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----- Reunião Ordinária Pública de 6 de novembro de 2020 no Salão Nobre da 

Câmara Municipal  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos  -----------------------------------------------------  

 ----------------------  Marcos André Marta Bento  -------------------------------------------------------------  

------------------------ Ana Lara Henriques de Oliveira  ------------------------------------------------------  

------------------------ João Pedro Vaz Pereira -----------------------------------------------------------------  

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

comunicando que a Sra. Vereadora Ana Silva, do PSD, durante a manhã informou que se 

encontra em isolamento profilático, por suposto contacto com uma pessoa infetada com 

COVID-19, razão pela qual pediu para ser substituída pelo Sr. Vereador Marcos Bento.  ------  

1- Ata nº 73/2020;------------------------------------------------------------------------------------------------   
----- Neste assunto não participou o Sr. Vereador Marcos Bento, por não ter estado presente 

na reunião, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. -----------------------------------------------------  

---- Para este assunto foi presente a Ata nº 73/2020. ----------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Ata nº 73/2020. -------------------------------   

2- Licenciamento de publicidade (RJ Cabeleireiros) -----------------------------------------------  
---- Para este assunto foi presente a informação com o registo MyDoc nº11340/2020. ---------  

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

técnicos e condições impostas.  -------------------------------------------------------------------------------  
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3- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento;  -------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 05 de novembro de 2020, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 978.770,56 € (novecentos e setenta 

e oito mil, setecentos e setenta euros e cinquenta e seis cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 197.998,86€ (cento e noventa e sete mil, novecentos e noventa e 

oito euros e oitenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------  

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

4- Informação dos serviços - Para Conhecimento;  -------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido 23 de outubro e 05 de novembro de 2020, no valor 

total de 374.753,90 € (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três euros 

e noventa cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

novembro de 2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5- Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade Física de Vila 
Nova de Poiares; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 10901/2020, do Sr. Vice-Presidente, que a 

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

----- “Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade Física de Vila Nova de Poiares  

Artur Jorge Baptista dos Santos, Vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

propor à Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

Com o intuito de definir uma estratégia para o desenvolvimento da atividade física e da prática 

desportiva no concelho de Vila Nova de Poiares, visando o aumento da qualidade de vida dos 

cidadãos e da qualidade desportiva de Vila Nova de Poiares, procedeu-se à elaboração do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade Física de Vila Nova de Poiares (PEDDAF 

- VNP) para 2018-2021. Este é um instrumento técnico que tem como finalidade definir linhas 

orientadoras para as áreas de atividade física e desporto.  ---------------------------------------------------------  

Pretendeu-se desde o início partir de uma metodologia participativa e de discussão com os 

intervenientes, para sustentar e fundamentar as opções políticas e prioridades a definir, que agora 

são apresentadas para um cenário a 4 anos, através de estratégias e metas. Desta forma, o plano 



 

 

  

 3  

pretende corresponder aos interesses e necessidades dos agentes desportivos e dos cidadãos de 

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

Na senda de que o processo de planeamento estratégico para o concelho tenha coerência e se 

articule com outras atividades e planos, o PEDDAF teve que se sustentar numa interação constante 

entre os diversos agentes do setor desportivo e a autarquia, tendo esta última desempenhado um 

papel catalisador e de articulação com as demais entidades de relevância para esta área.  ---------------  

O estudo sistemático e sistémico da realidade desportiva do concelho iniciou-se em 2016, recorrendo 

à Carta Desportiva, à análise do associativismo desportivo e à procura desportiva, bem como de um 

alargado número de reuniões com diferentes grupos de interesse no setor do desporto e atividade 

física local (professores, dirigentes desportivos, empresários, treinadores, responsáveis políticos e 

especialistas nacionais).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde o estudo diagnóstico e na elaboração do documento obtiveram-se um conjunto de dados, 

informações e opiniões que permitiram a elaboração de um conjunto de eixos de intervenção que 

apresentamos a seguir de forma sucinta, sendo de interesse para aprofundar cada área a consulta 

de uma forma mais aprofundada do PEDDAF.  ------------------------------------------------------------------------   

Apesar do hiato temporal desde a sua elaboração, discussão e validação pelas associações 

desportivas, e respetiva compilação formatação e editorial da imagem, grande parte das ações tem 

vindo a ser realizadas com base no presente documento.  ----------------------------------------------------------  

No entanto, para melhor operacionalização, externalização do documento e da estratégia para o 

Município, e possibilidade de elaboração de novo documento estratégico pós o término do presente, 

deve o presente ser aprovado em sede de reunião de Câmara e posterior divulgação pública. -----------  

Assim, propõe-se à Câmara Municipal que delibere sobre o respetivo documento estratégico.” ----------  

----- Esteve presente o técnico Ricardo Peneda, chefe da subunidade de desenvolvimento 

social, cultural e desportivo, o qual fez a apresentação do documento. -----------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, agradecendo o bom trabalho 

desenvolvido com o documento apresentado. -------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que este documento contou também com a 

colaboração das associações concelhias, bem como das Juntas de Freguesia. Referiu que 

se trata de um trabalho de orientações para futuro, recolhendo também dados das diversas 

dinâmicas que se têm criado. Informou que se trata de um plano que está ajustado e que 

não só permite definir estratégias de intervenção, como também obter um conjunto de 

chancelas importantes para a atividade desenvolvida. Realçou que este documento contribui 

para que o concelho comece já a ser uma referência em matéria de atividade física e 

desportiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal congratulando-se por tudo o que tem 

vindo a ser conseguido nesta área em Poiares, com a generalização da atividade física, o 

alargamento da população-alvo e da oferta desportiva, bem como o excelente 
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aproveitamento dos recursos naturais do concelho. Referiu que o grande trabalho tem sido 

de organização das diferentes vertentes e, assim, potenciar ainda mais a marca de Poiares 

no desporto e atividade física. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Desportivo e de Atividade Física de Vila Nova de Poiares. ---------------------------------------------  

6- Processo de Obras nº 43/2020 - Ampliação de Moradia - Teresa Maria Oliveira 
Martins Barata - Venda Nova;  ------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente, para aprovação do projeto de arquitetura, o processo de obras nº 

43/2020, cujo titular é Teresa Maria Oliveira Martins Barata, referente ao licenciamento de 

ampliação de moradia, sita em Venda Nova, freguesia de São Miguel de Poiares. --------------  

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

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

7- Processo de Obras nº 55/2020 - Legalização de alterações em moradia - Maria 
Miquelina dos Santos Martins Silva - Ervideira;  ------------------------------------------------------  
----- Foi presente, para aprovação do projeto de arquitetura, o processo de obras nº 

55/2020, cujo titular é Maria Miquelina dos Santos Martins Silva, referente a legalização de 

alterações em moradia, sita em Ervideira, freguesia de Arrifana. -------------------------------------  

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

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

8- Processo de Obras nº 63/2020 - Legalização de armazém - Antero Luiz Carvalho 
dos Santos - Rua Terra do Bispo - Entroncamento;  ------------------------------------------------  
----- Foi presente, para aprovação do projeto de arquitetura, o processo de obras nº 

63/2020, cujo titular é Antero Luiz Carvalho dos Santos, referente a legalização de 

armazém, sita em Rua Terra do Bispo - Entroncamento, freguesia de Poiares, Santo André.  

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

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

9- Processo de Obras nº 64/2020 - Legalização de edifício destinado a armazenagem 
- Antero Luiz Carvalho dos Santos -  Rua Terra do Bispo - Entroncamento;  ---------------  
----- Foi presente, para aprovação do projeto de arquitetura, o processo de obras nº 

64/2020, cujo titular é Antero Luiz Carvalho dos Santos, referente a legalização de edifício 
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destinado a armazenagem, sita em Rua Terra do Bispo - Entroncamento, freguesia de 

Poiares, Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

10- Processo de Loteamento nº 1/2000 (Aurélio Ferreira Gomes e cônjuge Maria 
Isabel Pedroso dos Santos Gomes, Gualter dos Prazeres Jesus Santos e cônjuge 
Deolinda Santos Calhindro Jesus dos Santos) - reconhecimento de não conclusão 
das obras e acionamento da caução para realização dos trabalhos;  ------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 57/2020, do Sr. Presidente, relativa à 

necessidade de conclusão de trabalhos na Urbanização Sec. XX, sita em Fundo da Rua, 

Poiares (Santo André), que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------  

----- “Promoção da realização de obras de urbanização por conta dos titulares do Alvará de Licença 

de Loteamento n.º 5/2000 – Processo de Loteamento nº 1/2000 (Aurélio Ferreira Gomes e cônjuge 

Maria Isabel Pedroso dos Santos Gomes, Gualter dos Prazeres Jesus Santos e cônjuge Deolinda 

Santos Calhindro Jesus dos Santos). -------------------------------------------------------------------------------------  

Acionamento da caução destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização, 

prestada pela Caixa Geral de Depósitos, sob a forma da Garantia Bancária n.º 

PT0035023900835993 (Ex0239.000199282.0019) (DOC 1) – redução do valor da garantia ---------------  

Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014 de 9 de setembro, estatui no seu 84.º que, a Câmara Municipal, para salvaguarda do 

património cultural, da qualidade do meio urbano e do meio ambiente, da segurança das edificações 

e do público em geral ou, no caso de obras de urbanização, também para proteção de interesses de 

terceiros adquirentes dos lotes, pode promover a realização das obras por conta do titular do alvará 

quando, por causa que seja imputável a este último, designadamente, as mesmas permanecerem 

interrompidas por mais de um ano ou não tiverem sido concluídas no prazo fixado para o efeito; --------  

2. A Câmara poderá, para este efeito, nos termos do nº 2 do citado artigo e diploma, acionar as 

cauções prestadas no âmbito do processo urbanístico; --------------------------------------------------------------  

3. Foi feito um levantamento das obras de urbanização que se consideravam necessários à 

conclusão das obras de urbanização, sendo estas a conclusão das redes de abastecimento elétrica e 

telecomunicações; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Foram solicitados orçamentos às entidades EDP, Distribuição- Energia, SA e PT Comunicações, 

SA, relativos aos montantes necessários para conclusão dos trabalhos em falta, bem como para os 

procedimentos necessários à receção das respetivas redes pelas competentes entidades (DOC 2 e 

DOC 3); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A não conclusão destas obras de urbanização poderão impor entraves à edificação dos lotes 

inocupados, impondo-se à Câmara Municipal exercer a faculdade de promover a realização das 

referidas obras por conta dos titulares do alvará, acionando a caução destinada a garantir a boa e 

regular execução das obras de urbanização, conforme previsto no n.º 1 e n.º 3 do artigo 84.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 

9 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Os titulares prestaram caução mediante garantia bancária prestada pela Caixa Geral de 

Depósitos, SA, que declarou, a favor do Município de Vila Nova de Poiares, que se constituía garante 

e principal pagador, com expressa renúncia ao beneficio de excussão, até ao montante de 

264.532,82€, a fim de garantir a boa execução das obras de urbanização relativas ao Processo de 

Loteamento nº 5/2000, dos quais se mantém caucionados 99.924,45€; -----------------------------------------  

7. A garantia prestada é, nos termos do nº 2 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, e sempre foi, 

mesmo à data da sua emissão, uma garantia autónoma à primeira solicitação, e por via disso 

assegura o cumprimento integral e pontual da obrigação principal, a que está originariamente 

vinculado o devedor, neste caso os titulares do Alvará. --------------------------------------------------------------  

8. Se o “devedor”, entenda-se “titulares do Alvará”, não cumprirem aquela obrigação principal, pode o 

Município executar a garantia e fica o garante (Caixa Geral de Depósitos, SA) obrigada a prestá-la 

sem poder discutir acerca do cumprimento ou incumprimento da obrigação principal. O banco 

garante, quando presta a garantia assume uma responsabilidade própria e avoca todos os riscos do 

incumprimento do contrato principal. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

propor à Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal reconheça a não conclusão das obras de urbanização e a necessidade de 

as realizar a expensas dos titulares do Alvará; -------------------------------------------------------------------------  

Que, nos termos do disposto no n.º 1 e do n.º 3 do artigo 84.º do supracitado diploma legal, a 

Câmara Municipal delibere a intenção de promover a realização dos trabalhos necessários à 

conclusão das obras de urbanização aprovadas ao abrigo do Processo de Loteamento n.º1/2000, 

Alvará de Loteamento n.º5/2000, por conta dos titulares do referido alvará, acionando a caução 

destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização, prestada pela Caixa Geral 

de Depósitos, SA, sob forma da Garantia Bancária n.ºPT00350239000835993 

(Ex0239.000199282.0019) no valor necessário para a conclusão dos trabalhos. -----------------------------  

Que, na sequência do deliberado no ponto anterior, se proceda à notificação dos titulares do alvará, 

Aurélio Ferreira Gomes e cônjuge Maria Isabel Pedroso dos Santos Gomes, Gualter dos Prazeres 

Jesus Santos e cônjuge Deolinda Santos Calhindro Jesus dos Santos, concedendo-lhes um prazo de 

10 dias para se manifestarem relativamente à intenção manifestada. --------------------------------------------  

Que os orçamentos a conceder pelas entidades EDP Distribuição SA e PT Comunicações SA sejam 

apresentados no devido tempo à Camara Municipal para competente aprovação.” --------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer a não conclusão das obras de 

urbanização e a necessidade de as realizar a expensas dos titulares do Alvará; -----------------  

----- Mais deliberou aprovar a intenção de promover a realização dos trabalhos necessários 

à conclusão das obras de urbanização aprovadas ao abrigo do Processo de Loteamento 

n.º1/2000, Alvará de Loteamento n.º5/2000, por conta dos titulares do referido alvará, 

acionando a caução destinada a garantir a boa e regular execução das obras de 
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urbanização, prestada pela Caixa Geral de Depósitos, SA, sob forma da Garantia Bancária 

n.ºPT00350239000835993 (Ex0239.000199282.0019) no valor necessário para a conclusão 

dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda que, na sequência do deliberado no ponto anterior, se proceda à 

notificação dos titulares do alvará, Aurélio Ferreira Gomes e cônjuge Maria Isabel Pedroso 

dos Santos Gomes, Gualter dos Prazeres Jesus Santos e cônjuge Deolinda Santos 

Calhindro Jesus dos Santos, concedendo-lhes um prazo de 10 dias para se manifestarem 

relativamente à intenção manifestada. -----------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou também que os orçamentos a conceder pelas entidades EDP Distribuição SA 

e PT Comunicações SA sejam apresentados no devido tempo à Camara Municipal para 

competente aprovação.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

11- DESPACHO Nº 85 / 2020 - Polo II - Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - 
Movimento de Terras e Estruturas de Contenção - Para Ratificação;  -----------------------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, o Despacho nº 85/2020, que a seguir 

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

----- “Polo II - Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Movimento de Terras e Estruturas de 

Contenção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal do Município de Vila Nova de 

Poiares, considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Se verifica a necessidade de incorporar novas obras, necessárias à operacionalização do projeto 

em curso para a construção das Infraestruturas do Pólo II da Zona Industrial; ---------------------------------  

 Esta necessidade advém da crescente procura e ocupação exponencial dos lotes, tendo o 

Município assumido o compromisso para com os agentes locais (empresários, empreendedores e 

investidores), na venda dos lotes de terreno, de garantir as melhores condições estruturais, de 

segurança, utilização e de ocupação do Polo II da Zona Industrial.  ----------------------------------------------  

Havendo necessidade de propor, com a maior brevidade possível, à Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional Regional do Centro - CENTRO 2020, a aprovação de uma reprogramação 

física, financeira e temporal da operação aprovada no âmbito do Programa Operacional Regional do 

Centro para a execução das infraestruturas do Polo II da Zona Industrial, cuja conclusão se encontra 

prevista para 31/12/2020, no sentido de incluir estes novos trabalhos, decido aprovar o projeto de 

execução respetivo, em anexo, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 

12/9, na sua atual redação, sujeitando esta minha decisão a ratificação na próxima reunião da 

câmara municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, fazendo o enquadramento do 

assunto e da necessidade de aproveitar a oportunidade de incluir em sede de 
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reprogramação da candidatura à CCDRC alguns trabalhos que não tinham sido inicialmente 

previstos, nomeadamente a movimentação de terras e estruturas de contenção, referindo 

que os projetos de execução já foram elaborados, havendo necessidade de lançar este novo 

procedimento e novo concurso. -------------------------------------------------------------------------------  

----- Esteve presente o técnico José Adelino, que fez a apresentação do projeto de 

execução. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho nº 85/2020 de aprovação do 

projeto de execução referente ao movimento de terras e estruturas de contenção no Polo II 

da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares. ----------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal.  -------------------------------------  

12- Polo II - Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Movimento de Terras e 
Estruturas de Contenção - aprovação da realização da despesa plurianual e demais 
decisões processuais;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente informação técnica com registo myDoc nº 11295/2020, 

acompanhada da proposta nº 58/2020, do Sr. Presidente, que a seguir se transcreve: ---------  

----- “Polo II – Z.I. de Vila Nova de Poiares – Movimento de terras e estruturas de contenção -------------  

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal do Município de Vila Nova de 

Poiares, vem propor à Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------  

Considerando que a empreitada de execução das infraestruturas do Polo II da Zona Industrial se 

encontra parcialmente suspensa, por deliberação da câmara municipal de 2/10/2020, na sequência 

do reconhecimento da necessidade de se realizarem novas intervenções com o objetivo de 

proporcionar melhores condições estruturais, de segurança, utilização e de ocupação do Polo II da 

Zona Industrial, garantindo o acesso aos lotes e a área de cada lote em conformidade com o 

estabelecido no Plano de Pormenor da Zona Industrial; -------------------------------------------------------------  

Atendendo que a execução dos trabalhos que materializa tais condições está prevista no projeto por 

mim já aprovado através do despacho n.º 85/2020, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35º da Lei 

n.º 75/2013, de 12/9, na sua atual redação, sujeitando esta minha decisão a ratificação da câmara 

municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o interesse público subjacente à rápida execução dos trabalhos nele previstos e, para 

tal, ao início e conclusão do procedimento de contratação pública para a realização da empreitada; ---  

Proponho à Câmara Municipal que decida a aprovação da realização da despesa plurianual, 

atendendo ao exposto na informação técnica n.º 11295, considerando que a sua aprovação é 

fundamental para que possa ser autorizada a despesa e tomada a decisão de contratar, e que, 

conforme é referido na designada informação, não se prevê a existência de despesa efetiva no ano 

de 2020, remetendo essa sua decisão à próxima Assembleia Municipal para ratificação, ao abrigo do 

disposto no n-º 3 do art.º 164º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------  

Na sequência da aprovação da despesa plurianual, proponho ainda que sejam decididas as 

restantes propostas constantes da informação, designadamente: -------------------------------------------------  
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• Decisão de contratar e de autorização da despesa ------------------------------------------------------------------  

• Definição do preço base ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Escolha do procedimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Designação do gestor do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------  

• Aprovação das peças do procedimento ---------------------------------------------------------------------------------  

• Designação do júri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Determinação do preço anormalmente baixo --------------------------------------------------------------------------  

• Aprovação dos critérios de adjudicação e de desempate” ---------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aprovação da realização da despesa 

plurianual, atendendo ao exposto na informação técnica n.º 11295, considerando que a sua 

aprovação é fundamental para que possa ser autorizada a despesa e tomada a decisão de 

contratar, e que, conforme é referido na designada informação, não se prevê a existência 

de despesa efetiva no ano de 2020, remetendo essa sua decisão à próxima Assembleia 

Municipal para ratificação, ao abrigo do disposto no n-º 3 do art.º 164º do Código do 

Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou aprovar as propostas constantes da informação nº 11295/2020, 

designadamente quanto à: --------------------------------------------------------------------------------------  

• Decisão de contratar e de autorização da despesa  ----------------------------------------------------  

• Definição do preço base ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Escolha do procedimento -------------------------------------------------------------------------------------  

• Designação do gestor do contrato --------------------------------------------------------------------------  

• Aprovação das peças do procedimento -------------------------------------------------------------------  

• Designação do júri ----------------------------------------------------------------------------------------------  

• Determinação do preço anormalmente baixo ------------------------------------------------------------  

• Aprovação dos critérios de adjudicação e de desempate. --------------------------------------------  

13- Proposta de substituição de cobertura da Escola EB 2,3/ S Dr. Daniel de Matos - 
Proposta de Adjudicação;  -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº 

11068/2020, acompanhada dos relatórios preliminar e final do procedimento e minuta de 

contrato de adjudicação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação da empreitada de 

substituição da cobertura da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos à sociedade 
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Certificoimbra, Engenharia, Construção e Certificação Energética UNI, Lda, pelo valor de 

182.500,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------  

----- Mais deliberou aprovar a respetiva Minuta de Contrato de Adjudicação. ----------------------  

14- Secretaria de Estado da Valorização do Interior - Nota Informativa - Redução do 
Valor das Portagens;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente email recebido da Secretaria de Estado da Valorização 

do Interior, com Nota Informativa sobre redução do valor das portagens em ex-SCUT e em 

autoestradas do Interior. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

15- iCreate - Relatório de Atividades - 3º trimestre;  ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente email da iCreate com o relatório de atividades 

desenvolvidas durante o terceiro trimestre de 2020. -----------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que apesar de existirem 

muitas entidades no concelho que não tiveram a possibilidade de desenvolver as suas 

atividades, face à situação COVID atual, o município assumiu o pagamento dos montantes 

protocolados como forma de apoio a estas instituições.-------------------------------------------------  

----- Acrescentou que a iCreate é uma das instituições que mais se tem distinguido na 

capacidade que tem revelado de encontrar formas alternativas de realizar ações, 

independentemente das dificuldades da atual situação pandémica. ---------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, reforçando a capacidade demonstrada pela iCreate 

para se readaptar e desenvolver um conjunto de atividades na promoção e defesa da saúde 

mental e envelhecimento ativo. --------------------------------------------------------------------------------  

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

16- Relatório de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 2019;  -----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Relatório de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

referente ao ano de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Esteve presente a técnica Elizabete Paulo, que fez a apresentação do documento. -------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que apesar de todo o 

investimento realizado nesta área não se está a inverter as práticas da população, e está a 

ser difícil passar a mensagem. Considerou que, nesta matéria seria importante a difusão de 
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um vídeo chocante, à semelhança do que foi feito pelos Jovens Autarcas sobre a situação 

COVID-19, apontando que talvez tivesse um maior impacto e seja mais eficaz. ------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, realçando um conjunto de indicadores referidos no 

documento, e acrescentando que há ainda alguns dados que não passam pelo Município e 

que seriam importantes para a definição de projetos. A este respeito informou que está a 

aguardar-se a aprovação de dois projetos, um na área da recolha porta-a-porta e outro na 

área da compostagem. Apontou ainda o trabalho que se está a realizar com candidaturas 

aos fundos internacionais, e que poderão fazer a diferença e ajudar na mudança 

comportamental, com projetos onde possa haver uma lógica de ‘receber pelo que se recicla’. 

Sublinhou também o impacto na fatura da água, porque as pessoas não pagam só água, 

mas também a recolha dos resíduos e quanto mais misturados, maior é o valor da fatura. ----  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta a este nível dos 

aumentos da TGR – Taxa de Gestão de Resíduos, acrescentando que, ainda assim, é 

apenas uma parte do problema, dado que a privatização da EGF- Empresa Geral de 

Fomento, já está a ter consequências mais graves, apresentando prejuízos que implicarão 

aumentos ainda mais significativos nas taxas cobradas aos municípios e, 

consequentemente, refletidas no aumento da fatura ao consumidor final. --------------------------  

---- Deu conta que, já solicitou à CIM- Região de Coimbra que seja pedida a reversão da 

privatização da EGF, acreditando que é a melhor solução nesta matéria. --------------------------  

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

----- Não houve intervenção do público.  -------------------------------------------------------------   
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----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando sobre a suspensão da 

empreitada na Zona Industrial, nomeadamente quanto à previsão para a retoma dos 

trabalhos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, reforçando a informação prestada de 

que houve necessidade de suspensão, porque o novo procedimento de movimentação de 

terras iria colidir com as obras em curso, e, considerando os prazos que têm de decorrer no 

âmbito do novo concurso, acredita que a retoma dos trabalhos possa acontecer em 

março/abril de 2021, sendo expectável que possam estar concluídas antes do Verão. ---------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS sobre a área 

associativa, referindo que a iCreate não foi a única entidade a remeter a sua atividade, 

sublinhando que também o fizeram outras associações como a Filarmónica Fraternidade 

Poiarense, a Associação Poiarense de Artes e Espetáculos, a Companhia de Teatro 

Experimental de Poiares e o grupo de Karaté, realçando que, com todos os 

condicionalismos, conseguiram manter a sua atividade, expressando por isso o seu 

agradecimento a estas entidades. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Informou que está a ser elaborado o projeto de Natal, Poiares a Criar, em colaboração 

com a iCreate e a AEDP. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu conta de que será realizada nos dias 9 e 10 de novembro a comemoração do 

aniversário e homenagem a Phil Mendrix, artista com profundas ligações a Vila Nova de 

Poiares, sobretudo na Venda Nova. Informou sobre o programa das comemorações, 

nomeadamente da inauguração de um memorial com mosaico em forma de guitarra, a 

exibição de um documentário sobre a vida do músico e ainda um concerto no CCP, 

transmitido em live streaming por força das regras de segurança em situação pandémica. ---  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, felicitando a área da cultura pelo reconhecimento do 

trabalho desenvolvido com o projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria à Janela, 

realizado durante a pandemia e que foi distinguido com um prémio a nível nacional. -----------  

----- Sublinhou também o importante embelezamento que está a ser feito nas rotundas e que 

significa uma melhor imagem para quem nos visita, acreditando que ao nível do pavimento 

também possa haver boas notícias brevemente. ----------------------------------------------------------  
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----- Recordou que neste dia se comemora o 184º aniversário da criação do concelho de 

Santo André de Poyares, realçando o trabalho feito pela cultura e pela preservação da 

identidade poiarense, afirmando e conquistando cada vez mais o seu próprio espaço, até no 

contexto intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Apontou que, no âmbito da saúde, estão a ser estudadas parcerias com o ACES – 

Agrupamento de Centros de Saúde – para resolver o problema dos atendimentos, 

procurando soluções, mesmo com recurso à inteligência artificial, para alertas de consulta e 

reagendamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Contratos Financiamento prejuízos Leslie – Informou da assinatura dos contratos no 

dia 26 de outubro, referindo que no caso de Vila Nova de Poiares não foi a catástrofe que 

causou mais danos. A tempestade Elsa foi a que significou mais estragos, nomeadamente 

com os aluimentos de parte da estrada da Venda Nova, mas também na estrada do Vilar, 

onde a via não desabou, mas foram registados alguns aluimentos significativos. ----------------  

----- Assembleia-Geral da APIN – Deu conta de que decorreu no passado dia 28 de 

outubro, onde foi aprovado o orçamento e plano de atividades para 2021. Informou que, em 

termos de funcionamento está a estabilizar procedimentos e que, em termos operacionais, 

todo o trabalho está já a ser assumido pela própria entidade. Acrescentou que em termos de 

equipamentos e maquinaria a APIN está, aos poucos, a capacitar-se, esperando ainda que 

em breve os serviços possam transitar para o armazém no pólo I da Zona Industrial. Em 

matéria de faturação, explicou que até ao final do ano tudo ficará regularizado, tal como 

tinha sido calendarizado pela entidade. ---------------------------------------------------------------------  

----- Sobre o orçamento para 2021 aprovado pela APIN houve a consciência de que as 

alterações de tarifários implementada terão um impacto significativo das contas e que terão 

de ser os municípios a suportar o diferencial. --------------------------------------------------------------  

----- Conselho Municipal de Segurança – informou que decorreu a 30 de outubro, para 

realização do ponto de situação em matéria de COVID-19, que até então era relativamente 

calma, mas há já dados de que nos próximos dias poderá haver um aumento de casos. 
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Ainda assim, explicou que a nível da região Poiares era o concelho que tinha o menor 

número de infetados por 100 mil habitantes. ---------------------------------------------------------------  

----- Deu conta que nessa reunião foi também apresentado pela DUECEIRA o projeto de 

intervenção social “6 em rede” na área da violência doméstica. --------------------------------------  

----- Centro de Saúde – informou que, com a aprovação definitiva da candidatura, o 

município está em condições de lançar o concurso, sendo que promoveu uma reunião com 

a Dra. Isabel Fazenda e o Dr. Avelino Pedroso, do ACESPIN, a fim de perceber se, no 

contexto atual, seria razoável avançar com as obras, tendo sido unânime a opinião de que 

será preferível adiar o início das obras para o início do próximo ano. -------------------------------  

----- Sobre a questão do atendimento aos utentes do centro de saúde, disse que o principal 

problema é o de terem de aguardar no exterior do edifício, muitas vezes à chuva e ao frio, o 

que não é correto. Explicou que o Município instalou uma tenda, a fim de reduzir o 

desconforto, disponibilizando-se para melhorar ainda mais as condições, tendo havido o 

entendimento para a colocação de cadeiras, cuja desinfeção e higienização será 

assegurada pelo centro de saúde. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que os atendimentos telefónicos também não estão a funcionar bem, 

devido à especificidade técnica da central telefónica, que apenas permite uma chamada de 

cada vez, tendo a este nível havido um reforço de assistentes técnicos, sido distribuídos 

telemóveis para que as chamadas deixem de passar pela central e, assim, melhorar a 

eficiência das comunicações. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou ainda que solicitou que fosse melhorada a política de comunicação do centro 

de saúde, sensibilizando as pessoas para a importância da não sobrecarga do atendimento 

presencial e do recurso, sempre que possível, ao atendimento não-presencial. ------------------  

----- Rotundas – Reafirmou o investimento, desde que este Executivo tomou posse, na 

imagem das vias públicas e do investimento previsto em pavimentações, acrescentando, a 

este nível, que está também já adjudicada a pavimentação das ruas interiores da Risca 

Silva, arrancando na próxima semana a pavimentação da Rua General Humberto Delgado. -  

----- Acrescentou que antes do final do ano será ainda colocado micra aglomerado em 

estradas do concelho, nomeadamente nas ligações entre S. Pedro e Sabouga, Medas e 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

Olho Marinho, e no prolongamento da obra da Rua General Humberto Delgado até ao 

Pinheiro. Referiu ainda a colocação de rails e pintura das marcações na estrada de Ribas. --  

----- A propósito da Estrada Nacional 2 houve um pré-acordo para que a estrada passe 

definitivamente para a tutela do Município, depois de devidamente intervencionada pela 

Infraestruturas de Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Adiantou que deste acordo já foi enviado uma primeira proposta de protocolo com 

projeto de intervenção, sendo não satisfaz as intenções do Município, tando já sido enviada 

a respetiva reclamação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Ministro do Ambiente em Poiares – Informou da presença do Sr. Ministro do Ambiente 

e Ação Climática, João Matos Fernandes, para inauguração das obras na rede de 

abastecimento de água no concelho, nomeadamente a adutora de ligação entre os 

reservatórios de Outeiro do Crasto e Entroncamento, a ligação de Ervideira, Casais, 

Sobreiro e Oliveira à adutora de São Pedro, eliminando as captações próprias e ficando com 

uma taxa de 100% de ligação de abastecimento de água garantida. Apontou que a 

cerimónia será restrita, devido às restrições de saúde, face à pandemia, não sendo possível 

convidar todos os eleitos locais, pelo que será também transmitida via live-streaming. ---------  

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

setembro, a ata foi lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e 

por mim que a elaborei. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 17 horas e 25 minutos.--  
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