona 

Industrial, Polo II e Estádio l\forúcipal, ao Sr. Jaime Albino dos Sancos i\!arcins, pelo valor global de €7.800,00 e pago em 8 

prestações, sendo 7 de e 1.000,00 e a ultima de €800,00. --------------------------------------------- -----------------------------------

,-\contecc que não foi possível executar a deliberação por falta de fundos disponíveis, contudo o l\!unicípio mantém o 

interesse na aquisição do referido prédio. ---------------------------------------- -----------------------------------------------------

f'acc ao tempo decorrido cnrre a negociação e aceitação por parte do promitente vendedor, (14 de março de 2014) e uma 

vez que não se executou a deliberação da Câmara i\lunicipal, decido, ao abrigo do disposto na ai. g) do art. 33, conjugado 

com o arr. 34° do . \nexo da Lei 75/ 2013 de 12 de Setembro, e no uso da competência delegada em Reurúfo de Câmara de 

20/10/2013, comprar o prédio inscrito na mauiz predial rústica sob o nº 79 da freguesia de São i\!igucl de Poiares, descrito 

na Conservatória do Registo Predial, sob o nº 1827/ 199905 11 e lá inscrito a favor de Jaime ,-\!bino dos Santos l\!artins, 

com a área de 3120m2
, pelo preço de €7.800,00 a pagar na sua totalidade no aro da escritura pública. Tal encargo será 

satisfeito pela seguinte <locação em vigor e na qual tem cabimento no orçamento: na classificação económica 070101 e na 

classificação orgânica 0102 Cl\l à qual foi au·ibuído o nº de compromisso válido e sequencial, 170 11 , cm 27 / 06/2016, em 

conformidade com o previsto na Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro de 2012 na redacçào actual, estando os encargos cativos 

na rcspecriva conta corrente, conforme se pode verificar pelas competentes fichas de compromisso e cabimento.------------

. \ próxima reunião de Câmara i\[unicipal para revogação do ato praticado cm 14/03/2014." --------------------------------------

----- Interveio oSr. Presidente da Câmara Municipal,informando que em 14/03/2014 foi 

acordado pagamento, em prestações, do prédio, no entanto, à data a Câmara Municipal não 

foi capaz de cumprir o acordo, pelas razões que são conhecidas, estando agora em 

condições de proceder ao pagamento do valor na totalidade e no ato da escritura. ------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, questionando se foi solicitado ao 

proprietário que aceitasse manter o pagamento em prestações ou ele terá recusado ou a 

Câmara preferiu tratar o assunto de uma só vez. ------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondeu que em reunião com o proprietário, 

que reclamou a regularização da situação, ficou definido o pagamento na totalidade do valor 

devido, tendo também em conta o tempo de espera. ---------------------------------------------------

-----A Câmara deliberou, porunanimidade,revogar o ato praticado em 14/03/2014 referente 

à aquisição de parcela de terreno destinado à execução do Polo li da Zona Industrial de 

Vila Nova de Poiares, inscrito na matriz predial nº 79/SMP, e nada ter a opor ao ato 

praticado pelo Sr. Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------
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2.5. Ação Social, Saúde e Educação ----------------------------------------------------------
2.5.1. Manuais Escolares - Proposta de Gratuitidade para os Alunos do 2°, 3° e 4° 

ano do 1 º Ciclo do Ensino Básico--------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente a informação nº 32/2016-ASSE, Ação Social, Saúde e 

Educação . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, informando no próximo ano letivo, 

por proposta do Governo, vão ser oferecidos todos o manuais escolares, aos alunos do 1° 

ano de escolaridade do ensino básico, em Portugal. Foi entendido pelo Executivo propor a 

extensão dessa oferta aos alunos do 2°, 3° e 4° ano, como medida de apoio às famílias 

Poiarenses, que como todas as famílias Portuguesas, têm sido muito castigadas face às 

dificuldades económicas decorrentes da situação financeira que o país atravessa e têm sido 

também castigadas por todas as exigências decorrentes dos pagamentos que, têm que ser 

feitos , em função das dificuldades da Câmara Municipal. Neste momento e atendendo a 

alguma disponibilidade financeira da Câmara, fruto da ação levada a cabo, é possível 

propor a oferta a todos os alunos que frequentam o 2°, 3° e 4° de escolaridade, de todos os 

manuais escolares. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Deu conta, a título de informação, que esta medida terá um custo aproximado de 

15.628 €, calculado com base nos alunos que estão matriculados e no valor dos manuais 

nesta data . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Acrescentou que, esta é uma medida pensada, ponderada, que manifesta preocupação 

social e que estão reunidas as condições para que seja aplicada, razão pela qual é 

presente à Câmara, para a devida anuência dos Senhores Vereadores. --------------------------

----- Interveio aSra. Vereadora Rosa Pedroso,concordando com a proposta e reforçando a 

necessidade de sensibilização dos encarregados de educação para as questões ligadas à 

entrega de manuais escolares ao "banco do livro" e a importância da preservação e estima 

dos livros dos seus filhos. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- OSr. Presidente da Câmara Municipalconfirmou essa preocupação, sendo essa a 

informação a ser comunicada aos encarregados de educação, bem como indicação para 

que a aquisição seja feita em Vila Nova de Poiares, ajudando deste modo o comércio local. -

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a gratuidade de todos os manuais 

escolares para os alunos do 2°, 3° e 4° ano do 1° Ciclo do Ensino Básico. ------------------------

------------------------------ P<>t.IT<> 111--------------------------------
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3.1. ()bras ---------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Processo de Obras nº 21/2015 - legalização de Piscina - Nuno Alexandre de 

Castro Simões - Moinhos-------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente, para aprovação do projeto de arquitetura, o Processo de 

Obras nº 21/2015, cujo titular é Nuno Alexandre de Castro Simões, processo constituído 

com vista à legalização de piscina, sita em Moinhos, freguesia de S. Miguel de Poiares. -----

-----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 21/2016 - legalização de Moradia - José António Santos 

Campos - Ventosa-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente, para aprovação do projeto de arquitetura, o Processo de 

Obras n.0 21/2016, cujo titular é José António Santos Campos, processo constituído com 

vista à legalização de moradia, sita em Ventosa, freguesia de Arrifana. ----------------------------

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

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

3.1.3. Processo de Obras nº 31/2011 -Alterações ao Projeto de Arquitetura-Jaime 

António Carvalho dos Santos - Pereira de Baixo----------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente informou que o Processo em apreciação tem número 37/2011 e não 

31/2011 como, por lapso, consta da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------

----- Para este assunto foi presente, para aprovação de alterações ao projeto de arquitetura, 

aprovado ao abrigo do Processo de Obras nº 37 /2011 , cujo titular é José António Carvalho 

dos Santos, referente a alterações feitas em moradia unifamiliar sita em Pereira de Baixo, 

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

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

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

3.1.4. Cedência de terreno para a estrada (antiga EN2) ao Safail, por Henrique 
M an ue 1 leitão Si 1 v a Marques --------------------------------------------------------------------------------
----- Para este assunto foi presente, a informação técnica nº 96/2016 do Chefe da DOUSU, 

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos. -----------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a cedência de terreno para a estrada 

(antiga EN2) ao Safail , por Henrique Manl!.Jel Leitão Silva Marques.----------------------------------
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----- Mais deliberou isentar de taxas a construção de muro, pelo interessado, face ao 

interesse público, às disposições do art.0 39º do regulamento municipal e de acordo com a 

informação técnica. 

-------------------------------- PC>tilTC> '"------------------------------
- , 

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

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

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

-------------------------------- PC>tilTC> " ------------------------------

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

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, solicitando, relativamente às falhas e 

falta de pressão no abastecimento de água, o ponto de situação e quais as medidas 

concretas previstas. E questionando se estas questões estão relacionadas com o problema 

do reservatório intermédio, já abordado em reunião de Câmara, e se já existe algum 

desenvolvimento com as Águas do Centro Litoral. ------------------------------------------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Rosa Pedroso, do PSD, questionando sobre qual será o 

apoio da Câmara Municipal às Festas de Nossa Senhora das Necessidades.--------------------

----- Questionou também sobre a Poiartes 2016, se já está definida data, programa, cartaz, 

comissão, em resumo o que estará já definido ou para definir. ---------------------------------------

----- Deixou nota sobre o estado das estradas do concelho e apresentou a sua preocupação 

em relação a alguns casos, nomeadamente à estrada de RibasNale de Carvalhal à Ponte 

da Ribas, sabendo que parte dessa estrada já não pertence ao concelho de Vila Nova de 

Poiares. No entanto, pelo perigo que representa e pela necessidade de intervenção deixou o 

alerta, tendo consciência de que não será, assunto, de fácil resolução.----------------------------

-----Deixou nota também sobre o mau estado da estrada, no interior, da Risca Silva. ----------

----- Referiu que.apresentou estes dois casos devido ao seu conhecimento, pois são por si 

utilizadas com frequência, mas também pela abordagem que lhe é feita por outros 

ut i 1 i za dores . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Apresentou o seu agrado ao verificar que já foi efetuada a limpeza das bermas na Zona 

Industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- PC>tilTC> "' --------------------------------
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- A 

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

----- Abastecimento de Água-Em resposta às questões levantadas pelo Sr. Vereador Pedro 

Coelho, reconheceu ser este um grande problema que tem provocado grandes 

preocupações ao executivo. Referiu que nos últimos dias em que as temperaturas mais 

elevadas originam um aumento significativo do consumo, tem sido difícil fazer chegar a água 

em quantidade suficiente e a casa de todas as pessoas.-----------------------------------------------

----- Informou que, das várias reuniões internas que têm tido e das questões que tem 

colocado, a resposta dada é que esta situação decorre do aumento do consumo, neste 

período do ano e que dado o verão atípico que temos tido, feita a comparação em relação 

ao ano passado, este ano o consumo disparou. ---------------------------------------------------------

----- Acrescentou que tem sido feito um enorme trabalho, com o esforço e dedicação de 

pessoas, de dia e de noite, nomeadamente os trabalhadores da Câmara Municipal 

responsáveis por esta área, para garantir que o abastecimento seja assegurado. --------------

----- Agradeceu a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares que têm 

sido inexcedíveis e respondido sempre que solicitados, nomeadamente para abastecer 

alguns depósitos de redistribuição. --------------------------------------------------------------------------

----- Informou também que houve momentos, em que para manter os níveis mínimos dos 

depósitos e assegurar o abastecimento, foi necessário recorrer ao aluguer de viaturas dos 

Bombeiros Voluntários de Serpins e Góis além da cedência de viaturas e cisternas dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares. --------------------------------------------------------

----- Salientou que, não se trata de uma avaria momentânea mas de um problema estrutural 

da rede e acredita que a solução pensada e em negociação com a 

Águas do Centro Litoral irá ajudar neste problema. Salientou ainda que, a rede de 

distribuição em baixa,do concelho, necessita de substituição, até porque a água paga pelo 

Município, não corresponde ao consumo efetivo, existindo perdas grandes na ordem dos 

60°/o ou mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Informou que estão a ser lançadas algumas obras de requalificação da rede existente, 

em alguns setores como Vale de Vaíde, Lombada, Cabeço de Celas, Mucela, Crasto, 

estando previstas intervenções também noutros locais. ------------------------------------------------

----- Informou também que irá ser feito investimento na aquisição de caudalímetros, para 

todos os depósitos de redistribuição, com sistema de controlo de momentos de fuga, para 

mais rapidamente proceder à intervenção nas eventuais fugas. --------------------------------------
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----- Lamentou que, tratando-se de um problema estrutural este irá demorar algum tempo a 

ser resolvido face ao investimento necessário, como por exemplo a construção de adutora 

para ligação do Crasto à Ferreira e Entroncamento. ---------------------------------------------------

----- Referiu que foi necessário garantir condições de investimento, para intervenção na 

rede, mas só aos poucos tem sido possível corrigir estes problemas, que naturalmente 

afetam a população. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Informou dos contactos com a Águas do Centro Litoral e que o Protocolo, entre as 

partes, necessita do aval da Secretario de Estado do Ambiente e que assim que houver 

retorno será assinado, ao que se seguirá a elaboração do projeto e o lançamento da obra, 

tendo como certo que o processo demorará o seu tempo. --------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, deixando a sugestão que perante este 

problema seria importante, através das redes sociais ou de comunicado, sensibilizar a 

população para a redução e poupança no consumo e água dadas as condições climatéricas. 

----- O Sr. Presidente da Câmara confirmou ter sido já abordado.tendo-lhe sido feita essa 

mesma sugestão, no entanto é seu receio que essa informação pudesse ter efeito contrário, 

traduzindo-se em alarmismo e criando outro tipo de problemas. -------------------------------------

----- Afirmou que, apesar de em alguns momentos do dia possam ocorrer situações de 

alguma falta de pressão, no terreno estão acauteladas no geral as condições necessárias, 

para dar resposta à população. -------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta à Sra. Vereadora Rosa Pedroso, informou que, apesar da organização das 

Festas de Nossa Senhora das Necessidades não ser da responsabilidade da Câmara 

Municipal e sim da Irmandade, o apoio será semelhante aos anos anteriores através da 

contratação dos artistas, havendo este ano um ligeiro reforço das verbas disponibilizadas 

p a ra o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Informou também que o cartaz está pronto e que em breve será divulgado. -----------------

----- Poiartes - Deu conta da existência de comissão da Câmara Municipal a trabalhar para o 

evento e de um maior investimento previsto para este ano, cerca de 100.000 €, 

considerando algum retorno na ordem dos 20/25/%. ---------------------------------------------------

----- Informou que o cartaz está praticamente definido com Richie Campbell e Anjos como 

"cabeças de cartaz" para os dois principais dias, com mais dois dias de artistas menos 

me d i á ti co s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Informou também que virá um canal de televisão realizar o programa "Domingo à 

Tarde", dando assim mais visibilidade ao evento e dignificando o concelho. ----------------------
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---- Informou ainda que, a Feira terá inicio à quinta-feira e realizar-se-á no segundo fim-de-

semana de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estradas do Concelho - confirmou que o estado das estradas, que foram referidas, 

também está identificado pela Câmara Municipal, no entanto, nesta fase, a prioridade 

prevista será colocar asfalto em locais, zonas habitacionais, onde ainda não existe como é o 

caso de Cabeço de Celas, Lombada, Póvoa de Abraveia, Couchel, Vale de Vaíde, Outeiro 

do Crasto até à Ventosa. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Informou que, outras estradas estão identificadas e a necessitar de intervenção, como é 

o caso de Ribas e Soutelo mas, por serem mais extensas, será mais difícil isso acontecer 

ainda neste mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à estrada de Ribas até Ponte da Ribas esclareceu que este troço já não faz 

parte do concelho de Vila Nova de Poiares e sim de Miranda do Corvo, no entanto a estrada 

é utilizada pelos habitantes de Poiares e face à preocupação sentida tem sido grande a 

insistência junto da Câmara Municipal de Miranda do Corvo e da Junta de Freguesia de 

Semide para a limpeza das bermas, mas a situação é delicada. ------------------------------------

----- Interveio a Sra. Vereadora Rosa Pedroso, referindo que aquela estrada é muito utilizada 

e não só pelos habitantes de Poiares. ----------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Câmara, considerou não ser essa uma boa prática, face ao estado 

e à perigosidade, tendo os condutores à disposição uma estrada segura. No entanto, é uma 

preocupação apesar de a Câmara Municipal, neste momento, não ter condições para poder 

intervir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Limpeza na Zona Industrial - agradeceu o comentário da Sra. Vereadora e referiu ser 

obrigação da Câmara manter os espaços limpos, apesar de nem sempre ser possível dar 

resposta, tão rápida quanto as pessoas desejariam. ----------------------------------------------------

------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------

-----De acordo com o preceituado no art.0 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi 

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

----- A reunião foi dada por encerrada p lo Sr. Presidente às 16horas e 03 minutos. ----------
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