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----- Reunião Ordinária Pública de 18 de dezembro 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  -------------------------------------------------------  

 ---------------------- Ana Mafalda Costa e Silva  -----------------------------------------------------------------  

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

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

1- Eleição Presidente da República - 24 de janeiro de 2021 - Transportes;  ----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 76/2020 do Sr. Presidente, de 14 de 

dezembro, que a seguir se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------  

----- “TRANSPORTE - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  -----------------------------------------  

24 de janeiro de 2021  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de janeiro de 2021, se realiza a Eleição do Presidente da República;  --------------------------  

- Em todos os atos eleitorais a Câmara Municipal disponibiliza à população do Concelho de Vila Nova 

de Poiares, que não tem meios de locomoção ou rede de transportes públicos, viaturas do Município 

para transporte dos cidadãos eleitores de forma a exercerem o seu direito de voto, com absoluta 

imparcialidade e neutralidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Seja disponibilizado transporte para o efeito, mediante inscrição dos interessados junto das Juntas 

de Freguesia ou dos serviços municipais – Balcão Único de Atendimento;  -----------------------------------  

- Os eleitores, com mobilidade reduzida, formulem o pedido à Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de Poiares para o seu transporte;  ------------------------------------------------------  

- Seja publicitado, via comunicado, à população.”  -------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de disponibilização de 

transporte acima transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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2- Protocolo para a Formação em Contexto de Trabalho - CTeSP em PROTEÇÃO 
CIVIL;   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente minuta de protocolo acompanhada da proposta 1/2020, 

de 3 de dezembro, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------  

----- “Protocolo para a Formação em Contexto de Trabalho - CTeSP em PROTEÇÃO CIVIL - João 

Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

Câmara Municipal, a realização de protocolo, anexo a esta proposta, a estabelecer entre o ISEC-

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e esta Câmara Municipal, a decorrer num prazo de 2 

anos, para aceitação de estagiários em contexto de trabalho, do Curso Técnico Superior Profissional 

na área da Proteção Civil.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do protocolo entre o ISEC-

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e o Município de Vila Nova de Poiares. ----------  

3- Início do Procedimento ao abrigo do art.º 98º do CPA - Elaboração do Projeto de 
Regulamento de Exploração de Modalidades Afins dos Jogos de Fortuna ou Azar do 
Município de Vila Nova de Poiares;  -------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 77/2020, do Sr. Presidente, de 15 de 

dezembro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

----- “INÍCIO DO PROCEDIMENTO AO ABRIGO DO ART.º 98.º DO CPA – ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES AFINS DOS JOGOS DE 

FORTUNA OU AZAR DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES  -----------------------------------------  

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

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

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

 A exploração de modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar enquadra-se nas atribuições e 

competências transferidas para a administração local pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, 

concretizadas pelo Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro; (vide art.º 28.ºda Lei nº 50/2018, de 

16 de agosto)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Município de Vila Nova de Poiares aceitou a referida competência;  --------------------------------------  

 É da competência dos órgãos municipais autorizar a exploração das modalidades afins de jogos de 

fortuna ou azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos 

publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos, com exceção dos jogos sociais do Estado 

e das apostas desportivas à cota de base territorial  ----------------------------------------------------------------  

 Nos termos do disposto nos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, e alínea k) do 

n.º 1 do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea g) do n.º 1 do art.º 

25.º, da mesma lei, as autarquias locais dispõem de poder regulamentar, sendo da competência da 
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Câmara Municipal elaborar os projetos de regulamentos com eficácia externa e submete-los à 

aprovação da Assembleia Municipal;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 Dispõe o Código do Procedimento Administrativo, no artº 98º, nº1, que “O início do procedimento é 

publicitado na Internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que 

decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma 

como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a 

elaboração do regulamento”, seguindo-se as demais diligências legais conducentes à aprovação do 

respetivo regulamento;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atento os considerandos supra expostos e nos termos do disposto no art.º 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, na alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

redação atual, conjugados com o n. º1 do art.º 98º do Código do Procedimento Administrativo 

proponho a este órgão executivo que:  ---------------------------------------------------------------------------------  

a) Aprove a abertura do procedimento tendente à aprovação do REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO 

DE MODALIDADES AFINS DOS JOGOS DE FORTUNA OU AZAR DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA 

DE POIARES devendo ser promovida a publicitação do referido inicio na página eletrónica do 

Município de Vila Nova de Poiares  --------------------------------------------------------------------------------------  

b) Que os interessados, ou seja, todos aqueles que, nos termos do nº 1 do art.º 68 do CPA, sejam 

titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos ónus ou sujeições no âmbito 

das decisões que nele foram ou possam ser tomadas, bem como as associações, para defender 

interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados que 

caibam no âmbito dos respetivos fins, deverão constituir-se como tal no procedimento, no prazo de 10 

dias úteis a contar da data da publicitação de aviso na página oficial deste Município, com vista à 

elaboração do regulamento;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Que a apresentação dos contributos para a elaboração do regulamento, deve ser formalizada por 

escrito contendo o nome completo, morada ou sede, profissão, NIF e o respetivo endereço eletrónico, 

dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, através do correio eletrónico 

geral@cmvilanovadepoiares.pt ou via postal para, Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Largo 

da Republica, 3350-156- Vila Nova de Poiares, dando consentimento para utilização dos dados 

pessoais fornecidos para efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Reg (EU) 2016/679 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/04/2016, e Lei nº 58/2019 de 8 de agosto que assegura 

a execução, na ordem jurídica nacional, do referido regulamento, sendo que os dados serão 

utilizados única e exclusivamente para os fins em vista e serão eliminados logo que não sejam 

necessários;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Seja nomeado como responsável pela direção do procedimento, nos termos do artº 55º do CPA, o 

Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques”  ----------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento tendente à 

aprovação do REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES AFINS DOS 

JOGOS DE FORTUNA OU AZAR DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES devendo 

ser promovida a publicitação do referido inicio na página eletrónica do Município de Vila 

Nova de Poiares  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---- Mais deliberou que os interessados, ou seja, todos aqueles que, nos termos do nº 1 do 

art.º 68 do CPA, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, 

encargos ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele foram ou possam ser 

tomadas, bem como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à 

defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos 

respetivos fins, deverão constituir-se como tal no procedimento, no prazo de 10 dias úteis a 

contar da data da publicitação de aviso na página oficial deste Município, com vista à 

elaboração do regulamento;  -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou também que a apresentação dos contributos para a elaboração do 

regulamento, deve ser formalizada por escrito contendo o nome completo, morada ou sede, 

profissão, NIF e o respetivo endereço eletrónico, dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, através do correio eletrónico geral@cmvilanovadepoiares.pt ou via postal para, 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Largo da Republica, 3350-156- Vila Nova de 

Poiares, dando consentimento para utilização dos dados pessoais fornecidos para efeitos do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. Reg (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 27/04/2016, e Lei nº 58/2019 de 8 de agosto que assegura a execução, na 

ordem jurídica nacional, do referido regulamento, sendo que os dados serão utilizados única 

e exclusivamente para os fins em vista e serão eliminados logo que não sejam necessários;  

----- Deliberou ainda que seja nomeado como responsável pela direção do procedimento, 

nos termos do artº 55º do CPA, o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa 

Henriques.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; --------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 17 de dezembro de 2020, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 912.808,41 € (setecentos e 

quarenta mil, novecentos e cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos) e em Operações 

não Orçamentais a quantia de 201.795,50 € (cento e noventa e oito mil, oitocentos e 

quarenta e quatro euros e dezanove cêntimos). ------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 4 e 17 de dezembro de 2020, no valor total 

de 447.463,52€ (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três euros e 

cinquenta e dois cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 17 de 

dezembro de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 6- Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de 
Freguesia" - Freguesia de S. Miguel de Poiares;  ------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 73/2020, do Sr. Presidente, de 10 de 

dezembro, que a seguir se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------  

----- “Pedido de apoio ao abrigo do “Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” – 

Freguesia de S. Miguel de Poiares  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências 

do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prevê a alínea j) do artigo 25º do anexo 1 à mencionada lei, que compete à Assembleia Municipal 

“deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações”; -----------------------------------------------------------------------------------  

Para que o apoio às juntas de freguesia fosse tratado de uma forma célere e para que se 

estabelecesse uma maior proximidade e articulação com as juntas de freguesia revelou-se necessário 

um instrumento onde se consagrasse regras simples, claras e transparentes, visando uma adequada 

articulação dos apoios a atribuir às juntas de freguesia com vista à promoção e salvaguarda 

articulada dos interesses próprios das populações. -----------------------------------------------------------------  

Assim, em reunião de câmara de 6/12/2013 e sessão de assembleia municipal de 20/12/2013, foi 

aprovado o “Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” do concelho de Vila Nova de 

Poiares.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento de reunião realizada entre o Município e as quatro Juntas de Freguesia, ficou 

acordado que o valor máximo de apoio definido para as necessidades a transferir ao abrigo do 

regulamento referido no parágrafo anterior seria de 75% do valor dos Acordos de Execução relativo a 

cada Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, através do seu pedido de um apoio monetário 

datado a 2 de dezembro de 2020, informou o Município que no desempenho das suas competências 

previstas no n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12/09, na sua versão atual, “tem vindo a efetuar 

inúmeras intervenções em caminhos rurais e florestais”, sendo indispensável “para as faixas de 

proteção contra incêndios das nossas aldeias”, bem como “inúmeras obras (quer de construção, quer 
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de manutenção/conservação)”, “a título meramente exemplificativo, menciona-se uma obra efetuada 

na Ribeira da Venda Nova”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Os apoios a conceder à Junta nos termos do suprarreferido regulamento se podem traduzir em 

apoios financeiros, materiais ou de recursos humanos;  -----------------------------------------------------------  

• Se encontram cumpridos os princípios plasmados no art.º 2º do Regulamento de Apoio às Juntas de 

Freguesia;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• O valor máximo de apoio definido para as necessidades a transferir ao abrigo do “Regulamento da 

Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” do concelho de Vila Nova de Poiares é de 75% do valor dos 

Acordos de Execução relativo a cada Junta de Freguesia;  -------------------------------------------------------  

• Se reconhece que a Junta de Freguesia não tem meios financeiros para fazer face a esta obra;  -----  

• O encargo tem cabimento na rúbrica das GOP para 2020 03.010.2016/1-2 – Apoio às Juntas de 

Freguesia;   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

propõe-se, ao abrigo do disposto no regulamento acima mencionado:  ----------------------------------------  

• Conceder à Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares um apoio financeiro de € 6.654,00 (seis 

mil seiscentos e cinquenta e quatro euros) para auxiliar nos inúmeros investimentos que têm 

realizado nesta freguesia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os fins previstos no art.º 4º do 

Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia.”  --------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de São Miguel 

de Poiares um apoio financeiro de € 6.654,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro 

euros) para auxiliar nos inúmeros investimentos que têm realizado nesta freguesia.  ----------  

----- Mais deliberou remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os 

fins previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia.  ---------------------  

 7- Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de 
Freguesia" - Freguesia de Poiares Santo André; ------------------------------------------------------   
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 74/2020, do Sr. Presidente, de 14 de 

dezembro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

----- “Pedido de apoio ao abrigo do “Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia" - 

Freguesia de Poiares Santo André   -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências 

do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prevê a alínea j) do artigo 25º do anexo 1 à mencionada lei, que compete à Assembleia Municipal 

“deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações”;  -----------------------------------------------------------------------------------  
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Para que o apoio às juntas de freguesia fosse tratado de uma forma célere e para que se 

estabelecesse uma maior proximidade e articulação com as juntas de freguesia revelou-se necessário 

um instrumento onde se consagrasse regras simples, claras e transparentes, visando uma adequada 

articulação dos apoios a atribuir às juntas de freguesia com vista à promoção e salvaguarda 

articulada dos interesses próprios das populações. -----------------------------------------------------------------  

Assim, em reunião de câmara de 6/12/2013 e sessão de assembleia municipal de 20/12/2013, foi 

aprovado o “Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” do concelho de Vila Nova de 

Poiares.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento de reunião realizada entre o Município e as quatro Juntas de Freguesia, ficou 

acordado que o valor máximo de apoio definido para as necessidades a transferir ao abrigo do 

regulamento referido no paragrafo anterior seria de 75% do valor dos Acordos de Execução relativo a 

cada Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Junta de Freguesia de Poiares Santo André, através do seu pedido datado do passado dia 11 de 

dezembro, informou o Município que no desempenho das suas competências previstas no âmbito da 

transferência de competências previstas na alínea b) do nº 1 do Artigo 2º do Decreto-Lei nº 57/2019 

de 30 de abril, para a esfera direta das freguesias, nomeadamente, a limpeza das vias e espaços 

públicos, sarjetas e sumidouros, tem necessidade de adquirir uma viatura nova, “mais adequada às 

novas necessidades da Junta, uma vez que a carrinha atual da junta necessita ser trocada por um 

veículo mais preformante, necessária ao bom desempenho das suas novas competências”. ------------  

A Junta de Freguesia informa que não dispõe de condições financeiras para a compra da viatura.  ----  

Solicitam assim pelas razões acima expostas um apoio financeiro no valor de € 14 000,00€ (catorze 

mil euros).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Os apoios a conceder à Junta nos termos do suprarreferido regulamento se podem traduzir em 

apoios financeiros, materiais ou de recursos humanos;  -----------------------------------------------------------  

• Se encontram cumpridos os princípios plasmados no art.º 2º do Regulamento de Apoio às Juntas de 

Freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• O valor máximo de apoio definido para as necessidades a transferir ao abrigo do “Regulamento da 

Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” do concelho de Vila Nova de Poiares é de 75% do valor dos 

Acordos de Execução relativo a cada Junta de Freguesia;  -------------------------------------------------------  

• Se reconhece que a Junta de Freguesia não tem meios financeiros para fazer face a esta despesa;   

• O encargo tem cabimento na rúbrica das GOP para 2020 03.010.2016/1-2 – Apoio às Juntas de 

Freguesia;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

propõe-se, ao abrigo do disposto no regulamento acima mencionado:  ----------------------------------------  

•Conceder à Junta de Freguesia um apoio financeiro € 12.577,20 (doze mil quinhentos e setenta e 

sete euros e vinte cêntimos) para compra da viatura em questão.  ----------------------------------------------  

•Remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os fins previstos no art.º 4º do 

Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia.” ----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia um apoio 

financeiro € 12.577,20 (doze mil quinhentos e setenta e sete euros e vinte cêntimos) para 

compra da viatura em questão.  ---------------------------------------------------------------------------------  



 

 

  

 8  

----- Mais deliberou remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os 

fins previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia.  ---------------------  

 8- Quantificação e identificação dos valores de imobilizado em curso a incluir no 
processo de transição do POCAL para SNC; ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo MyDoc nº 12982/2020, 

de 14 de dezembro, acompanhada dos documentos de suporte com extratos contabilísticos 

e ficheiros de imobilizado em curso, apurados desde 2002.  -------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal solicitou a presença da chefe da subunidade 

financeira, Dra. Isabel Miguel, que explicou os termos da proposta. ---------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal referindo que esta é uma 

regularização dos valores e das quantificações das obras por administração direta que 

desde 2002 vêm constando como obras em curso, por não serem contabilizados os 

referidos custos, e que ao serem agora regularizados irão ter impacto nas contas do 

município. Ainda assim, é importante regularizar, dado que são custos que em termos 

patrimoniais não estavam devidamente classificados, sendo uma oportunidade de corrigir o 

que no passado não estava bem feito. ------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que tem sido, ano após ano, uma das reservas apontada pela Revisora 

Oficial de Contas do Município, aquando da certificação legal de contas. --------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Silva, do 

PSD, que o montante de 5.890.668,83 € passe a constar dos ativos fixos tangíveis do 

Município, devendo para isso a área do Património e no seguimento da deliberação da 

Câmara Municipal, proceder aos registos necessários de inventariação de novos ativos ou 

beneficiação dos já existentes de acordo com os valores inscritos no documento.  -------------  

----- Mais deliberou que o montante de 783.902,57€ seja regularizado por redução de ativos 

e pelo aumento dos resultados transitados negativos.  ---------------------------------------------------  

9- Alienação de 2 de lotes de terreno na Zona Industrial ao abrigo do Regulamento 
de Venda de Lotes de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II - 
Lote 26 e 27;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 78/2020, do Sr. Presidente, de 15 de 

dezembro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  
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----- “Alienação de 2 de lotes de terreno na Zona Industrial ao abrigo do Regulamento de Venda de 

Lotes de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II  -----------------------------------------  

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

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

O Regulamento de Venda de Lotes de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares – Polo II 

foi devidamente aprovado pelos órgãos competentes e consequentemente publicado no DR, 2ª Série, 

nº 10, de 15 de janeiro de 2019, e declaração de retificação nº 397/2019, no DR, 2ª Série, nº 86, de 6 

de maio de 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os lotes colocados à venda pelo Município são destinados à edificação de instalações para a 

prossecução de atividades de comércio, serviços e indústria em conformidade com as normas 

estabelecidas no suprarreferido Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial.  ----------------  

Tendo por base um relatório de avaliação elaborado por um perito avaliador, titular do certificado pela 

CMVM – AVFII/13086, foi fixado o valor base de € 0,75 por m2 para efeitos de venda dos lotes 

inseridos no Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares – Polo II (art.º 4ª do 

Regulamento).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estando atualmente alguns dos lotes de terreno devidamente preparados e infraestruturados, 

pretende o Município proceder à sua alienação. ---------------------------------------------------------------------  

Determina o art.º 6.º do indicado Regulamento que, sempre que a Câmara Municipal tenha interesse 

em vender algum dos lotes sitos na Zona Industrial, lançará o respetivo concurso público, composto 

por duas fases, uma de seleção de candidatura e a outra da Hasta Pública, através de aviso a 

publicitar nos locais que considerar convenientes. Os lotes de terreno são assim colocados à 

disposição dos interessados de forma transparente e não discriminatória.  -----------------------------------  

Determina também o art.º 8º, que a Câmara Municipal, para efeitos de análise das candidaturas, 

forma uma Comissão de análise composta por 5 elementos, um dos quais o Presidente da Câmara 

Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao supra exposto propõe-se:  --------------------------------------------------------------------------------------  

a) Que aprove lançar concurso público nos termos e para os efeitos previsto no Regulamento de 

Venda de Lotes de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II.  --------------------------  

b) Que nos termos e ao abrigo do citado regulamento, sejam colocados à venda os seguintes lotes de 

terreno:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lote 26 – Parcela de terreno dentro dos limites urbanos do PDM, com área de 2976 m2, inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de São Miguel de Poiares sob o número 1791, confrontando a 

Norte e Sul com terreno camarário e Nascente e Poente com estrada, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 3682/20170621 e lá inscrito a favor do 

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

- Lote 27 – Parcela de tereno dentro dos limites urbanos do PDM, com a área de 2976 m2, inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de São Miguel de Poiares sob o número 1792, confrontando a 

Norte e Sul com terreno camarário e Nascente e Poente com estrada, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 3683/20170621 e lá inscrito a favor do 

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

c) Que, ao abrigo do disposto no nº 1 do art.º 8º do citado Regulamento, sejam nomeados para fazer 

parte da comissão de análise das propostas os seguintes elementos:  -----------------------------------------  

• João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------------------  
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• Paula Cristina da Silva Figueira Baptista - Chefe de Unidade – Administrativa em regime de 

substituição,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de Planeamento e Obras Particulares (POP), em 

regime de substituição,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Isabel Maria dos Santos Miguel, técnica superior Chefe de Unidade – Financeira em regime de 

substituição,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Ana Karla de Melo Ferreira, técnica superior.” ----------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o lançamento do concurso público nos 

termos e para os efeitos previsto no Regulamento de Venda de Lotes de Terreno na Zona 

Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II, para que nos termos e ao abrigo do citado 

regulamento, sejam colocados à venda os seguintes lotes de terreno:  -----------------------------  

- Lote 26 – Parcela de terreno dentro dos limites urbanos do PDM, com área de 2976 m2, 

inscrito na matriz predial urbana da freguesia de São Miguel de Poiares sob o número 1791, 

confrontando a Norte e Sul com terreno camarário e Nascente e Poente com estrada, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 

3682/20170621 e lá inscrito a favor do Município de Vila Nova de Poiares.  -----------------------  

- Lote 27 – Parcela de tereno dentro dos limites urbanos do PDM, com a área de 2976 m2, 

inscrito na matriz predial urbana da freguesia de São Miguel de Poiares sob o número 1792, 

confrontando a Norte e Sul com terreno camarário e Nascente e Poente com estrada, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 

3683/20170621 e lá inscrito a favor do Município de Vila Nova de Poiares.  -----------------------  

----- Mais deliberou que, ao abrigo do disposto no nº 1 do art.º 8º do citado Regulamento, 

sejam nomeados para fazer parte da comissão de análise das propostas os seguintes 

elementos:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------  

• Paula Cristina da Silva Figueira Baptista - Chefe de Unidade – Administrativa em regime de 

substituição,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de Planeamento e Obras Particulares 

(POP), em regime de substituição,  ----------------------------------------------------------------------------  

• Isabel Maria dos Santos Miguel, técnica superior Chefe de Unidade – Financeira em 

regime de substituição,  --------------------------------------------------------------------------------------------  

• Ana Karla de Melo Ferreira, técnica superior.  ------------------------------------------------------------   
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 10- Prédios devolutos (ARU e ZI) - Listagem final;  ---------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo MyDoc nº 12938/2020, 

de 15 de dezembro, acompanhada da listagem final dos prédios devolutos identificados. ----  

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a remoção da listagem do artigo nº 4533, 

da freguesia de Poiares Santo André, cujo sujeito passivo é Olisantos Soc.Construções, 

Lda, em virtude do mesmo se encontrar em negociações com o Município. -----------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, acrescentando que a 

listagem é alvo de revisão anual, pelo que também qualquer um dos prédios inscritos pode 

ser revisto anualmente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a listagem final de prédios devolutos 

identificados na zona ARU e Zona Industrial, com a remoção do artigo nº 4533, da freguesia 

de Poiares Santo André. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou que a listagem seja enviada à ATA - Autoridade Tributária e Aduaneira 

para aplicação de majoração de IMI no próximo ano fiscal.  --------------------------------------------  

11- Incêndio de 15 de outubro | Aquisição de equipamento;  -------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo MyDoc nº 12936/2020, 

de 11 de dezembro, acompanhada do respetivo relatório técnico.  -----------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que a proposta se 

enquadra no Regulamento da Conta Solidária, criada para o efeito, e que a mesma irá ficar 

ainda com um saldo superior a 9 mil euros, dado que, nos termos do regulamento, se trata 

de valores que só podem ser utilizados neste tipo de apoios. ------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de bens/equipamentos nos 

termos da informação e relatório técnicos apresentados, enquadrados no âmbito do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Outubro de 

2017 – Conta Solidária do Município de Vila Nova de Poiares, publicado em Diário da 

República, 2.ª Série, de 17 de Junho de 2019, consubstanciando os seguintes montantes: --  

- ETOSTÃO – Electro Tostão, Unipessoal, Lda: 526,80€ (quinhentos e vinte e seis euros e 

oitenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Confort eletrodomésticos – Ervilectro – Eletrodomésticos, Lda.: 617€ (seiscentos e 

dezassete euros)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Farmácia Santo André: 63,70€ (sessenta e três euros e setenta cêntimos) ----------------------  

12- Poiares a Pedalar - Normas de Participação;  -----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo MyDoc nº 13009/2020 

de 14 de dezembro, acompanhada da minuta das normas de participação no Programa 

Poiares a Pedalar – 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Normas de Participação no 

Programa Poiares a Pedalar 2021. -----------------------------------------------------------------------------  

13- Minuta de protocolo - Associação Porta Lilás - 2020;  ------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo MyDoc nº 12940/2020, 

de 11 de dezembro, acompanhada da minuta de protocolo a celebrar com a Associação 

Porta Lilás. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e a Associação Porta Lilás.----------------------------------------  

14- Processo de obras nº 53/2020 - Construção de moradia - Horácio Manuel 
Carvalho dos Santos - Rua da Beócia - Arrifana;  ------------------------------------------------------  
----- Foi presente, para aprovação do projeto de arquitetura, o processo de obras nº 53/2020, 

cujo titular é Horácio Manuel Carvalho dos Santos, referente ao licenciamento de moradia 

unifamiliar, sita em Rua da Beócia, freguesia de Arrifana.  ----------------------------------------------  

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

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

 15- Constituição de Propriedade Horizontal - Trodi Invest, Lda - Loteamento 
Terraços da Serra, Lote 12 - Entroncamento;  ----------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido com vista a atestar o cumprimento dos requisitos fixados no 

Código Civil para a constituição de propriedade horizontal e consequente emissão de 

certidão, referente ao loteamento Terraços da Serra, Lote 12, sito em Entroncamento de 
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Poiares, freguesia de Poiares (Santo André), requerimento apresentado por Trodi Invest, 

Lda.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dos serviços técnicos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

16- Green City Accord - Acordo Cidade Verde;  --------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo MyDoc nº 

12618/2020, de 2 dezembro, acompanhada do documento de compromisso de adesão ao 

Green City Accord – Acordo da Cidade Verde. -------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, explicando que este acordo vem na sequência e na 

continuidade do Pacto de Autarcas e que se reveste de especial importância para o 

desenvolvimento sustentável do município. ------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão ao Green City Accord – 

Acordo da Cidade Verde, e a assinatura do respetivo documento de compromisso. ------------  

17- Polo II - Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Movimento de terras e 
estruturas de contenção;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo MyDoc nº 13037/2020, 

acompanhada dos documentos técnicos e peças de procedimento. ---------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que o procedimento de 

concurso público teve apenas um concorrente, que acabou por ser excluído por falta de 

apresentação de alguns documentos, tendo havido a decisão de avançar para um 

procedimento por ajuste direto com convite a essa mesma empresa, por ter sido a única a 

apresentar proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Sra Vereadora Ana Silva, do PSD, disse não concordar com a opção do ajuste 

direto, manifestando a sua intenção de se abster na votação deste ponto. ------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que, neste 

caso, a diferença entre o concurso público e o ajuste direto é apenas uma questão de ganho 

temporal, dado que o concurso já foi realizado e que só esta empresa disse estar em 

condições de realizar a obra. -------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

  

 14  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Silva, do 

PSD, aprovar o relatório Final, bem como a não-adjudicação e a extinção do procedimento, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 79º do C.C.P., e a subsequente 

revogação da decisão de contratar, determinada pela decisão de não adjudicação, de 

acordo com o previsto no artigo 80º, n.º 1 do mesmo código. ------------------------------------------  

----- Mais deliberou, determinar inicio de novo procedimento e tomar nova decisão de 

contratar, de acordo com o estabelecido no art.º 36º do CCP. -----------------------------------------  

----- Mais deliberou que a escolha do procedimento, a qual cabe ao órgão competente para 

a decisão de contratar, de acordo com o estabelecido no art.º 38º do CCP, atendendo ao 

previsto nas cláusulas 25ª e 26ª do programa do procedimento do concurso público que 

precedeu o presente procedimento, e de acordo com o disposto nos artigos 23º e seguintes 

do Código dos Contratos Públicos, possa ser efetuada em função de critérios materiais. -----  

----- Mais deliberou que seja estabelecido, à semelhança do fixado no procedimento anterior, 

como preço base o valor de 467.300,00 € + IVA, sendo o montante máximo que esta 

entidade se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto 

do contrato, conforme o estabelecido no art.º 47º do CCP. ---------------------------------------------  

----- Deliberou também designar como gestor contrato a Técnica Superior Ana Margarida 

Neto Martins Dias Santa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou aprovar as peças procedimento anexas ao processo, e que seja definido, 

como preço anormalmente baixo, considerando o preço base estabelecido com base nos 

preços correntes praticados no mercado para este tipo de contrato, o preço da proposta que 

seja 30% ou mais inferior ao preço base.  --------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda que a adjudicação seja feita segundo o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, determinada pela avaliação do preço ou custo enquanto 

único aspeto da execução do contrato a celebrar, uma vez que as peças do procedimento 

definem todos os restantes elementos da execução do contrato a celebrar e que se trata de 

um procedimento por ajuste direto, ou seja, não submetido à concorrência.  ----------------------  
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----- Não houve intervenção do público.  -----------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, do PSD, informando que é com grande 

pena que irá deixar o cargo de vereação, por motivos profissionais, fazendo questão de 

expressar o seu agradecimento a todos pela forma tranquila e cordial como sempre 

decorreram as reuniões. Acrescentou que foi uma honra exercer esta função, tendo gostado 

de trabalhar com todos, referindo que é com muita tristeza que irá deixar as funções para 

enveredar por outros projetos.  -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Formulou votos de feliz Natal a todos e que o ano 2021 seja melhor. --------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador João Pedro Vaz Pereira, do PS, desejando as maiores 

felicidades à Sra. Vereadora Ana Silva, renovando os votos de Boas Festas a todos os 

presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, expressando o seu 

elogio público à obra do Monumento ao Bombeiro, erigido na rotunda do fundo da vila, bem 

como à obra de requalificação do Mercado Municipal, em que, mesmo numa fase inicial, já 

se está a vislumbrar a abertura daquele espaço à zona central da Vila, dando corpo ao 

objetivo que se espera daquela intervenção.  ----------------------------------------------------------------  

----- Agradeceu à Sra. Vereadora Ana Silva a forma cordial como sempre discutiu as 

questões, sem prejuízo dos pontos de vista diferentes em algumas matérias, considerando 

que a política de Poiares saiu beneficiada e engrandecida com a sua participação. 

Lamentou a sua saída e desejou as maiores felicidades para o exercício das suas novas 

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

----- Reiterou os votos de Boas Festas e reforçou o convite ao incentivo às compras no 

comércio local e à utilização do serviço Táxi Take-Away, acrescentando votos de que 2021 

possa ser marcado pela retoma da normalidade nas nossas vidas. -----------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, manifestando a sua surpresa pela saída da Sra. 

Vereadora Ana Silva, a quem desejou as maiores felicidades nas suas novas funções. --------  
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----- Deu conta de que foram aprovados cinco projetos apresentados ao IPDJ, na área das 

funções sociais e desporto, que apesar de não significarem uma entrada direta de verbas no 

município, representa a oportunidade de usufruir de serviços sem custos adicionais o que se 

afigura como igualmente importante. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Apresentou também votos de boas festas a todos e reforçou o apelo às compras no 

comércio local.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Visita da Eurodeputada Lídia Pereira -  informou que veio conhecer a realidade do 

concelho, inteirando-se não só das dificuldades, mas também das nossas potencialidades, 

tendo oportunidade de visitar uma unidade industrial do concelho, a Ansell Portugal. Disse 

esperar que as informações recolhidas pela Sra. Eurodeputada possam ser utilizadas para 

no âmbito da sua atividade poder prestar apoio ao desenvolvimento da nossa região e do 

nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Eleição Jovens Autarcas – informou que decorreu o 3º processo eleitoral deste 

programa, elegendo uma jovem autarca presidente, e um vice-presidente, a quem 

endereçou votos das maiores felicidades. ---------------------------------------------------------------------  

----- Feriado Municipal 2021 – Deu conta de que está a ser preparado e que, fruto da 

situação atual, terá de contar com uma organização em moldes diferentes do habitual, em 

que muito provavelmente não será possível realizar uma atividade com o número de 

pessoas presencialmente como muito gostaríamos, tendo de recorrer aos meios digitais. 

Acrescentou que foi feito o convite a um membro do Governo para presidir às cerimónias, 

sendo que é possível que a sua participação seja feita em modo não-presencial. Informou 

que inicialmente tinha previsto fazer algumas inaugurações, as quais estão a ser 

equacionadas, sendo previsivelmente adiadas para uma época em que as entidades 

possam ser homenageadas com a dimensão e participação da comunidade que merecem. --  

----- Alteração das reuniões da Câmara Municipal em Janeiro de 2021 – deu conta de 

que a primeira sexta-feira é dia 1 de janeiro, feriado, e, considerando que o mês tem 5 

sextas-feiras, propôs que as datas das reuniões pudessem ser adiadas para a segunda e 
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quarta sexta-feira do mês, respetivamente, dias 8 e 22 de janeiro, tendo a proposta sido 

aceite unanimemente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Saída da Sra. Vereadora Ana Silva – agradeceu a convivência salutar nestas funções, 

bem como todo o seu empenho no exercício das mesmas, desejando as maiores felicidades 

para as novas funções, sejam elas quais forem, e esperando que quem a substitua possa 

seguir o seu legado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Entregou umas prendas a todos os vereadores e desejou a todos um Santo e Feliz 

Natal, formulando votos de que o réveillon seja uma verdadeira mudança, não só de 

calendário, mas para um ano que seja muito melhor e que signifique a recuperação da 

normalidade das nossas vidas. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 16 horas e 10 minutos. -  
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