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----- Reunião Ordinária Pública de 3 de setembro de 2021 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.  --  

1- Ata nº 92/2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Neste assunto, não participou o Sr. Vice-Presidente, por não ter estado presente na 

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

----- Foi presente a Ata nº 92/2021 ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 92/2021. ------------------------------ 

  2- Ata nº 93/2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 93/2021 ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 93/2021. ------------------------------ 

3- Pedido de cedência de espaços (Complexo Desportivo) - C.B.E.I.S.A. – Ratificação  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10340/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Complexo Desportivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação com registo myDoc nº 

10340/2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 4- Pedido de cedência de espaços (Complexo Desportivo) - C.B.E.I.S.A. – 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10342/2021. 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Complexo Desportivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação com registo myDoc nº 

10342/2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 5- Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Manuel Lima - Jogo Veteranos C. F. Os 
Idosos - 11/09/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10593/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Estádio Municipal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos da informação com 

registo myDoc nº 10593/2021.  --------------------------------------------------------------------------------  

 6- Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Manuel Lima - Jogos Veteranos C. F. Os 
Idosos - Até ao final do Ano 2021 --------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10594/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Estádio Municipal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos da informação com 

registo myDoc nº 10594/2021.  --------------------------------------------------------------------------------  

7- Resumo Diário de Tesouraria ---------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 02 de setembro de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.077.497,51 € (um milhão, setenta 

e sete mil, quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e um cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 302.916,18 € (trezentos e dois mil, novecentos e 

dezasseis euros e dezoito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------  

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

 8- Informação dos Serviços  --------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira. ---------------  

Contabilidade, no período compreendido entre 20 de agosto e 2 de setembro de 2021, no 

valor total de 125.346,72€ (cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e seis euros e 

setenta e dois cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 2 de 

setembro de 2021.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

9- Situação de Violência Doméstica | RIAVVD | Pedido de Colaboração – Ratificação -  
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----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente a Sra. Vereadora Lara Henriques 

de Oliveira, por se considerar impedida, nos termos do n.º 4 do art.º 31º do CPA. ---------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10563/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio nos termos da 

informação técnica com registo myDoc nº 10563/2021. -------------------------------------------------   

 10-Situação Social | situação de precariedade financeira - proc. nº10316- 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10316/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio nos termos da 

informação técnica com registo myDoc nº 10316/2021. -------------------------------------------------   

 11- Situação Social | Apoio para material escolar - proc.10625  -------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10625/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio nos termos da informação 

técnica com registo myDoc nº 10625/2021. ----------------------------------------------------------------   

 12- Ação Social Escolar | Pedido de isenção de pagamento da componente de 
alimentação | Proposta Técnica  ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10476/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da 

comparticipação familiar no âmbito das refeições escolares nos termos da informação 

técnica com registo myDoc nº 10476/2021. ----------------------------------------------------------------   

 13- Ação Social Escolar | Pedido de isenção de comparticipações  -------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10620/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de 

comparticipações nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 10620/2021. -----  

 14- Pedido de comparticipação no Transporte Escolar - Proc. 9348  ------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10452/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de passe 

escolar nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 10452/2021. -------------------  

15- Normas reguladoras POIARTES 2021 | Mostra Nacional de Artesanato, Agrícola, 
Comercial, Industrial, Gastronomia e Caprinicultura  ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10642/2021, 

acompanhada do documento de Normas e do Boletim de Inscrição. --------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta que o município irá 

organizar o evento na mesma data em que habitualmente se realiza a POIARTES, sendo 
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que em moldes diferentes, face à situação COVID e também face ao escasso tempo de 

organização e planeamento. Disse ser o retorno de uma feira que tem um grande significado 

para o concelho, para as tradições e cultura poiarenses, e que representa o retomar de 

algumas das atividades do concelho. ------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, justificando a criação 

de normas com a necessidade de criação de um enquadramento para esta edição especial, 

dado que existe um regulamento com eficácia externa em vigor. Uma edição que disse ser 

apenas com Mostra de Artesanato e Produtos Endógenos, com artesãos do concelho, que 

habitualmente já participam no certame. Deu ainda conta de que nesta edição não haverá a 

habitual mostra comercial, industrial e agrícola, nem a mostra de Caprinicultura, sendo que 

mesmo os espetáculos musicais serão os que estão aprovados e financiados no âmbito da 

Rede Cultural Terras da Chanfana, acrescentando ainda que foi também decidido não 

realizar a mostra gastronómica, nem permitir comidas nem bebidas no recinto do evento, por 

maior dificuldade de controlo do uso de máscara. Referiu que, além do mais, é um fator de 

incentivo ao comércio e restauração local.  -----------------------------------------------------------------  

----- Deu ainda conta da preocupação na descentralização de espaços, com a mostra de 

artesanato a decorrer no Mercado Municipal, os espetáculos musicais na Alameda Santo 

André, as animações de rua um pouco por todo o espaço central da vila e ainda o concerto 

final do estágio da Filarmónica Fraternidade Poiarense a decorrer no recinto de festas de 

Nossa Senhora das Necessidades. --------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando como foi definido o 

limite de visitantes ao espaço da Poiartes, bem como o modo como se definiu o limite de 25 

artesãos, que pode condicionar face a alguma candidatura que possa surgir e já não ter 

possibilidade de participar. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

há candidaturas de artesãos, na medida em que a participação é feita por convite, tendo o 

mesmo sido endereçado a todos os que habitualmente participam na POIARTES. Quanto à 

limitação de pessoas em simultâneo no espaço, referiu que toda a organização tem sido 

acompanhada pelo coordenador da Proteção Civil Municipal, em articulação com o delegado 

de saúde, onde foram definidas as limitações em função do que está estabelecido para as 

áreas em causa. Acrescentou que nos espetáculos musicais, na Alameda Santo André, 

serão observadas todas as regras instituídas para este tipo de eventos. ---------------------------  
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, acrescentando que infelizmente este 

evento não terá o nível de participação das Poiartes anteriores, não deixando de representar 

um importante sinal para a cultura, para o setor empresarial local e para a população em 

geral, sinalizando o momento na data habitual da POIARTES. ---------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas reguladoras da POIARTES 

2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16- Minuta de Contrato Programa 2021 | CIKP - IKIGAI Clube de Karaté VNPoiares; ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10313/2021, 

acompanhada da minuta do Contrato-Programa. ---------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato programa a 

celebrar com o CIKP – IKIGAI Clube de Karaté de Vila Nova de Poiares. --------------------------  

17- Processo de Obras nº 34/2018 - Licenciamento de Alterações - Alves Bandeira, 
Lda - Av.ª Manuel Carvalho Coelho -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o processo de obras nº34/2018, cujo titular é Alves 

Bandeira, Lda, com vista ao licenciamento de alterações ao projeto de arquitetura da 

edificação sita em Avenida Manuel Carvalho Coelho. ---------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, solicitando esclarecimentos face ao 

descrito no parecer do técnico municipal e à eventual desconformidade do levantamento 

topográfico, que detetou uma configuração distinta do processo inicial, questionando se a 

proposta é a de licenciamento sem que sejam cumpridos todos os pressupostos e 

clarificação do que foi detetado. -------------------------------------------------------------------------------  

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

que é indicado é ilegal, caso contrário não viria como proposta de deliberação a reunião do 

Executivo. Informou que se tratou de um pedido de alteração de arquitetura, no decurso do 

qual foi apresentado um segundo levantamento topográfico, que é diferente do inicialmente 

apresentado, sendo que apenas está em causa perceber e clarificar qual dos dois é que o 

requerente apresenta como definitivo para que o processo seja sujeito a aprovação. 

Esclareceu que, no âmbito desta discrepância, foram pedidos esclarecimentos aos titulares.  

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando se a 

situação já foi verificada e se tal não deveria ser clarificado antes de ser proposto a 

aprovação em reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, esclarecendo que se trata de 

uma inconformidade que não compete à Câmara Municipal verificar, apenas confirmar se o 

levantamento corresponde à área inscrita, bem como em matéria do PDM e das áreas de 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que não se coloca em 

causa o levantamento subscrito pelo técnico responsável. ---------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando o 

procedimento dado que também terá de ser submetido ao BUPI, conforme consta da 

informação técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, esclarecendo que no 

BUPI os proprietários declaram e registam as suas propriedades, bem como os respetivos 

limites, sendo que quando são detetadas sobreposições de propriedades, são os próprios 

que têm de corrigir os limites, mantendo-se as propriedades registadas. Acrescentou que no 

caso em apreço e para o procedimento em análise, há apenas um levantamento topográfico 

registado, pelo que se houver alguma discrepância ou falsas declarações não são da 

responsabilidade da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, considerando que, apesar das dúvidas levantadas, a 

informação técnica clarifica bem o que é proposto e que está em condições de ser 

licenciado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, referindo que todos os 

processos têm levantamento topográfico, que são subscritos da mesma forma e que já 

houve situações semelhantes, em que o procedimento foi o mesmo, o de notificar os 

técnicos subscritores das discrepâncias detetadas e da necessidade de esclarecerem os 

factos e as situações em apreço. -----------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Marcos Bento, do 

PSD, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos serviços técnicos. --------------------  

 18- Processo de Obras nº 47/2018 - Licenciamento de Alterações - Gonçalo José 
Queirós Pascoal - Vale Verde -------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o processo de obras nº47/2018, cujo titular é Gonçalo 

José Queirós Pascoal, com vista ao licenciamento de alterações ao projeto de arquitetura da 

edificação sita em Vale Verde, freguesia de Arrifana ----------------------------------------------------  

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

dos serviços técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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19- Correção Material da 3ª alteração do PDM de Vila Nova de Poiares ---------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10366/2021, 

acompanhada dos documentos técnicos relativos ao procedimento. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento de correção material, no 

âmbito do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 122.º do RJIGT e consiste na republicação 

do Regulamento de Vila Nova de Poiares, com as alterações introduzidas pelo Plano de 

Ordenamento da Albufeira das Fronhas, nos termos da informação técnica nº 10366/2021. --  

20- Coletor de Saneamento na Vendinha - alteração da cedência localizada entre os 
artigos 573 e 574, para norte do artigo 574 ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10319/2021.  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, esclarecendo a proposta em causa, 

nomeadamente da necessidade de correção de uma deliberação antiga, em que os 

proprietários já tinham cedido os terrenos, a fim de que agora possam corresponder às 

áreas necessárias para o atravessamento do coletor pelas propriedades privadas, ligando a 

rede de saneamento entre a Vendinha e a Avenida Manuel Carvalho Coelho.--------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, corrigir a deliberação da Câmara Municipal, 

aprovada em 5/01/2009, procedendo à alteração da cedência localizada entre os artigos 573 

e 574, para norte do artigo 574, nos termos da informação técnica nº 10319/2021. -------------  

21- Relatório de Avaliação Final do Aviso n.º 6700/2021 - "Produção e Consumo 
Sustentáveis" -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, o Relatório de Avaliação Final do 

Aviso n.º 6700/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, explicando o projeto, desenvolvido na área do combate 

do desperdício alimentar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 22- Relatório de Avaliação Final do Aviso n.º 6528/2021 - "Saúde de qualidade, água, 
cidades e comunidades sustentáveis" ------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, o Relatório de Avaliação Final do 

Aviso n.º 6528/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, explicando o projeto, que engloba um conjunto de 

iniciativas que podem resultar em ações de monitorização da qualidade do ar e do ruido, 

produzindo dados e relatórios que são relevantes e necessários não só para a 
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implementação de políticas, como para enriquecer candidaturas e ajudar à obtenção de 

melhores pontuações nas respetivas avaliações. ---------------------------------------------------------  

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

 23- Relatório da SPOT GAMES relativo à implementação do SPOT Cidadania no ano 
letivo 2020/2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, o Relatório SPOT GAMES, relativo 

à implementação do SPOT Cidadania. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, propondo que fique expressa em ata 

uma mensagem de pesar pelo falecimento da Madre Teresa Granado. ----------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS, associando-se à mensagem de pesar 

proposta pelo PSD e apontando a necessidade de recuperar a pintura das letras da placa 

toponímica da Rua Capitão Salgueiro Maia, junto à Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, 

que já se encontra gasta e com fraca visibilidade.  -------------------------------------------------------  

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

proposta de mensagem de pesar. Deu conta também das ações culturais não só no âmbito 

da Poiartes, como outras que irão a acontecer, em que os artistas, para além do 

financiamento destes projetos, necessitam de público, apelando a que as pessoas possam 

participar, expressando desta forma também o seu apoio aos artistas. Deu conta da retoma 

da programação cultural em rede da CIM-Região de Coimbra, nos lavadouros da Fraga, 

com o projeto Re-Existir, também o projeto “Sonhando na Eira”, com a CTEP e a 

Companhia de Teatro Marimbondo. Destacou também o festival Ruas D’Arte, inserido na 

programação da POIARTES, onde estão previstos para além dos espetáculos também 

oficinas de arte de rua, muralistas e intervenções de rua. ----------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, Artur Santos, reforçando o convite já enviado para o 

dia 9 de setembro, para a sessão de discussão aberta do Plano Local para as Alterações 

Climáticas, em que todos poderão participar e dar os seus contributos para o documento. ---  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Referiu-se ainda à preparação do novo ano letivo, estando a ser desenvolvidos os 

procedimentos de transportes, refeições, mas também a preparação das CAF, AAF e AEC, 

com o complemento e parceria das instituições locais, mantendo a estabilidade nas 

entidades parceiras envolvidas, que é um fator também importante na relação desenvolvida 

com as crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu ainda conta da preparação da Semana Europeia da Mobilidade e da Semana 

Europeia do Desporto, onde estão previstas um conjunto de ações em parceria com o 

agrupamento de escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mensagem de Pesar – Deu conta de que já foi publicada uma mensagem de pesar, em 

nome pessoal e do Município, pelo falecimento da Madre Teresa Granado, fundadora da 

Comunidade Juvenil Francisco de Assis, com um pólo em Vila Nova de Poiares e Casa de 

Acolhimento Residencial, sendo que naturalmente a mesma será comunicada à instituição e 

à família, em nome de todo o Executivo. --------------------------------------------------------------------  

----- 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 22 minutos. -----------  
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