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----- Reunião Ordinária Pública de 19 de novembro de 2021 no Salão Nobre 

da Câmara Municipal  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1- Proposta de Apoio Financeiro Extraordinário - Comparticipação na Aquisição de 
Viatura - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares-   
 ----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 58/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 58 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro Extraordinário -------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquisição de Viatura  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Em 2017 na sequência dos Incêndios de outubro que assolaram o país, a região e o concelho em 

particular, os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, perderam nessa ocorrência três 

veículos imprescindíveis para manter a sua operacionalidade e o socorro às populações que servem.  

Veículos que custam milhares de euros e que dois deles já foram repostos a expensas da 

Associação, conforme oficio nº 24/2021 de 18 de maio.  ------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em consideração que:  -------------------------------------------------------------------------------------  

- O Município tem nos Bombeiros o principal parceiro na persecução dos princípios fundamentais da 

Proteção Civil, nomeadamente na defesa dos bens e dos haveres da população;  --------------------------  

- Os Bombeiros realizam o abastecimento de água potável às populações;  -----------------------------------  

- Os Bombeiros apoiam o Município em todas as atividades e ações;  ------------------------------------------  
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- Os Bombeiros ao longo dos dois últimos anos, na sequência da Pandemia por SARS-COV 2, tem 

sido o garante dos cuidados de saúde às pessoas, na emergência, no transporte para unidades de 

saúde, na limpeza e desinfeção dos espaços, no Centro de Vacinação e na realização de testes;  -----  

- Os Bombeiros não puderam realizar as habituais atividades para angariação de fundos, para fazer 

face à despesa corrente e de investimento, como era tradicional ao longo dos anos, devido à situação 

pandémica que atravessamos;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Com a COVID-19 as despesas correntes da Associação aumentaram consideravelmente, com a 

necessidade de proteger os seus operacionais e as vitimas, na aquisição de EPI – Equipamentos de 

Proteção Individual (fatos, máscaras, viseiras, luvas, etc.), desinfetantes, máquinas para higienização 

das ambulâncias e dos espaços;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- A Instituição passa por dificuldades financeiras decorrentes da situação de pandemia por COVID-19 

e da necessidade da reposição do veículo para combate a incêndios e transporte de água que ardeu 

em 2017. Não conseguindo proceder à sua aquisição apenas com recursos financeiros próprios;  ------  

- A Associação solicitou um pedido de apoio ao Município para fazer face a este investimento, por não 

conseguir realizar per si, mas tão necessário para a manutenção da sua operacionalidade e resposta 

aos sinistros que ocorram no concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  

Pelas considerações apresentadas, proponho a atribuição de apoio financeiro extraordinário no valor 

de €40.000,00 (quarenta mil euros) à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova 

de Poiares, destinados a comparticipação na aquisição de veículo para combate a incêndios.” ----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio extraordinário no valor de 

40.000,00 € (quarenta mil euros) à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Vila Nova de Poiares, destinados a comparticipação na aquisição de veículo para combate a 

incêndios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2- Proposta de Parceria entre AEDP e o Município para a realização da Campanha 
de "Natal para Todos 2021" - Comércio Local em Vila Nova de Poiares III Edição -------  
----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 59/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 59 / 2021  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parceria entre AEDP-Município para a realização da Campanha de “Natal para Todos 2021"  -----------  

Comércio Local em Vila Nova de Poiares III Edição  -----------------------------------------------------------------  

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

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

O Município de Vila Nova de Poiares na adoção de medidas que visam o apoio à atividade 

económica e o investimento no concelho e, dentro das suas competências no âmbito do 

desenvolvimento da economia local, tem como objetivo colaborar com as Entidades locais que 

fomentem e promovam o desenvolvimento dessas economias.  --------------------------------------------------  

Nesse sentido, a Associação Empresarial de Poiares (AEDP) como agente local dinamizador do 

tecido empresarial local, irá promover a realização de Concurso Natal 2021 tendo como principal 

objetivo a revitalização e dinamização do comércio tradicional e a restauração do Concelho Vila Nova 

de Poiares.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tendo em conta que tanto o comércio local tradicional como a restauração continuam a atravessar 

uma situação de grande fragilidade económica face à pandemia COVID- 19, considera-se muito 

importante toda a atuação que vise apoiar a economia local no sentido da promoção e 

comercialização dos seus produtos e serviços.  -----------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas o) e ff) 

ambas do nº 1 do art.º 33 do anexo I à Lei nº 73/2013 de 12 de setembro, “Deliberar sobre as formas 

de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de 

obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa 

dos direitos dos cidadãos; e “Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; respetivamente, proponho, 

ao abrigo das disposições legais supra transcritas, que a Câmara Municipal aprove apoiar 

financeiramente a AEDP no valor de 1.800,00 €, para a realização do Concurso Natal 2021, de 

acordo com as disposições previstas no Regulamento da Campanha de “Natal para Todos 2021" - 

Comércio Local em Vila Nova de Poiares (III Edição) em anexo à presente Proposta.” ---------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a AEDP no valor de 

1.800,00 € (mil e oitocentos euros), para a realização do Concurso Natal 2021, de acordo 

com as disposições previstas no Regulamento da Campanha de “Natal para Todos 2021"- 

Comércio Local em Vila Nova de Poiares (III Edição). -----------------------------------------------------  

3- Consolidação da mobilidade de Maria do Céu Bento Simões Neves; ----------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 56/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 56 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Consolidação da mobilidade de Maria do Céu Bento Simões Neves.  -------------------------------------------  

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

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

Considerando:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O disposto no art.º 99.º-A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, na sua atual redação, que consagra as regras sobre a consolidação da mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que, em relação à trabalhadora Maria do Céu Bento Simões Neves, estão reunidas, 

cumulativamente, as seguintes condições:  ----------------------------------------------------------------------------  

- Que a trabalhadora Maria do Céu Bento Simões Neves, está em situação de mobilidade desde o dia 

1 de abril de 2020 por despacho n.º 25/2020  --------------------------------------------------------------------------  

- A consolidação tem o acordo da trabalhadora;-----------------------------------------------------------------------  

- Existe posto de trabalho disponível no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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- Que a mobilidade intercategorias já ultrapassou a duração do período experimental estabelecido 

para a carreira de destino, que é de 180 dias, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 49.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 d e junho (anexo) – Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, na sua atual 

redação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Que o nº 1 do art.º 20.º da Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro, (Lei do orçamento de estado para 

2021) permitiu que as situações de mobilidade existentes à data de entrada em vigor daquela lei, cujo 

limite de duração máxima ocorra durante o ano de 2021 podem, por acordo entre as partes, ser 

excecionalmente prorrogadas até 31 de dezembro de 2021, o que aconteceu no caso em apreço; -----  

- Que, a trabalhadora possui, designadamente formação específica, conhecimentos e experiência, 

legalmente exigidos para o recrutamento.  ------------------------------------------------------------------------------  

- Igualmente a conveniência para o interesse público, designadamente quanto à economia, a eficácia 

e a eficiência da subunidade orgânica - Balcão Único, integrada na Unidade de Administração e 

Recursos Humanos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que se opere a mobilidade intercategorias da trabalhadora MARIA DO CÉU BENTO 

SIMÕES NEVES da carreira e categoria de Assistente Técnica para a carreira/categoria de 

Coordenador Técnico, a que corresponderá a 1ª Posição Remuneratória de Coordenador Técnico, 

nível 14, a que corresponde o montante pecuniário de 1153,44 (mil cento e cinquenta e três euros e 

quarenta e quatro cêntimos).” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação da mobilidade 

intercategorias da trabalhadora MARIA DO CÉU BENTO SIMÕES NEVES da carreira e 

categoria de Assistente Técnica para a carreira/categoria de Coordenador Técnico, a que 

corresponderá a 1ª Posição Remuneratória de Coordenador Técnico, nível 14, a que 

corresponde o montante pecuniário de 1.153,44 € (mil cento e cinquenta e três euros e 

quarenta e quatro cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------------  

4- Co-organização - Sessão de Testes de Rali Poyares Rotações-Associação – 
Ratificação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente um pedido de co-organização para realização de sessão 

de testes de rali, apresentado pela Poyares Rotações - Associação. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento da pretensão, tendo 

assumido a co-organização do evento. ----------------------------------------------------------------------- 

 5- Pedido de cedência de espaço - Auditório do CCP – CBEISA --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente um pedido, apresentado pelo CBEISA.  -----------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar de cedência de espaço – auditório do 

CCP ao CBEISA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 6- Co-organização do 1º Encontro Nacional Toyota Land Cruise - Poyares Rotações-
Associação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente um pedido de co-organização para realização do 1º 

Encontro Nacional Toyota Land Cruise, apresentado pela Poyares Rotações - Associação. --  

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

a co-organização do evento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 7- Pedido de cedência de espaço - Auditório do CCP - ZIF de Santo André ----------------  
----- Para este assunto foi presente um pedido, apresentado pela ZIF de Santo André.  --------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, informando que já foi comunicada a 

possibilidade de ter de ser alterado o espaço, caso as normas COVID que venham a ser 

tomadas não o permitam. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar de cedência de espaço – auditório do 

CCP à ZIF de Santo André.----------------------------------------------------------------------------------------  

8- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ---------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 18 de novembro de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 746.741,80 € (setecentos e 

quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos) e em Operações 

não Orçamentais a quantia de 237.720,10 € (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte 

euros e dez cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 9- Informação dos Serviços - Para Conhecimento ----------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 5 e 18 de novembro de 2021, no valor total 

de 714.489,49 € (setecentos e catorze mil quatrocentos e oitenta e nove euros e quarenta e 

nove cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 18 de 

novembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 10- CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira - Projeto do CadaSRTu 
RC-Cadastro Simplificado do Território Rústico-Balcões BUPi ----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo myDoc nº 13928/2021. ----  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM-RC 

no valor de 8.295,25 € (oito mil duzentos e noventa e cinco euros e vinte cinco cêntimos), 

relativa ao Projeto do CadaSRTu RC - Cadastro Simplificado do Território Rústico - Balcões 

BUPi, a repartir pelos anos de execução da candidatura (2021-1363,94 €; 2022-5.073,60 €; 

2023-1.857,71 €, sendo o efetivo pagamento efetuado de acordo com a realização da 

despesa ao longo desse período. --------------------------------------------------------------------------------  

11- Situação Social|Proposta de Apoio - Registo 13981/2021 ------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo myDoc nº 13981/2021. ----  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando há quanto tempo 

o casal em causa veio viver definitivamente para o concelho e, sendo uma situação de 

carência, se os óculos serão o bem mais essencial de que necessitam. -----------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, dizendo tratar-se de uma 

situação de um glaucoma, pelo que é urgente a aquisição dos óculos. Sobre a situação 

social, disse que têm sido manifestadas algumas necessidades, que os serviços sociais do 

município estão a acompanhar. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dizendo que é irrelevante para o 

apoio saber há quanto tempo residem no concelho, acrescentando que o que importa é 

apoiar as pessoas que precisam de ajuda, e que, certamente, ninguém toma a decisão de 

vir viver para o concelho para conseguir um par de óculos. ----------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sanda Carvalho, do PSD, concordando que o principal é 

apoiar as pessoas, sendo necessário estar atentos às necessidades das pessoas. -------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que podem haver pessoas 

que necessitem de apoio e nem apresentem pedido, mas que a ação desenvolvida no 

terreno em parceria com as IPSS’s, o Centro de Saúde, os bombeiros e as Juntas de 

Freguesia, permitem identificar e sinalizar as situações, que são avaliadas caso a caso e 

perceber a urgência do apoio. ------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, dizendo já ter solicitado via 

sms a informação solicitada, tendo obtido a indicação de que o homem está a residir em 

Poiares há 4 anos e a esposa há dois anos. -----------------------------------------------------------------  

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

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

12- Processo de Obras nº 36/2018 - Licenciamento de alteração e ampliação de 
edifício de apoio ao posto de combustíveis - Alves Bandeira & Ca. SA -----------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 36/2018, cujo titular é Alves Bandeira & Ca. SA, 

processo constituído com vista ao licenciamento de alteração e ampliação de edifício de 

apoio ao posto de combustíveis, sito em Vale de Vaz, freguesia de Poiares (Santo André) 

destinado à aprovação do projeto de arquitetura.  ----------------------------------------------------------   

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

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

 13- Processo de Obras nº 34/2021 - Licenciamento de ampliação de moradia - Rua 
João Paulo II, 37, Vila Chã - João Rafael Simões Correia -------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 34/2021, cujo titular é João Rafael Simões Correia, 

processo constituído com vista ao licenciamento de ampliação de moradia, sita em Rua 

João Paulo II, 37, Vila Chã, freguesia de Poiares (Santo André) destinado à aprovação do 

projeto de arquitetura.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 14- Pedido de Licenciamento para Ocupação de Espaço - Beco do Jardim nº 7 - 
Stand Car Margem do Ceira, Lda. representado por Mário Jorge Grazina Henriques --  
----- Foi presente o pedido de licenciamento para ocupação de espaço, apresentado por 

Stand Car Margem do Ceira, Lda. representado por Mário Jorge Grazina Henriques, sito em 

Beco do Jardim nº 7, freguesia de Poiares (Santo André).  ----------------------------------------------   

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

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

15- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal ------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo myDoc nº 14000/2021. ----  

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

processo e explicando os vários elementos que são alvo de deliberação.---------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando se será 

apenas para alguns troços de ciclovias. -----------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta de que há dois troços 

que não foram aprovados em sede de candidatura, ainda que estejam aprovados em projeto 

e que a Câmara Municipal poderá realizar a expensas próprias. ---------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando se são 

ciclovias exclusivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que são ciclovias de uso 

exclusivo, ainda que haja tipos de ciclovias de uso partilhado entre bicicletas e viaturas 

automóveis, com delimitação no pavimento com traços a verde. ---------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, contratar e autorizar a despesa para a execução 

do projeto das Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal. --------------------------------------  

----- Mais deliberou, aprovar o preço base, proposto, no valor de 1.297.066,13 € (um milhão 

duzentos e noventa e sete mil e sessenta e seis euros e treze cêntimos) acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou também, escolher o procedimento de contratação pública tendo como critério 

o valor do contrato, considerando o Concurso público, previsto na alínea b) do art.º 19º do 

CCP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberou ainda, designar como gestor/a do contrato, a Chefe de Unidade de Obras Públicas 

e Infraestruturas – Engª Ana Margarida Neto Martins Dias Santa- -------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, da despesa 

plurianual, com a prévia autorização da repartição dos encargos para os anos económicos 

de 2021, 2022 e 2023, conforme referido e nos termos da informação técnica, bem como a 

emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos em relação aos referidos 

anos económicos, nos termos do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21/2, na sua atual 

redação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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16- Festejos em Honra de Santo André – Convite ------------------------------------------------------  
----- Foi presente convite.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 17- Celebração Eucarística em Honra de Santo André – Convite ------------------------------  
----- Foi presente convite.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, agradecendo o convite 

da igreja paroquial de Poiares e desejar bom fim-de-semana a todos.  ------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta que no 

domingo, pelas 16h30 será exibido o documentário Dispersos pelo Centro, no CCP, um 

documentário artístico sobre a região, que estreou em Lisboa e que teve antestreia em 

Miranda do Corvo, com realização de António Aleixo e que se encontra inserido no âmbito 

de uma candidatura aos fundos comunitários. ---------------------------------------------------------------  

----- Sobre a situação do casal que veio viver para Poiares, disse apenas que gostaria que 

viessem muitas mais pessoas viver para o concelho, e que são bem-vindos todos os que o 

desejem fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- ERSUC – Deu conta de reunião do Conselho Consultivo a 8 de novembro. Fez um 

enquadramento do que é a responsabilidade desta entidade na gestão em alta dos resíduos 

sólidos, sendo que a recolha em baixa é da responsabilidade da APIN. Explicou que até 

2014 a entidade era gerida por fundos públicos, em que os acionistas maioritários eram os 

municípios, a par da EGF empresa do Estado, tendo sido, por decisão do PSD, privatizada e 
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passando a ter a maioria de ações, e desde então passou a apresentar resultados 

operacionais negativos. Nesta reunião do conselho consultivo foi apresentada uma proposta 

de aumentos de cerca de 60%, o que é completamente inadmissível, tendo a ERSUC 

justificado estes aumentos com os investimentos que têm sido feitos e ainda com os 

aumentos de custos decorrentes da situação de pandemia. ---------------------------------------------  

----- Disse ser uma situação muito preocupante, porque, em última análise quem vai suportar 

estes aumentos são os consumidores finais, referindo que a única esperança é a de que a 

entidade reguladora ERSAR não valide esta proposta. ---------------------------------------------------  

----- Condomínios de Aldeia – Disse ter estado em Arouca, a 9 de novembro, para 

assinatura de contrato de financiamento para o programa Condomínios de Aldeia para as 

aldeias de Vale do Gueiro, Fonte Longa, Casal do Gago e Ribas. Disse já não ser o primeiro 

programa implementado em Poiares, havendo já projetos em Moura Morta e Soutelo, com 

bons resultados. Acrescentou que é um financiamento de 25 mil euros por intervenção, 

permitindo atuar dentro das áreas de gestão de paisagens daquelas aldeias, para limpeza, 

ações de reflorestação e outras, com construção de pontos de água para combate aos 

incêndios e apoio à agricultura. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- AIRC – Informou da realização da Assembleia Intermunicipal da AIRC a 12 de 

novembro, onde foi eleito o conselho diretivo, presidido pelo município de Coimbra, 

acompanhado dos municípios de Mortágua, Pinhel, Condeixa-a-Nova e Aguiar da Beira, 

acrescentando que na Assembleia Geral ficou o município de Miranda do Corvo. Apresentou 

uma declaração de interesse pessoal, quanto a algumas publicações que surgiram sobre o 

assunto, referindo que Poiares presidiu à Assembleia Geral durante o último mandato e que 

era o município que estava proposto pelo PS, no entanto, o candidato proposto pelo PSD 

entendeu que o facto da minha esposa ser diretora-geral seria incompatível com o exercício 

do cargo, o que não tem qualquer correspondência legal. Contudo, e face a esse 

entendimento, e para que não houvesse qualquer tipo de dúvida, disse ter abdicado do lugar 

a favor do município de Miranda do Corvo. Fez questão de deixar o seu lamento quanto às 

publicações caluniosas que foram difundidas sobre o assunto. -----------------------------------------  

----- Selo de Qualidade Exemplar da Água – Informou que o Município de Vila Nova de 

Poiares esteve presente na cerimónia de atribuição do selo no passado dia 15 de novembro, 
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realçando o facto de em 4 anos seguidos não ter sido registada nenhuma falha ou 

inconformidade nas análises da água – condição para que possa receber o selo de 

qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Constituição do CERC – Disse ter decorrido no dia 12 de novembro, em Miranda do 

Corvo, a cerimónia de constituição do CERC, uma confederação de associações 

empresariais da comunidade intermunicipal, juntando 12 associações empresariais locais e 

que, através desta entidade agora criada poderão ter mais escala e mais força negocial nas 

matérias que dizem respeito a este setor e ao desenvolvimento da região. -------------------------  

----- Reunião com Ministra da Agricultura – Disse que neste sábado próximo estará 

presente no concelho a Sra. Ministra da Agricultura, para uma reunião com o Centro de 

Competências da Caprinicultura e com os representantes dos produtores. Referiu que a 

própria marca da Chanfana deriva da caprinicultura, tendo vindo a registar-se uma 

diminuição do número de efetivos caprinos e verificando-se que tem havido dificuldade em 

criar novos investimentos nesta área. Apontou que se nada for feito, poderá estar em risco o 

fornecimento de carne de cabra aos restaurantes, o que poderá comprometer a confeção de 

chanfana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Considerou imperioso perceber o que está a acontecer e que medidas se podem tomar 

nesta matéria. Recordou o projeto-piloto que a Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares 

tem em curso, desenvolvido com financiamento, mas que ainda assim, não fora o Município 

a financiar as áreas não-elegíveis, não tinha capacidade de sustentabilidade. --------------------  

----- Conselho Fiscal da ANMP – Deu conta da sua realização, onde foram tratadas 

questões importantes, nomeadamente sobre a transferência de competências, que serão 

efetivadas a 1 de abril de 2022, temas que serão também tratados no próximo Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. ----------------------------------------------------------  

----- Reunião da CIM-RC com representantes ARS, DGeste e Proteção Civil – Informou 

sobre a realização da reunião, onde esteve presente o Sr. Secretário de Estado da 

Juventude, que é a pessoa que o Governo indicou para acompanhar a situação COVID na 

região, e onde se evidenciou que já estamos numa 5ª vaga COVID. Deu conta que na 

reunião foi abordado o processo de vacinação, tendo sido evidenciadas algumas 

dificuldades, nomeadamente a ordem de fecho dos centros de vacinação, para uma semana 
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depois, darem indicação da necessidade de reativação para terceiras doses de vacinas. Deu 

conta de que, com o fecho do centro de vacinação, foram assumidos compromissos para 

utilização do espaço, e que por isso se tentou criar condições para que o centro de 

vacinação funcione no Centro de Saúde. Foi também evidenciado que os contactos com a 

população estão a ser feitos por SMS o que provoca muitos constrangimentos sobretudo na 

população mais idosa, para além de estarem a ser encaminhados para o local do anterior 

centro de vacinação. Deu conta de que transmitiu que a situação em Poiares não tem 

estado a correr mal, mas porque o Município tem canalizado muitos dos seus recursos e 

funcionários para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo haver um contacto 

quase diário para que o processo funcione bem, com disponibilização de meios técnicos e 

humanos para apoiar nesta nova campanha de vacinação. ---------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta de que 

também foi colocada a questão da forma como estão a ser geridas as administrações das 

vacinas, bem como da sugestão para que os centros de saúde possam aproveitar as 

deslocações habituais das pessoas às consultas para poderem administrar as vacinas, 

evitando novas deslocações exclusivas para o efeito. -----------------------------------------------------  

----- Disse terem sido tomadas em consideração todas as questões apresentadas e que é 

necessário passar a mensagem de que vale a pena ser vacinado, sendo importante 

perceber que a pandemia não vai desaparecer e que a sociedade terá de olhar para a 

doença como se olham as outras doenças, porque considera não ser sustentável que o país 

e o mundo continuem neste ritmo de confinamento/desconfinamento. Disse ainda esperar 

que no próximo ano haja um novo tipo de vacinas mais eficaz contra o vírus. ---------------------  

----- APIN – Deu conta da realização da segunda parte da assembleia geral que tinha ficado 

suspensa, e que, depois de uma série de consultas jurídicas, se chegou à conclusão de que 

a lei da paridade tem mesmo de ser cumprida. Nessa sequência, informou terem sido eleitos 

os órgãos sociais, ficando a Assembleia-Geral a ser presidida pelo município da Lousã, 

secretariada pelo município de Penela, e o Conselho de Administração passou a ser 

presidido por Vila Nova de Poiares, acompanhado dos municípios de Pampilhosa da Serra e 

Figueiró dos Vinhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

----- Disse que assumirá, com todo o sentido de responsabilidade, esta missão, que tem 

consciência de que não será fácil, considerando que neste momento a APIN navega em 

águas mais calmas, sendo que há dossiers complexos para gerir. A este respeito disse ver 

com bons olhos a disponibilidade do Município de Penacova para dialogar, tendo mesmo 

apresentado uma proposta no sentido de suspender a ação judicial em curso, por um 

período de 90 dias, a fim de facilitar a saída do município da APIN. Adiantou que irá tentar 

encontrar-se um ponto de entendimento, mas que não será fácil, dado que os valores em 

causa foram apurados com base em cálculos técnicos. Apontou que face a todas as 

questões políticas e dificuldades criadas não será um processo fácil e que muito dificilmente 

a decisão judicial poderá ser favorável a Penacova. ------------------------------------------------------- 

----- 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 33 minutos. -----------  
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