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----- Reunião Ordinária Pública de 25 de outubro de 2021 no Salão Nobre da 

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

----- Hora de abertura da reunião: 9 horas  ---------------------------------------------------------------  

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

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

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria Albertina Simões Ferreira  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria da Luz Pereira Pedroso  --------------------------------------------------------  

 ------------------------ Sandra Isabel Carvalho -----------------------------------------------------------------  

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

----- Informou que, por motivo de reunião agendada pela CIM-Região de Coimbra, para as 

10horas, não poderá permanecer até ao final da reunião de câmara, razão pela qual ficará a 

Dra. Lara Henrique de Oliveira a conduzir os trabalhos até ao seu términus.----------------------  

1- Acordo de Cooperação - Associação Cognitária Vasco da Gama – Ratificação ------  
----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 50/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 50 / 2021  -------------------------------------------------------------------------------------  

ACORDO DE COOPERAÇÃO -Vasco da Gama  ---------------------------------------------------------  

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

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

A Associação Cognitária Vasco da Gama (ACVG), Entidade Instituidora da Escola 

Universitária Vasco da Gama (EUVG), encontra-se a ultimar, junto da Agência de Avaliação 

e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), um pedido de acreditação de um novo ciclo de 

estudos, com a designação de Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Licenciado em 
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Ciências do Ambiente, abreviadamente, Licenciatura em Ciências do Ambiente, com uma 

duração de 3 anos (6 semestres).  ----------------------------------------------------------------------------  

A licenciatura prevê a realização de duas Unidades Curriculares de Práticas Integradas (no 

2.º e 4.º semestres) e de um Estágio final (no 6.º semestre, não remunerado).  ------------------  

Para a concretização de ambas as Unidades Curriculares e tendo em vista os objetivos a 

alcançar com as mesmas, torna-se imprescindível que sejam estabelecidas parcerias com 

entidades terceiras (públicas ou privadas) de forma a assegurar que a formação dos 

estudantes seja integrada em contexto de trabalho.  -----------------------------------------------------  

Neste sentido vem a associação supra melhor identificada, solicitar o apoio do Municipio de 

Vila Nova de Poiares, no sentido de estabelecer esta parceria.  --------------------------------------   

Trata-se de uma proposta de carácter generalista uma vez que só depois da acreditação do 

referido ciclo de estudos, pela A3ES, e do consequente início das atividades letivas, é que 

se celebrarão Acordos Específicos relativos aos conteúdos das referidas Unidades 

Curriculares (Práticas Integradas e/ou Estágio). ----------------------------------------------------------  

As Práticas Integradas têm uma duração prevista de 2 a 3 semanas a tempo integral 

(máximo 84h) e o Estágio tem uma duração prevista de 3 a 4 meses a tempo integral 

(máximo 504h), dependendo do horário que a Entidade de Acolhimento pratique, in casu, 

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

O número de estudantes a acolher dependerá da disponibilidade do Municipio e a aceitação 

de estagiários não constituirá qualquer encargo financeiro. O Município só será obrigado a 

nomear um “coordenador” que assumirá a orientação do estudante.  -------------------------------  

A formação e aperfeiçoamento de pessoal e técnicos constitui uma aposta executivo do 

Município de Vila Nova de Poiares, que vem proporcionando estágios para licenciados e não 

licenciados interessados em beneficiar de um processo de aquisição de experiência 

profissional e aprendizagem em contexto real de trabalho;  --------------------------------------------  

A necessidade de articulação entre as políticas de educação e formação para o 

aperfeiçoamento de técnicos em diversas áreas do conhecimento, justificam a existência de 

estagiários no Município de Vila Nova de Poiares  -------------------------------------------------------   

Acresce que os estágios se revelam como uma mais-valia para os estagiários e para o 

próprio Município constituindo-se como um processo de formação e desenvolvimento mútuo.  
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Por último, compete à Câmara Municipal “deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente constituídos…”(al o) do nº 1 do art.º 33.º do anexo à Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro) competindo também “…apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Municipio …” (al u) do mesmo 

artigo e diploma.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao términus do prazo concedido à Associação Cognitária Vasco da Gama (ACVG), 

Entidade Instituidora da Escola Universitária Vasco da Gama (EUVG) para pedir de 

acreditação de um novo ciclo de estudos, tornou-se necessário subscrever tal acordo que se 

anexa para ratificação.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o supra exposto proponho à Câmara Municipal que ratifique a minha 

decisão, nos termos e ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 

35º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, ratificar a decisão de subscrever o Acordo 

de Cooperação com a Associação Cognitária Vasco da Gama.  --------------------------------------  

 2- Proposta - Intenção de Apoio/Comodato de Veículo - Associação Icreate  ------------  
---- Para este assunto foi presente a proposta n.º 51/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 51 / 2021  -------------------------------------------------------------------------------------  

Intenção de Apoio – Comodato de Veiculo  ----------------------------------------------------------------  

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

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

A) PEDIDO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Associação iCreate, veio solicitar à Câmara Municipal que se comprometa a prestar um 

apoio que se traduz na cedência de um veículo de marca Volvo e modelo FL 611, com a 

matrícula 36-47-RF, propriedade do município. -----------------------------------------------------------  

Esta cedência visa prosseguir a lógica de descentralização de atividades para a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável por todo o concelho. Assim, a viatura em causa, serve 

também para que a ICREATE possa desta forma levar a cabo atividades intergeracionais 
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que se desenvolverão numa carrinha multissensorial, criada com base no Método de 

Montessori e de Snozelen.  -------------------------------------------------------------------------------------  

O desenvolvimento de atividades de proximidade às localidades mais afastadas da sede do 

concelho, têm a finalidade de solucionar uma preocupação social, servindo assim para 

minorarmos os efeitos do isolamento social, solidão e proporcionarmos desta forma um 

envelhecimento com qualidade e bem-estar, de acordo com a estratégia definida no Plano 

de Desenvolvimento Social de Vila Nova de Poiares.  ---------------------------------------------------  

Pretende a Associação que o Municipio:  -------------------------------------------------------------------  

- Ceda a carrinha móvel (ludoteca) modelo FL 611, com a matrícula 36-47-RF para 

adaptação a carrinha Snoezelen;  ----------------------------------------------------------------------------   

- Permita a sua utilização / circulação pelas 4 freguesias do concelho;  ----------------------------  

- Autorize a instalação dos equipamentos necessários, bem como sua remodelação;  ---------  

- Disponibilize um colaborador do município para supervisionar e apoiar a remodelação da 

viatura, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 nomeadamente, ao nível de eventuais instalações elétricas;  -----------------------------------------  

- Autorize a decoração exterior da carrinha com o design de identificação do projeto / 

parceiros;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Assegure a manutenção mecânica da carrinha bem como as despesas inerentes à sua 

circulação (ex: IUC, seguro, etc.).  ----------------------------------------------------------------------------  

Em contrapartida a Associação iCreate compromete-se a:  --------------------------------------------  

Candidatar a viatura referenciada a financiamentos públicos / privados para a S/adaptação / 

remodelação /apetrechamento com equipamentos Multissensoriais (Snoezeden).  -------------  

Sendo que em caso de financiamento, compromete-se a:  ---------------------------------------------  

- Adaptar a carrinha com equipamentos multissensoriais indicados para a promoção da 

Saúde Mental dos seniores em todas as freguesias do concelho;  -----------------------------------   

- Proceder à decoração exterior da carrinha com o design de identificação do projeto / 

parceiros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Criar parcerias com instituições que pretendam associar-se ao projeto (agrupamento de 

escolas, lares, unidade de cuidados continuados e centro de saúde, entre outras).  ------------  
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Em suma, pretende a Associação, presentemente, candidatar-se ao apoio supra descrito 

tornando-se necessário a subscrição de uma declaração de intenção de concessão do 

referido apoio por parte do Municipio, concretizando-se o apoio apenas e caso a candidatura 

seja aprovada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

B) ENQUADRAMENTO JURIDICO  --------------------------------------------------------------------------  

Compete à Câmara Municipal “deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente constituídos…”(al o) do nº 1 do art.º 33.º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro) competindo também “…apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Municipio, incluindo aquelas que 

contribuam para promoção da saúde e prevenção de doenças” (al u) do mesmo artigo e 

diploma.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o supra exposto, proponho à Câmara Municipal que, nos termos e ao 

abrigo do disposto na al o) e u) do nº 1 do art.º 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Aprove o a declaração de intenção anexa à presente proposta,  ----------------------------------  

 Autorize o Presidente da Câmara Municipal a subscrevê-la em representação do 

Municipio.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando se a viatura não é 

utilizada ao longo do ano. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que o nível de utilização é 

nulo, que o equipamento é obsoleto e que apenas tem sido utilizada durante a POIARTES, 

uma vez por ano, sendo que mesmo essa é uma utilização limitada face ao nível de 

equipamentos que têm de ser melhorados. ----------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que o pedido 

apresentado será para efetuar candidatura, e questionou se não será necessário que a 

viatura esteja em nome da entidade que apresenta candidatura. -------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que bastará 

uma certidão com a deliberação da câmara municipal, para que a entidade possa apresentar 
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candidatura, na medida em que a viatura será sempre propriedade do Município e apenas 

será cedida para a iCreate. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando se no 

âmbito da candidatura a iCreate não poderia adquirir uma viatura nova, ao invés de ficar 

com esta que já é antiga, considerando que a instituição ficaria mais bem servida com uma 

viatura nova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta que, ao que lhe foi 

transmitido, a aquisição de viaturas não seria elegível no âmbito da candidatura, sendo 

apenas elegível a aquisição de equipamentos. ------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de intenção anexa à 

presente proposta e autorizar o Presidente da Câmara Municipal a subscrevê-la em 

representação do Municipio.  -----------------------------------------------------------------------------------  

3- Processo de Limpeza de Terreno - Vendinha – Ratificação ----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12217/2021.   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de notificação, proferida pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 4- Processo de Limpeza de Terreno - Cabeço de Celas – Ratificação -----------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12213/2021.   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de notificação, proferida pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 UNIDADE ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------  

5- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento --------------  
6- Informação dos Serviços - Para Conhecimento ---------------------------------------------------  
7- CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 12-
Planos Inovadores Combate Insucesso Escolar -----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12409/2021. 

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal solicitou a presença da Dra. Sónia Costa, chefe 

de unidade de Funções Sociais, responsável pela coordenação do projeto, a fim de fazer a 

sua apresentação, tendo a mesma dado conta do enquadramento do projeto, onde se 
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inserem as chamadas salas do futuro, com ambientes digitais inovadores, que representa 

um investimento social municipal de 1991,61 euros, com vista à promoção do sucesso 

escolar, onde se insere também a criação de uma equipa multidisciplinar para o efeito. -------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, questionando se a taxa de 

comparticipação é de 85% em todos os projetos, dado que os que acompanhou em Lisboa, 

tinham uma comparticipação de 50%. -----------------------------------------------------------------------  

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

comparticipação têm a ver com o índice de desenvolvimento territorial e que, de facto, a 

maioria é de 85%, havendo no entanto outras na ordem dos 60/70%, sendo que há ainda 

algumas que são comparticipadas a 100%. ----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 1.991,61 € (mil novecentos e 

noventa e um euros e sessenta e um cêntimo), referente ao Projeto 12-Planos Inovadores 

Combate Insucesso Escolar.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 8- CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 25-
Sistema Integrado de Videovigilância para Prevenção de Incêndios Florestais ----------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12411/2021. 

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal, solicitou a presença do Sr. Comandante Luís 

Sousa, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, que explicou os contornos do 

projeto, que prevê a instalação de 37 câmaras de videovigilância na área da CIM-RC e da 

CIM-Dão Lafões, sendo que estão já instaladas 6 câmaras. Deu conta de que o sistema 

integrado é gerido pela GNR, sendo que os municípios terão também uma sala onde 

poderão ter acesso ao sistema. -------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 4.272,82 € (quatro mil duzentos 

e setenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos), referente ao Projeto 25-Sistema Integrado 

de Videovigilância para Prevenção de Incêndios Florestais.  ------------------------------------------  

 9- CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 28-
CEIIS-Centro Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social ------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12404/2021. 
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----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal solicitou a intervenção da Dra. Sónia Costa, que 

explicou o projeto em causa, e a necessidade de promover formação no âmbito da inovação 

social, possibilitando a criação de negócios sustentáveis. Informou que foram convidadas 

todas as IPSS para participar nesta formação, em que foi criada uma plataforma para 

partilha de boas práticas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 346,88 € (trezentos e quarenta e 

seis euros e oitenta e oito cêntimos), referente ao Projeto 28-CEIIS-Centro 

Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social. ------------------------------------------------------  

 10- CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 36-
Prevenção, Controlo e Irradicação de Espécies Exóticas Invasoras -------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12401/2021. 

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal, solicitou a presença do Sr. Comandante Luís 

Sousa, que explicou o projeto, indicando ações de tentativa de erradicação de espécies 

como a acácia e também da cortaderia, conhecida como erva das pampas. ----------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 714,71 € (setecentos e catorze 

euros e setenta e um cêntimo), referente - Projeto 36-Prevenção, Controlo e Irradicação de 

Espécies Exóticas Invasoras. ----------------------------------------------------------------------------------  

11- Situação Social|Pedido de Apoio - Processo nº 11782/2021 --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 11782/2021. 

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando o motivo de só 

haver um orçamento solicitado e o porquê de ter sido solicitado a 13 de setembro e só vir a 

deliberação a 25/10. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, justificando o atraso com o período 

de gestão limitada que mediou entre as eleições e a tomada de posse, onde não se podia 

deliberar sobre estas matérias. Sobre o orçamento, indicou que a norma é solicitar pelo 

menos três, ou mais, se houver prestadores desse serviço no concelho. --------------------------  
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----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que 

havendo a avaliação do valor mensal per capita da família, seria benéfico pensar num 

regulamento a implementar nestes casos. ------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que estas situações são 

avaliadas caso a caso, dado que é muito difícil definir um critério num regulamento, porque 

são muitas variáveis que intervêm no processo de decisão. -------------------------------------------  

----- Interveio a Dra Sónia Costa, cuja intervenção foi solicitada pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, para esclarecimento do processo, referindo que foi apenas pedido um 

orçamento, dado que a pessoa em causa estaria já a ser seguida naquela clínica, pelo que 

seria vantajoso manter o mesmo acompanhamento. ----------------------------------------------------  

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

informação técnica nº 11782/2021. ---------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da reunião pelas nove horas e 

quarenta e cinco minutos, passando os trabalhos a serem conduzidos pela Sra. Vereadora 

Lara Henriques de Oliveira. -------------------------------------------------------------------------------------  

12- Proposta dos Serviços - Legalização oficiosa de muro em Vale de Gião - Vitor 
Manuel de Oliveira Amado -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12720/2021. 

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando o motivo 

de se tratar de uma legalização oficiosa. --------------------------------------------------------------------  

----- Foi solicitada a presença da técnica que acompanhou o processo, Clara Ferrão, tendo a 

mesma explicado que não havia vantagem em constituir novo procedimento, dado que os 

elementos instrutórios estão todos presentes no processo, pelo que foi entendimento de 

avançar com a legalização oficiosa do processo, com pagamento de todas as taxas, 

evitando a instrução de novo processo, que seria exatamente igual ao existente. ---------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços, para 

legalização oficiosa de muro em Vale de Gião em nome de  Vitor Manuel de Oliveira Amado, 

nos termos do parecer técnico. --------------------------------------------------------------------------------  
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----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando a queda do muro 

de suporte de terras na zona industrial face à intempérie, bem como de quem será a 

responsabilidade de reconstrução e se haverá custos acrescidos para o município.  -----------  

----- Apontou ainda que também a ciclovia ficou danificada, com desníveis, questionando se 

foi feita a devida fiscalização. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse também que estão a ser vendidos lotes na Zona Industrial, questionando se há 

garantias para as empresas de que não haverá problemas com a estabilidade do solo. -------  

----- Referiu que, em 6/10 o ex-vereador do PSD fez um ofício a solicitar fotocópias do 

processo 13/2020, que ainda não lhe chegaram, questionando o motivo da demora. -----------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Albertina Ferreira, do PSD, questionando sobre o estado 

da estrada em Vale de Carro, que mais parece uma pista de obstáculos, em que se anda às 

voltas para não cair nos buracos. Afirmou a necessidade de maior fiscalização para 

assegurar que o pavimento que se coloca não abate. Informou de uma situação, junto à 

xona dos mirtilos, onde foi colocado alcatrão e que ficou criada uma lomba, criando perigo 

para quem ali circula. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Questionou ainda o estacionamento na vila, considerando que cada vez há menos onde 

estacionar, prejudicando quem quer vir ao comércio local para fazer compras. Disse ser 

necessário pensar numa solução para que as coisas possam estar mais bem estruturadas. -  

----- Referiu terem-lhe sido enviadas fotos de uma estrada em Santa Maria, em que existem 

caixas de saneamento sem tampa e que colocam em causa a segurança das pessoas, 

tendo inclusivamente já provado quedas. -------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, solicitando o 

encaminhamento das fotos para que se possa identificar o local e avaliar a intervenção. ------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo tratar-se de local junto 

à rotunda da ribeira do moinho, em que já houve várias quedas, tendo inclusivamente já 

havido necessidade de indemnização por parte do município para comparticipação de 

roupas que se estragaram. Disser ser necessária intervenção para que não aconteçam mais 

quedas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, referindo não estar à 

altura de poder responder da forma mais adequada às questões, na medida em que se 

tratam de assuntos de pelouros do Sr. Presidente da Câmara Municipal, sendo que 

procurará responder de forma global. ------------------------------------------------------------------------  

----- Muro de Suporte – Informou que a responsabilidade é da empresa, que não a 

descartou e a assumiu de imediato, pelo que a Câmara Municipal não terá quaisquer custos 

de reconstrução do muro. Quanto à ciclovia, informou que a situação tem sido 

acompanhada pelos serviços técnicos. ----------------------------------------------------------------------  

----- Garantia às empresas – informou que tal não acontece dessa forma, na medida em 

que já condições gerais que são transmitidas às empresas, sendo que a empresa terá 

também o acompanhamento das obras pelos técnicos que farão as obras. Disse saber das 

dificuldades que a Zona Industrial tem, de forma global, em matéria de drenagem de águas, 

e que tudo está a ser feito para resolver esses problemas, acrescentando que também os 

particulares terão essa responsabilidade no tratamento dos seus lotes. ----------------------------  

----- Resposta ao ex-vereador – Informou que decorreu o período de gestão limitada, onde 

também estas matérias ficaram paradas pela limitação legal daí decorrente, acrescentando 

que não houve resposta imediata porque foi pedida a certificação das fotocópias, e não 

apenas fotocópias simples, o que pressupõe a sua utilização ante-terceiros, e que motivou 

pedido de parecer ao nosso DPO – Encarregado de Proteção de Dados, na medida em que 

o processo não se encontra ainda concluído e é necessário saber o fim a que se destinam 

as cópias. Informou ainda que isso mesmo foi solicitado por ofício ao ex-vereador, a fim de 

saber da necessidade, ou não, de expurgação de dados pessoais das cópias extraídas. ------  

----- Pavimentos abatidos – Disse perceber a intervenção da Sra. Vereadora nesta matéria, 

esclarecendo que as intervenções pelo mau-estado das condutas cria dificuldades 

acrescidas na reparação, e a pavimentação não é feita de imediato porque a intervenção 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 

 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
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num determinado troço, por norma provoca novas roturas em troços adjacentes, havendo 

necessidade e bom-senso de aguardar pela evolução da reparação, antes de se avançar 

para a pavimentação definitiva. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Estacionamento na vila – Disse haver várias condicionantes, na medida em que, ou se 

paga estacionamento e há lugares livres, ou se opta pelo não pagamento e se corre o risco 

de não haver lugares disponíveis para estacionar, acrescendo que muitas vezes são os 

próprios comerciantes que ocupam os lugares com as suas viaturas, pelo que é sempre 

uma ‘balança’ difícil de equilibrar. -----------------------------------------------------------------------------  

----- Caixas sem tampa – Disse ter tomado em devida nota para que os serviços técnicos 

possam avaliar in loco a situação. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Não houve.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 10 horas e 07 minutos. -----------  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	STA_D_1
	STA_D_2
	STA_D_3
	STA_D_4
	STA_D_5
	STA_D_6
	STA_D_7
	STA_D_8
	STA_D_9
	STA_D_10

		2021-11-08T18:04:09+0000


		2021-11-19T11:00:47+0000




