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----- Reunião Ordinária Pública de 5 de fevereiro de 2021, por videoconferência  

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

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

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

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

 ------------------------- Paulo Alexandre Cordeiro Baltazar  ---------------------------------------------------  

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

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

PRESIDÊNCIA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1- Ata nº 79/2021;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 79/2021. -----------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, apresentando alterações às suas 

intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 79/2021, com as alterações 

apresentadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Aprovação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município 
de Vila Nova de Poiares - Criação de Unidades Orgânicas e respetivas 
competências;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 10/2020, do Sr. Presidente, de 2 de 

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

----- “PROPOSTA Nº 10 / 2020  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES – CRIAÇÃO DE UNIDADES ORGÂNICAS E 

RESPETIVAS COMPETÊNCIAS  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 Em 1 de novembro de 2019, e após publicação na 2ª Série do Diário da República nº 202, de 21 de 

outubro de 2020, através do Despacho nº 9517/2019, entrou em vigor a atual estrutura orgânica do 

Município de Vila Nova de Poiares, em conformidade com as deliberações tomadas pela Câmara 

Municipal de 06/09/2019 e pela Assembleia Municipal em 16/09/2019, a qual de acordo com o art.º 

4.º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto também definiu as competências, área, requisitos de 

recrutamento, período de experiencia profissional bem como a respetiva remuneração dos cargos de 

direção intermédia de 3.º e 4.º grau. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Através das deliberações de 24/4/2020 e 29/5/2020 da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal respetivamente e ainda de acordo com o despacho do Presidente da Câmara, foi aprovada 

a criação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 de uma subunidade orgânica o qual se designou como “Balcão Único de Atendimento”-----------------  

 A Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 21/12/2020, sob propostas da Câmara Municipal 

aprovadas em reunião de 04/12/2020 aprovou por maioria, a alteração à Estrutura Orgânica dos 

Serviços do Município de Vila Nova de Poiares, publicada na 2.ª série do Diário da República n.º 202, 

de 21 de outubro de 2019, permitindo a criação de mais uma unidade orgânica flexível a dirigir por um 

chefe de unidade de 4.º Grau, também definiu as competências, área, requisitos de recrutamento, 

período de experiencia profissional bem como a respetiva remuneração. --------------------------------------  

 Aprovou ainda por maioria, a alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares para 2021, decorrente da reorganização da estrutura orgânica. ----------------------------------------  

Compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara Municipal: ---------------------------  

Criar dento dos limites fixadas pela Assembleia Municipal, as aludidas unidades orgânicas flexíveis e 

definir as respetivas atribuições e competências, conforme dispõe a alínea a) do art.º 7º, do Decreto-

lei nº 305/2009 de 23 de outubro, na sua atual redação; ------------------------------------------------------------  

Compete ao Presidente da Câmara, nos termos do disposto no art.º 8º, do Decreto-lei nº 305/2009 de 

23 de outubro, na sua atual redação; “a conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e 

das equipas de projeto e multidisciplinares, cabendo-lhe a afetação ou reafectação do pessoal do 

respetivo mapa, e, ainda, a criação, a alteração e a extinção de subunidades orgânicas.” -----------------  

Assim, face ás alterações que, entretanto, se operaram pelas deliberações acima indicadas, algumas 

alterações legislativas que se verificaram e alguns serviços que deixaram de ser executados pelo 

Município de Vila Nova de Poiares passando a ser executados pela APIN, proponho à Câmara 

municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) que aprove a criação de, para além das unidades flexíveis e subunidade orgânica já devidamente 

aprovadas e criadas, mais uma unidade flexível de 4.º grau, - com a designação e competências 

constante do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Vila Nova de 

Poiares, dos seus anexos e o Organograma, junto à presente proposta sob o anexo I, tendo em 

consideração a aprovação em sede de Assembleia Municipal, nas suas sessões ordinárias de 

16/09/2019, 29/5/2020 e 21/12/2020, a Redefinição da Estrutura Organizacional aprovada, 
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constituindo aqueles documentos a minha visão de conformação da estrutura interna das unidades 

orgânicas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Consequentemente, a aprovação do Regulamento de Organização dos Serviços do Município de 

Vila Nova de Poiares, seus anexos e organograma, que entrará em vigor no primeiro dia útil ao da 

sua publicação em Diário da Republica, conforme resulta do disposto no nº 3 e 6 do Decreto-lei nº 

305/2009 de 23 de outubro, na sua atual redação, revogando o anterior regulamento, publicada na 2.ª 

série do Diário da República n.º 202, de 21 de outubro de 2019.” ------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de, para além das unidades 

flexíveis e subunidade orgânica já devidamente aprovadas e criadas, mais uma unidade 

flexível de 4.º grau, - com a designação e competências constante do Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais do Município de Vila Nova de Poiares, dos seus 

anexos e o Organograma, junto à presente proposta sob o anexo I, tendo em consideração 

a aprovação em sede de Assembleia Municipal, nas suas sessões ordinárias de 16/09/2019, 

29/5/2020 e 21/12/2020, a Redefinição da Estrutura Organizacional aprovada. -------------------  

----- Mais deliberou aprovar o Regulamento de Organização dos Serviços do Município de 

Vila Nova de Poiares, seus anexos e organograma, que entrará em vigor no primeiro dia útil 

ao da sua publicação em Diário da Republica, conforme resulta do disposto no nº 3 e 6 do 

Decreto-lei nº 305/2009 de 23 de outubro, na sua atual redação, revogando o anterior 

regulamento, publicada na 2.ª série do Diário da República n.º 202, de 21 de outubro de 

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 3- Orçamentação e Gestão das despesas com pessoal para o ano de 2021;  -------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº5/2020, do Sr. Presidente, de 28 de janeiro, 

que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 5 / 2020  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Orçamentação e Gestão das despesas com pessoal para o ano de 2021  -------------------------------------  

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

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

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

 O disposto na atual redação do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, que adapta à 

administração autárquica o disposto da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, (Lei de Vínculos 

Carreiras e Remunerações – LVCR), entretanto parcialmente revogada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, na atual redação, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), regula, 

entre outras matérias, as questões relacionadas com a gestão de recursos humanos;  ---------------------  

 Que apesar da revogação da LVCR, os nºs 2 e 3, do artigo 42º, da LGTFP mantém em vigor os 

regulamentos publicados ao abrigo da legislação revogada, quando exista igual habilitação legal na 
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LGTFP e, todas as referências efetuadas a esses diplomas revogados, entendem-se feitas para as 

correspondentes normas da LGTFP;  ------------------------------------------------------------------------------------  

 Que estabelece então, o nº 2, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, que as 

referências feitas na Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro (agora LGTFP), ao membro do Governo ou 

ao dirigente máximo do serviço ou organismo, consideram-se efetuadas, nos municípios, ao 

Presidente da Câmara Municipal;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Todavia, o Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, atribui ao órgão executivo uma panóplia de 

competências relacionadas com a gestão de recursos humanos em função do mapa de pessoal e 

com a orçamentação e gestão das despesas com pessoal (artigos 4º, 5º, 7º, 8º e 13º) que, na LGTFP 

se encontram atribuídas ao dirigente máximo do serviço;  ----------------------------------------------------------  

No concreto, e no que ao presente importa:  ---------------------------------------------------------------------------  

a) Estatui o nº 2, do artigo 5º, daquele Decreto-Lei, em matéria de orçamentação e gestão das 

despesas com pessoal que, “Compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada 

um dos encargos: a) Com recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos, e não ocupados nos mapas de pessoal e, ou; b) Com alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em exercício de 

funções; c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço”;  ----  

b) Conexamente:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Estabelece o artigo 7º do mesmo diploma que “Tendo em consideração as verbas destinadas a 

suportar o tipo de encargos previstos na alínea b) do nº2 do artigo 5º, o órgão executivo delibera 

sobre os encargos a suportar decorrentes de alterações de posicionamento remuneratório na 

categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço” fixando “fundamentadamente, aquando da 

elaboração do orçamento, o montante máximo, com as desagregações necessárias dos encargos 

que o órgão se propõe suportar, bem como o universo das carreiras e categorias onde as alterações 

do posicionamento podem ter lugar”; -------------------------------------------------------------------------------------  

• Estatui ainda o artigo 13º do mesmo Decreto-Lei, relativamente à alínea c), do nº2, do artigo 5º que 

o órgão executivo fixa “fundamentadamente, o universo dos cargos e o das carreiras e categorias 

onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as desagregações necessárias do 

montante disponível em função de tais universos”. -------------------------------------------------------------------  

• Refere também o art.º 31.º da Lei geral de Trabalho em Funções Publicas (anexo) o seguinte:  -------  

1 - O orçamento dos órgãos ou serviços deve prever os seguintes encargos relativos aos 

trabalhadores:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Encargos relativos a remunerações;  ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal aprovados e para os 

quais se preveja recrutamento;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório;  --------------------------------------------------  

d) Encargos relativos a prémios de desempenho.  --------------------------------------------------------------------  

2 - Compete ao dirigente máximo do órgão ou serviço decidir sobre o montante máximo de cada um 

dos tipos de encargos, podendo optar, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 156.º, pela 

afetação integral das verbas orçamentais correspondentes a apenas um dos tipos.  ------------------------  

3 - A decisão referida no número anterior é tomada no prazo de 15 dias após o início da execução do 

orçamento, devendo discriminar as verbas afetas a cada tipo de encargo.  ------------------------------------  
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c) Foi aprovado, no âmbito do orçamento para 2021, a previsão dos encargos relativos a 

remunerações de pessoal no montante de € 1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil euros)  --  

Face ao exposto, PROPÕE-SE que o Órgão Executivo delibere:  ------------------------------------------------  

a) Para efeitos do estabelecido na alínea a), do nº2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro, a afetação, no ano de 2021, do montante máximo de 30.000,00 € (trinta mil euros) para 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não 

ocupados, de acordo com o mapa de pessoal aprovado.  ----------------------------------------------------------  

b) Para efeitos do estabelecido na alínea b), do nº 2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro, no ano de 2021, afetar o valor de 10.000,00 (Dez mil euros) para efeitos de valorizações 

remuneratórias obrigatórias,  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Para efeitos do estabelecido na alínea c), do nº2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro, no ano de 2021, não afetar qualquer valor para efeitos de atribuição de prémios de 

desempenho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a afetação, no ano de 2021, do 

montante máximo de 30.000,00 € (trinta mil euros) para recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com o 

mapa de pessoal aprovado.  --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, para efeitos do estabelecido na alínea b), do nº 2, do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, no ano de 2021, afetar o valor de 10.000,00 

(Dez mil euros) para efeitos de valorizações remuneratórias obrigatórias. --------------------------  

----- Deliberou ainda, para efeitos do estabelecido na alínea c), do nº2, do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, no ano de 2021, não afetar qualquer valor para 

efeitos de atribuição de prémios de desempenho. ----------------------------------------------------------  

4- COVID 19 - Medidas excecionais e temporárias - Isenção de rendas de espaços 
comerciais cedidos pelo Município através de contrato de cessão de exploração ou 
arrendamento;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 7/2020, do Sr. Presidente, de 29 de 

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

----- “PROPOSTA Nº 7 / 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS RELATIVAS À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO 

COVID19 DIRECIONADAS À ÁREA DA ATIVIDADE ECONÓMICA, RENDAS DE ESPAÇOS 

COMERCIAIS CEDIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO OU ARRENDAMENTO.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

I. CONSIDERANDOS:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 No dia 9 de março de 2020 foi ativado, no Município de Vila Nova de Poiares, o Plano Municipal de 

Contingência (COVID – 19), o qual foi elaborado na sequência e de acordo com as orientações do 

Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março de 2020, no âmbito da prevenção e controlo de infeção 

pelo novo Coronavírus (COVID-19);  -------------------------------------------------------------------------------------  

 No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a epidemia do 

COVID-19 atingiu o nível de pandemia; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Através da Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, consecutivamente alterada por variadíssimos 

diplomas, atento a necessidade de adaptar as medidas às situações concretas, que entretanto se tem 

desenvolvido, o Governo Português estabeleceu um conjunto de medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do COVID-19, com a finalidade de garantir, por um lado, que o 

Serviço Nacional de Saúde tem as condições necessárias para assegurar o tratamento da doença, e 

de uma forma mais abrangente, que se garanta o distanciamento social e isolamento profilático, 

assegurando a perceção de rendimentos próprios ou daqueles que se vejam na situação de prestar 

assistência a dependentes e que se garanta também o apoio autárquico no combate aos efeitos da 

pandemia, através de um aditamento ao referido diploma através do art.º 5.º do Decreto-Lei nº 

99/2020, de 22 de novembro;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Que mais recentemente, por DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 51-U/2020 - 

DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 217/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-11-06 foi declarado o 

estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, 

sucessivamente renovado, sendo a última renovação decretada através do DECRETO DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 9-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 19/2021, 1.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-01-28;  ------------------------------------------------------------------------------  

 O Município de Vila Nova de Poiares já adotou e vai continuar a adotar medidas preventivas 

extraordinárias, a aplicar pelo prazo que durar a declaração de situação de emergência, com vista à 

prevenção, contenção e mitigação da transmissão do vírus na comunidade;  ---------------------------------  

 Sucede que estas medidas restritivas tomadas um pouco por todos os países dos vários 

continentes que lutam contra esta pandemia, têm influenciado fortemente o desenvolvimento da 

atividade económica no mundo, em Portugal, e como é evidente, no Concelho;  -----------------------------  

 Atendendo a que nos encontramos perante um caso de pandemia, é exigível que todos, incluindo o 

Município de Vila Nova de Poiares, tenham uma ação rápida e célere e uma resposta eficaz, de forma 

a minimizar ou atenuar os seus efeitos na economia, designadamente no tecido empresarial do 

Concelho, sendo também esta uma das atribuições cometidas ao Município em conformidade com o 

previsto na al m) do art.º 23.º do anexo à Lei nº 75-A/2013 de 12 de setembro.  ------------------------------  

 A aprovação e aplicação imediata de medidas extraordinárias direcionadas à área da atividade 

económica e empresas, dentro das atribuições do Município e das competências dos respetivos 

órgãos, será também uma forma de prosseguir o interesse público e proteger os direitos e interesses 

dos cidadãos (artigo 4º do Código do Procedimento Administrativo), principalmente dos 

trabalhadores, na defesa da manutenção de todos os postos de trabalho que seja possível 

salvaguardar;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. OS CASOS CONCRETOS  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município tem arrendado os seguintes equipamentos/espaços  ------------------------------------------------  

• Espaço destinado a BAR, SITO NO JARDIM DE HOMENAGEM À RAÇA POIARENSE, com uma 

renda mensal de 279,94 € --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• GINÁSIO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES E RESPETIVAS SALAS DE APOIO, com uma 

renda mensal de 455,10 € --------------------------------------------------------------------------------------------------  

III – ENQUADRAMENTO JURIDICO  ------------------------------------------------------------------------------------  

• Compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea o) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de 

julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto “Deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente …” ---------  

• Compete ainda à Câmara Municipal “Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 

realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal”, nos termos 

previstos na alínea ff) do nº 1 do artigo 33º do suprarreferido diploma legal, -----------------------------------  

• Dispõe o art.º 35 U, aditado ao Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, pelo art.º 5.º do Decreto-

Lei nº 99/2020 de 22 de novembro, que “para efeitos do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º, 

bem como da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, considera-se apoio a atividade de interesse para a freguesia, bem como apoio à atividade 

económica de interesse municipal, respetivamente, a concessão de apoios, em dinheiro ou em 

espécie, a entidades e organismos legalmente existentes, relacionados com a resposta à pandemia 

da doença COVID-19 ou recuperação económica no contexto da mesma” norma que vigora até 31 de 

dezembro de 2021, nos termos do disposto nº 3 do art.º 37- A do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de 

março na redação dada pelo Decreto-Lei nº 6-D/2021, de 15 de janeiro. ---------------------------------------  

• Nos termos do disposto no art.º 11.º nº 3 e 4 da Lei nº 4-C/2020 de 6 de abril, as entidades públicas 

com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem isentar do pagamento de 

renda os seus arrendatários que comprovem ter deixado de auferir quaisquer rendimentos após 1 de 

março de 2020, bem como estabelecer moratórias aos seus arrendatários. -----------------------------------  

• O disposto Lei nº 4-C/2020 de 6 de abril é aplicável às rendas que se vençam a partir de 1 de abril 

de 2020, até ao dia 1 de julho de 2021, tudo isto nos termos disposto no nº 2 do art.º 14.º da referida 

Lei, com a redação dada pelo Decreto Lei nº 106-A/2020, de 30 de dezembro. -------------------------------  

FACE AO SUPRA EXPOSTO PROPONHO À CÂMARA MUNICIAL QUE APROVE:------------------------  

A Isenção do pagamento das rendas que se vençam a partir de 1 de janeiro de 2021 até ao dia 1 de 

julho de 2021, com possibilidade de renovação, conforme evolução da situação epidemiológica do 

COVID-19 e determinação legal, devidas pelos estabelecimentos comerciais/espaços instalados em 

equipamentos municipais, nomeadamente o ginásio municipal de Vila Nova de Poiares e respetivas 

salas de apoio e Bar sito no jardim de homenagem à raça poiarense, que se encontram arrendados, 

encerrados por imposição das regras de estado de emergência, nomeadamente pelo Decreto nº 3-

A/2021, de 14 de janeiro, ou por outras disposições destinadas à execução do estado de 

emergência.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento das rendas que 

se vençam a partir de 1 de janeiro de 2021 até ao dia 1 de julho de 2021, com possibilidade 

de renovação, conforme evolução da situação epidemiológica do COVID-19 e determinação 

legal, devidas pelos estabelecimentos comerciais/espaços instalados em equipamentos 

municipais, nomeadamente o ginásio municipal de Vila Nova de Poiares e respetivas salas 

de apoio e Bar sito no jardim de homenagem à raça poiarense, que se encontram 
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arrendados, encerrados por imposição das regras de estado de emergência, nomeadamente 

pelo Decreto nº 3-A/2021, de 14 de janeiro, ou por outras disposições destinadas à 

execução do estado de emergência. ----------------------------------------------------------------------------  

 5- COVID 19 - Medidas excecionais e temporárias - Isenção de taxas - Feira e 
Mercado Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 8/2020, do Sr. Presidente, de 01 de 

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

----- “PROPOSTA Nº 8 / 2020  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FEIRA E MERCADO MUNICIPAL  ----------------------------------------------------------------------------------------  

MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS RELATIVAS À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO 

COVID19 DIRECIONADAS À ÁREA DA ATIVIDADE ECONÓMICA  --------------------------------------------  

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

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

I. CONSIDERANDOS:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 No dia 9 de março de 2020 foi ativado, no Município de Vila Nova de Poiares, o Plano Municipal de 

Contingência (COVID – 19), o qual foi elaborado na sequência e de acordo com as orientações do 

Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março de 2020, no âmbito da prevenção e controlo de infeção 

pelo novo Coronavírus (COVID-19);  -------------------------------------------------------------------------------------  

 No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a epidemia do 

COVID-19 atingiu o nível de pandemia; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Através da Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, consecutivamente alterada por variadíssimos 

diplomas, atento a necessidade de adaptar as medidas às situações concretas, que entretanto se tem 

desenvolvido, o Governo Português estabeleceu um conjunto de medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do COVID-19, com a finalidade de garantir, por um lado, que o 

Serviço Nacional de Saúde tem as condições necessárias para assegurar o tratamento da doença, e 

de uma forma mais abrangente, que se garanta o distanciamento social e isolamento profilático, 

assegurando a perceção de rendimentos próprios ou daqueles que se vejam na situação de prestar 

assistência a dependentes e que se garanta também o apoio autárquico no combate aos efeitos da 

pandemia, através de um aditamento ao referido diploma através do art.º 5.º do Decreto-Lei nº 

99/2020, de 22 de novembro;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Que mais recentemente, por DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 51-U/2020 - 

DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 217/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-11-06 foi declarado o 

estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, 

sucessivamente renovado, sendo a última renovação decretada através do DECRETO DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 9-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 19/2021, 1.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-01-28;  ------------------------------------------------------------------------------  

 O Município de Vila Nova de Poiares já adotou e vai continuar a adotar medidas preventivas 

extraordinárias, a aplicar pelo prazo que durar a declaração de situação de emergência, com vista à 

prevenção, contenção e mitigação da transmissão do vírus na comunidade;  ---------------------------------  
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 Sucede que estas medidas restritivas tomadas um pouco por todos os países dos vários 

continentes que lutam contra esta pandemia, têm influenciado fortemente o desenvolvimento da 

atividade económica no mundo, em Portugal, e como é evidente, no Concelho;  -----------------------------  

 Atendendo a que nos encontramos perante um caso de pandemia, é exigível que todos, incluindo o 

Município de Vila Nova de Poiares, tenham uma ação rápida e célere e uma resposta eficaz, de forma 

a minimizar ou atenuar os seus efeitos na economia, , sendo também esta uma das atribuições 

cometidas ao Município em conformidade com o previsto na al m) do art.º 23.º do anexo à Lei nº 75-

A/2013 de 12 de setembro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A aprovação e aplicação imediata de medidas extraordinárias direcionadas à área da atividade 

económica, dentro das atribuições do Município e das competências dos respetivos órgãos, será 

também uma forma de prosseguir o interesse público e proteger os direitos e interesses dos cidadãos 

II - O OBEJTO DA PROPOSTA - Isenção de pagamento da taxa devida pela ocupação do espaço na 

feira e mercado semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 8 de janeiro de 2020, foi suspensa, como 

medida preventiva a realização da Feira semanal por tempo indeterminado, por entender não estarem 

reunidas as condições de segurança necessárias para a sua concretização;  ---------------------------------  

Quanto ao Mercado Municipal (que se realiza ao sábado e segunda feira) foi decidido manter-se em 

funcionamento, por enquanto, mas estritamente para comercialização de produtos alimentares de 

primeira necessidade nomeadamente pão, legumes, frutas, peixe. (Produtores Diretos e operadores 

económicos de bens essenciais).  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Consequentemente, em virtude desta suspensão os feirantes deixaram de usufruir do espaço que 

lhes cabia na feira e pelo qual pagavam uma taxa.  ------------------------------------------------------------------  

Ora as taxas são tributos que têm um carácter bilateral, sendo, de acordo com art.º 3.º da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro - REGIME GERAL DAS TAXAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS), a 

contrapartida de uma prestação concreta de um serviço público local, da utilização privada de bens 

do domínio público e privado das autarquias locais ou da remoção de um obstáculo jurídico ao 

comportamento dos particulares, quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei, e 

cujo valor é calculado em função do custo da atividade pública local ou do beneficio auferido pelo 

particular (princípio da equivalência jurídica prevista no art.º 4.º do mesmo diploma legal.)  ---------------  

Em relação a estes operadores económicos, de momento, não existindo essa bilateralidade, a taxa 

não é devida e consequentemente não há efetivamente lugar à isenção da mesma.  -----------------------  

Quanto aos operadores económicos que ainda se encontram a utilizar o espaço que lhes foi 

concedido no mercado, estes é que poderão usufruir de imediato de tal isenção.  ---------------------------  

III – ENQUADRAMENTO JURIDICO e FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA  --------------------------------  

 A Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, cria um regime excecional para promover a capacidade de 

resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID19;  --------------------------------  

 A referida Lei na sua atual redação, estabelece no seu artigo 2º, um regime excecional que permite 

à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 9, do artigo 16º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, conceder a isenção, total ou parcial, de tributos municipais em situações devidamente 

fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas de combate à pandemia da doença 

COVID 19, dispensando-se da necessidade de aprovação de regulamento pela Assembleia 

Municipal, não podendo nesses casos a isenção ou redução ter duração superior ao termo do ano 

civil em curso;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Nos termos do n.º 2 do artigo 2º da citada Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, tal possibilidade não 

abrange quaisquer impostos previstos na Lei das Finanças Locais (Lei 73/2013), pelo que as 

referidas isenções só poderão incidir sobre o produto da cobrança de taxas resultantes da concessão 

de licenças pelo município, conforme o disposto na alínea f) do artigo 14º e artigo 20º, todos da citada 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 O referido artigo 2º da citada Lei que inicialmente só vigoraria até ao final do ano de 2020, passou 

a vigorar agora, até ao dia 31 de dezembro de 2021, por força do Art.º 4 do Decreto-Lei nº 6-D/2021, 

de 15 de janeiro, que procedeu à alteração art.º 10.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril que consagra a 

entrada em vigor e vigência da mesma.  --------------------------------------------------------------------------------  

 Contudo, o Município de Vila Nova de Poiares não poderá apenas lançar mão desta norma legal 

uma vez que se encontra vinculado a um Plano de Apoio Municipal e por força disso terá que cumprir 

com o consagrado na Lei nº 4-B/2020, de 6 de abril- que estabelece um regime excecional de 

cumprimento das medidas previstas no Programa de Ajustamento Municipal e de endividamento das 

autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19.  ------------------------------------------------  

 O Artigo 2.º da referida Lei prevê a suspensão do cumprimento das medidas previstas nos 

Programas de Ajustamento Municipal, prevendo-se esta excecionalidade quando “estejam em causa 

despesas destinadas à promoção de apoios sociais aos munícipes afetados pelo surto da COVID-19, 

de atribuição de apoios sociais, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, 

bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19, desde que 

devidamente fundamentados.” - nº 2.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 O nº 3 do mesmo artigo 2º elenca algumas das despesas excecionadas por se entender como 

necessárias ao combate à pandemia da COVID-19, designadamente no âmbito da habitação social, 

apoios sociais e na educação, bem ainda de carácter económico, como seja “a alteração dos prazos 

legais ou concessão de isenções temporárias de cobrança de taxas, tarifas e licenças relacionadas 

com a atividade económica” - alínea d),  --------------------------------------------------------------------------------  

 Refere também o art.º 3.º deste diploma que “Os Municípios com PAM que implementem medidas 

ao abrigo do artigo anterior reportam à direção executiva uma estimativa do impacto das mesmas.” 

 É evidente e reconhecido, que a atividade de feirante/vendedor com atividade não sedentária é um 

dos sectores largamente afetada pela Pandemia;  --------------------------------------------------------------------  

 O Município de Vila Nova de Poiares não pode ignorar as suas responsabilidades sociais e 

económicas, e também não pode ficar indiferente ao impacto que as medidas levadas a cabo, tanto 

pelo governo como pela própria autarquia, para travar esta pandemia provocam nos produtores e/ou 

operadores económicos que utilizam a feira e mercado municipal para escoar os seus produtos, 

graves prejuízos económicos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Também não pode ignorar que mesmo quando se iniciar o processo de desconfinamento e 

consequente retoma económica, terá havido avultadas quebras de faturação sofridas pelos 

operadores económicos durante este período de confinamento, que dificilmente se recuperam sem o 

auxilio precioso das entidades publicas nomeadamente deste Município;  -------------------------------------  

 As receitas arrecadas pelo Município no ano de 2019 e 2020 relativamente à ocupação de espaços 

de venda na feira e no mercado municipal encontram-se no quadro infra:  -------------------------------------  

 Objeto  Ano  Valor  

Comércio a Retalho não Sedentário exercido por Feirantes – ocupação de 
espaço de venda na Feira semanal  

2019  7.497,35  
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Comércio a Retalho não Sedentário Ocupação de espaço de venda no 
mercado municipal  

2019  3.010,34  

Comércio a Retalho não Sedentário exercido por Feirantes – ocupação de 
espaço de venda na Feira semanal  

2020  5.698,80  

Comércio a Retalho não Sedentário Ocupação de espaço de venda no 
mercado municipal  

2020  2.726,10  

IV- O PEDIDO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se à Câmara Municipal: -----------------------------------------------------------------------  

 A aplicação, excecional, até ao final do ano de 2021, por força das citadas leis 4-B/2020, de 6 de 

abril e 6/2020, de 10 de abril, e exclusivamente com o intuito de permitir a recuperação económica 

possível destes agentes económicos, a ISENÇÃO DE TAXAS devidas pela ocupação dos espaços 

cedidos na Feira Semanal e Mercado Municipal sendo reportada à comissão executiva do FAM, a 

implementação desta medida e a estimativa do impacto desta aplicação; --------------------------------------  

 Que seja dado conhecimento da decisão tomada à Assembleia Municipal, por meio eletrónico no 

prazo de 48 horas sobre a sua prática.” ---------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aplicação, excecional, até ao final do 

ano de 2021, por força das citadas leis 4-B/2020, de 6 de abril e 6/2020, de 10 de abril, e 

exclusivamente com o intuito de permitir a recuperação económica possível destes agentes 

económicos, a ISENÇÃO DE TAXAS devidas pela ocupação dos espaços cedidos na Feira 

Semanal e Mercado Municipal sendo reportada à comissão executiva do FAM, a 

implementação desta medida e a estimativa do impacto desta aplicação; ---------------------------  

----- Mais deliberou que seja dado conhecimento da decisão tomada à Assembleia 

Municipal, por meio eletrónico no prazo de 48 horas sobre a sua prática. ---------------------------  

6- COVID 19 - Medidas excecionais e temporárias - Isenção de taxas de 
estacionamento;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 9/2020, do Sr. Presidente, de 1 de 

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

----- “PROPOSTA Nº 9 / 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ISENÇÃO TAXAS ESTACIONAMENTO - MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS RELATIVAS 

À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO COVID19 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

I. CONSIDERANDOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 No dia 9 de março de 2020 foi ativado, no Município de Vila Nova de Poiares, o Plano Municipal de 

Contingência (COVID – 19), o qual foi elaborado na sequência e de acordo com as orientações do 

Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março de 2020, no âmbito da prevenção e controlo de infeção 

pelo novo Coronavírus (COVID-19); --------------------------------------------------------------------------------------  

 No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a epidemia do 

COVID-19 atingiu o nível de pandemia; ---------------------------------------------------------------------------------  
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 Através da Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, consecutivamente alterada por variadíssimos 

diplomas, atento a necessidade de adaptar as medidas às situações concretas, que entretanto se tem 

desenvolvido, o Governo Português estabeleceu um conjunto de medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do COVID-19, com a finalidade de garantir, por um lado, que o 

Serviço Nacional de Saúde tem as condições necessárias para assegurar o tratamento da doença, e 

de uma forma mais abrangente, que se garanta o distanciamento social e isolamento profilático, 

assegurando a perceção de rendimentos próprios ou daqueles que se vejam na situação de prestar 

assistência a dependentes e que se garanta também o apoio autárquico no combate aos efeitos da 

pandemia, através de um aditamento ao referido diploma através do art.º 5.º do Decreto-Lei nº 

99/2020, de 22 de novembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Mais recentemente, por DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 51-U/2020 - DIÁRIO DA 

REPÚBLICA N.º 217/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-11-06 foi declarado o estado de 

emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, sucessivamente 

renovado, sendo a última renovação decretada através do DECRETO DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA N.º 9-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 19/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2021-01-28; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Município de Vila Nova de Poiares já adotou e vai continuar a adotar medidas preventivas 

extraordinárias, a aplicar pelo prazo que durar a declaração de situação de emergência, com vista à 

prevenção, contenção e mitigação da transmissão do vírus na comunidade; ----------------------------------  

 Sucede que estas medidas restritivas tomadas um pouco por todos os países dos vários 

continentes que lutam contra esta pandemia, têm influenciado fortemente o desenvolvimento da 

atividade económica no mundo, em Portugal, e como é evidente, no Concelho; ------------------------------  

 Atendendo a que nos encontramos perante um caso de pandemia, é exigível que todos, incluindo o 

Município de Vila Nova de Poiares, tenham uma ação rápida e célere e uma resposta eficaz, de forma 

a minimizar ou atenuar os seus efeitos na economia, sendo também esta uma das atribuições 

cometidas ao Município em conformidade com o previsto na al m) do art.º 23.º do anexo à Lei nº 75-

A/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A aprovação e aplicação imediata de medidas extraordinárias direcionadas à área da atividade 

económica, e social, dentro das atribuições do Município e das competências dos respetivos órgãos, 

será também uma forma de prosseguir o interesse público e proteger os direitos e interesses dos 

cidadãos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II - OBJETO DA PROPOSTA - ISENÇÃO – TAXA DEVIDA PELO ESTACIONAMENTO EM ZONA DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA ----------------------------------------------------------------------  

Esta medida integra um pacote de medidas excecionais, decididas por este executivo municipal, de 

natureza transitória, destinadas a mitigar os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19, nas 

famílias e nas empresas e ou comerciantes. A resposta aos diferentes problemas criados pela Covid-

19 é uma obrigação de todos, da comunidade no seu conjunto, assumindo a autarquia medidas que 

permitam contribuir para a solidariedade nos setores económicos e sociais e na proteção dos 

cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acresce que a suspensão temporária do pagamento do estacionamento na via pública permitirá, que 

as pessoas não tenham qualquer contacto físico com os equipamentos/parquímetros, possíveis focos 

de contágio de covid-19, constituindo ainda um apoio ao rendimento das famílias; --------------------------  
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Pretende-se com esta isenção estimular o acesso ao centro da vila, nomeadamente a deslocação dos 

utentes às repartições públicas e incentivar o consumo no comércio local, permitindo que os 

particulares se desloquem à vila sem qualquer custo adicional. ---------------------------------------------------  

III – ENQUADRAMENTO JURIDICO -------------------------------------------------------------------------------------  

- A Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, cria um regime excecional para promover a capacidade de resposta 

das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID19; ---------------------------------------------  

- A referida Lei na sua atual redação, estabelece no seu artigo 2º, um regime excecional que permite 

à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 9, do artigo 16º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, conceder a isenção, total ou parcial, de tributos municipais em situações devidamente 

fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas de combate à pandemia da doença 

COVID 19, dispensando-se da necessidade de aprovação de regulamento pela Assembleia 

Municipal, não podendo nesses casos a isenção ou redução ter duração superior ao termo do ano 

civil em curso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nos termos do n.º 2 do artigo 2º da citada Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, tal possibilidade não 

abrange quaisquer impostos previstos na Lei das Finanças Locais (Lei 73/2013), pelo que as 

referidas isenções só poderão incidir sobre o produto da cobrança de taxas resultantes da concessão 

de licenças pelo município, conforme o disposto na alínea f) do artigo 14º e artigo 20º, todos da citada 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- O referido artigo 2º da citada Lei, que inicialmente só vigoraria até ao final do ano de 2020, passou a 

vigorar agora, até ao dia 31 de dezembro de 2021, por força do Art.º 4 do Decreto-Lei nº 6-D/2021, de 

15 de janeiro, que procedeu à alteração art.º 10.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril que consagra a 

entrada em vigor e vigência da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Contudo o Município de Vila Nova de Poiares não poderá apenas lançar mão desta norma legal 

uma vez que se encontra vinculado a um Plano de Apoio Municipal e por força disso terá que cumprir 

com o consagrado na Lei nº 4-B/2020, de 6 de abril- que estabelece um regime excecional de 

cumprimento das medidas previstas no Programa de Ajustamento Municipal e de endividamento das 

autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19. -------------------------------------------------  

- O Artigo 2.º da referida Lei prevê a suspensão do cumprimento das medidas previstas nos 

Programas de Ajustamento Municipal, prevendo-se esta excecionalidade quando “estejam em causa 

despesas destinadas à promoção de apoios sociais aos munícipes afetados pelo surto da COVID-19, 

de atribuição de apoios sociais, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, 

bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19, desde que 

devidamente fundamentados.” - nº 2. ------------------------------------------------------------------------------------  

- O nº 3 do mesmo artigo 2º elenca algumas das despesas excecionadas por se entender como 

necessárias ao combate à pandemia da COVID-19, designadamente no âmbito da habitação social, 

apoios sociais e na educação, bem ainda de carácter económico, como seja “a alteração dos prazos 

legais ou concessão de isenções temporárias de cobrança de taxas, tarifas e licenças relacionadas 

com a atividade económica” - alínea d), e o reforço da higienização dos transportes coletivos e 

garantia de estacionamento gratuito par os seus utilizadores” alínea i) ------------------------------------------  

- Refere também o art.º 3.º deste diploma que “Os Municípios com PAM que implementem medidas 

ao abrigo do artigo anterior reportam à direção executiva uma estimativa do impacto das mesmas.” ---  
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- O Município de Vila Nova de Poiares não pode ignorar as suas responsabilidades sociais e 

económicas, e também não pode ficar indiferente ao impacto que as medidas restritivas levadas a 

cabo, tanto pelo governo como pela própria autarquia, para travar esta pandemia ---------------------------  

- Também não pode ignorar que mesmo quando se iniciar o processo de desconfinamento e 

consequente retoma económica, terá havido avultadas quebras de rendimento sofridas pelos 

operadores económicos e pela população em geral, durante este período de confinamento, que 

dificilmente se recuperam sem o auxilio precioso das entidades publicas nomeadamente deste 

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- As receitas arrecadas pelo Município no ano de 2019 e 2020 relativamente ás taxas de 

estacionamento encontram-se no quadro infra:  -----------------------------------------------------------------------  

 Objeto  Ano  Valor  

Taxa - estacionamento em zona de estacionamento de duração 
limitada  

2019  7 762,04€ (s/ IVA)  

Taxa - estacionamento em zona de estacionamento de duração 
limitada  

2020  617,76€ (s/IVA)  

 

IV- PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se à Câmara Municipal: -----------------------------------------------------------------------  

 A aplicação da medida excecional, até ao final do ano de 2021, por força das citadas leis 4-B/2020, 

de 6 de abril e 6/2020, de 10 de abril, da ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS pelo estacionamento em 

zona de estacionamento de duração limitada, sendo reportada à comissão executiva do FAM, a 

implementação desta medida e a estimativa do seu impacto; ------------------------------------------------------  

 Que seja dado conhecimento da decisão tomada à Assembleia Municipal, por meio eletrónico no 

prazo de 48 horas sobre a sua prática.” ---------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aplicação da medida excecional, até 

ao final do ano de 2021, por força das citadas leis 4-B/2020, de 6 de abril e 6/2020, de 10 de 

abril, da ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS pelo estacionamento em zona de estacionamento 

de duração limitada, sendo reportada à comissão executiva do FAM, a implementação desta 

medida e a estimativa do seu impacto; -------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou que seja dado conhecimento da decisão tomada à Assembleia 

Municipal, por meio eletrónico no prazo de 48 horas sobre a sua prática”. --------------------------  

7- COVID 19 - Início de procedimento para elaboração do projeto de Regulamento 
Municipal de Apoio às Empresas – Para Ratificação;  -----------------------------------------------  
----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando os motivos da retirada do 

ponto, nomeadamente com a entrada em vigor do decreto que suspende os prazos 

processuais decorrentes das medidas de âmbito COVID-19, acrescentando que o gabinete 

jurídico está já a trabalhar na elaboração do processo sob a forma de normas, a fim de se 

poder acelerar o procedimento de apoio. ----------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, referindo concordar, na medida em 

que afirma ser muito importante desenvolver tudo o que estiver ao alcance no sentido de 

acelerar os mecanismos de apoios.  ----------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que seria importante pensar, desde já, no prolongamento da medida Táxi 

Takeaway inicialmente prevista até dia 15 de fevereiro, bem como propôs que seja 

equacionada uma solução para o comércio que tem o postigo fechado, procurando uma 

alternativa ao estilo de estafetas que possa sair economicamente mais vantajosa e que 

possa servir um conjunto de empresas que microcomércio do concelho. ----------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara, aceitando a sugestão e 

considerando que se deve pensara numa solução para mecanismos de apoio ao comércio 

que saiu mais penalizado neste cenário de confinamento. Sobre o táxi takeaway, a sua 

opinião é a de que a medida se deva prolongar enquanto a restauração não tiver outro tipo 

de atividade, dando conta de que a medida está a ser muito utilizada, e que não será fácil 

alargar ao restante comércio, uma vez que há já dificuldade de resposta para o serviço de 

refeições, manifestando disponibilidade para que sejam equacionadas medidas alternativas.  

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, concordando que não 

será fácil alargar o serviço de táxi takeaway ao restante comércio, sugerindo, no entanto, 

que possa ser pensada a utilização dos serviços do município ou outra entidade externa que 

possam ser economicamente mais vantajosos. -------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Oliveira, do PS, sugerindo que poderá ser 

equacionada a celebração de protocolos com as associações do concelho para este efeito, 

configurando assim uma forma de reforçar também o apoio às associações e coletividades 

locais que também têm sido afetadas pelas restrições impostas. --------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, considerando que há também aqui uma oportunidade 

de negócio que as empresas podem aproveitar, no sentido de que passou a haver uma 

procura para um serviço de entregas que antes não se verificava e que é importante 

também que as empresas saibam readaptar-se. Lembrou que, por exemplo, os 

supermercados também estão a fazer entregas ao domicílio, bem outros comércios, mas 

cada um por si, havendo aqui também a oportunidade de se articularem e procurarem a 
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criação de um serviço que possa servir para colmatar a oferta de mercado, e criar novas 

formas de negócio e criação de postos de trabalho. -------------------------------------------------------  

----- Indicou que no decorrer da presente semana já foram pedidos ao Gabinete de Inserção 

Profissional e à Ação Social que possam identificar pessoas com carta de condução, mesmo 

que apenas de motociclos, para possível serviços de entrega, prevendo-se a possibilidade 

de criação de oportunidades de emprego, mesmo através de CEI – Contratos de Emprego e 

Inserção, de forma a poder-se criar uma medida complementar que reforce o apoio ao 

comércio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------  

8- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; --------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 4 de fevereiro de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.273 834,02€ (um milhão, duzentos 

e setenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro euros e dois cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 211.262,12€ (duzentos e onze mil, duzentos e sessenta e dois 

euros e doze 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 22 de janeiro e 4 de fevereiro de 2021, no 

valor total de 210.109,02€ (duzentos e dez mil, cento e nove euros e dois cêntimos).  ----------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 4 de 

fevereiro de 2021.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

10- Cabazes de Natal - Proposta de ajudas técnicas – proc. nº 1194/2021; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 1194/2021. --  
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----- Interveio o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, sugerindo a possibilidade de se 

adquirir as ajudas técnicas também a outras entidades locais que também atuam nesta área 

de mercado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, referindo que sempre que possível o município 

contacta empresas locais para parceiros e investidores sociais, sendo que felizmente tem 

havido uma grande recetividade por parte do tecido empresarial no sentido de participar 

nestas ações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que no âmbito de alguns serviços são 

oferecidos rastreios, com o compromisso de depois também se fazer a aquisição dos 

materiais às próprias entidades, sendo que, neste aspeto, o Município tem feito o controlo, 

pedindo elementos, a fim de posteriormente validar o apoio, acrescentando que é com 

apoios deste género que vamos conseguindo minorar alguns problemas sociais que se vão 

verificando. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de dois apoios para ajudas 

técnicas, consubstanciada na aquisição de lentes e armações à Ótica Maxivisão – 

Carvalho&Martins, Lda, no valor total de 730 euros (setecentos e trinta euros), nos termos 

da informação técnica nº 1194/2021. ---------------------------------------------------------------------------  

 11- Pedido de Ajuda | Situação Social de Vulnerabilidade . proc.: 1302/2021; ------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 1302/2021. --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro no valor de 1.638,50€ 

(mil seiscentos e trinta e oito euros e cinquenta cêntimos), nos termos propostos na 

informação técnica nº 1302/2021. -------------------------------------------------------------------------------  

12- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares - 
Despacho nº9/2021 - Aprovação de minuta de protocolo e atribuição de apoio - Para 
Ratificação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, por se considerar 

impedido nos termos do nº4 do art.º 31º do CPA. -----------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente o despacho nº 9/2021, do Sr. Presidente, de 29 de 

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

----- “DESPACHO Nº 9 / 2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO E CONSEQUENTE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO--------  

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

considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Que nos termos do nº 2 do art.º 23º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se encontram 

cometidos ao Município, entre outras, atribuições nas áreas da Cultura, Educação, Desporto, 

Ocupação de Tempos Livres, Ensino, Saúde, Ação e Solidariedade Social e Proteção Civil.--------------  

• Que a al o) e u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, prevê 

expressamente que é da competência da Câmara Municipal 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, e que lhe compete também apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. 

• Que este auxilio, através da concessão de apoios financeiros e não financeiros, representa uma das 

mais importantes formas de apoio ao associativismo e à vitalidade da sociedade civil. ---------------------  

• Que a missão atribuída à Associação de Bombeiros Voluntários se reveste de interesse primordial 

para a população deste Município; ----------------------------------------------------------------------------------------  

• O impacto muito significativo na sua faturação face ao acréscimo repentino de gastos com 

equipamentos de proteção individual e material de desinfeção, consequência direta da Pandemia do 

Covid-19; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Que os apoios operacionalizados, e entretanto, anunciados à escala nacional, poderão não chegar 

para cobrir as necessidades sentidas pela Associação que em virtude do aumento das suas 

despesas e a redução de receitas em consequência da Pandemia do Covid-19, está a enfrentar 

dificuldades financeiras, o que pode comprometer a sua capacidade de resposta a emergências. ------  

• Que é urgente apoiar, de imediato, a Associação face aos motivos acima descritos; ----------------------  

• Que o encargo da despesa será satisfeito pela seguinte dotação em vigor e na qual tem cabimento 

no orçamento: na classificação orgânica 0102, na classificação económica 040701 e nas GOP 03 

010.2002/1006-Acc.1 Transferências correntes, o qual foi atribuído, o número de cabimento 27658 

em 21/01/2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando, por último, que urge apoiar de imediato a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de Poiares e que a próxima reunião de Câmara se realizará apenas no dia 5 

de fevereiro, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de 

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

a) Aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Vila Nova de Poiares, que se anexa ao presente despacho; ---------------------------------------------------  

b) Proceder ao pagamento imediato de € 6.100,00 (seis mil e cem euros) ao abrigo e por conta do 

referido protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021 NOS TERMOS 

DO DISPOSTO NO Nº 3 DO ART.º 35º DO ANEXO I À LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.” -------  
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----- O Sr. Vice-Presidente apresentou uma adenda à minuta de contrato, com a inclusão 

na cláusula 3ª de um novo número, nº4, com a seguinte redação: "4-Dado a pandemia 

mundial devido ao Coronavírus, são necessárias medidas de higienização e consumíveis 

imprescindíveis para assegurar as questões de higiene e segurança indicadas pela DGS, 

sendo para este efeito atribuído um apoio de 2400€ (dois mil e quatrocentos euros), sob a 

forma de 200€ (duzentos euros) mensais”. -------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação do despacho acima 

transcrito e a aprovação da minuta de protocolo com as alterações indicadas. --------------------  

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD. ------------  

 13- Minuta de Protocolo 2021 | Associação Desportiva de Poiares (1º Semestre); ------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº1107/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vice-Presidente apresentou uma adenda à minuta de contrato, com a inclusão 

na cláusula 4ª de um novo número, nº6, com a seguinte redação: "6-Dado a pandemia 

mundial devido ao Coronavírus, são necessárias medidas de higienização e consumíveis 

imprescindíveis para assegurar as questões de higiene e segurança indicadas pela DGS, 

sendo para este efeito atribuído um apoio de 300€ (trezentos euros), sob a forma de 50€ 

(cinquenta euros) mensais”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Associação Desportiva de Poiares referente aos apoios para o 1º semestre de 2021. ----------   

 14- Minuta de Protocolo 2021 | APPACDM-Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares; ---------------------------------------------  
----- Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, por se considerar 

impedido nos termos do nº4 do art.º 31º do CPA. -----------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº1398/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

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

APPACDM-Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila 

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

 15- Minuta de Protocolo 2021 | Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Poiares; -----------------------------------------------  
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----- Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, por se considerar 

impedido nos termos do nº4 do art.º 31º do CPA. -----------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº1400/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

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

Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades da Santa Casa da Misericórdia de Vila 

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

 16- Minuta de Protocolo 2021 | ADIP-Associação de Desenvolvimento Integrado de 
Poiares; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, por se considerar 

impedido nos termos do nº4 do art.º 31º do CPA. -----------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº1393/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

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

ADIP-Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares.-------------------------------------------   

 17- Minuta de Protocolo 2021 | CBEISA-Centro de Bem Estar Infantil de St.º André; ---  
----- Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, por se considerar 

impedido nos termos do nº4 do art.º 31º do CPA. -----------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº1401/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

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

CBEISA-Centro de Bem-Estar Infantil de St.º André. ------------------------------------------------------   

----- Neste momento retomou os trabalhos o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD. -------------  

 18- Minuta de Protocolo 2021 | Comunidade Juvenil Francisco de Assis; -------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº1402/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

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

Comunidade Juvenil Francisco de Assis. ----------------------------------------------------------------------   

 19- Intervenção em ludoteca /sala de convívio na Comunidade Juvenil Francisco de 
Assis - Polo Olho Marinho; --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº 1304/2021. 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio financeiro, no valor de 

€1.001,22 (mil e um euros e vinte e dois cêntimos), à Comunidade Juvenil Francisco de 

Assis, nos termos da informação técnica nº 1304/2021. --------------------------------------------------  

20- Processo de Obras n.º38/2020 - Legalização de ampliação - Estores Carvalho, 
Lda - Lote 15 do Pólo I da Zona Industrial; ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 38/2020, cujo titular é Estores 

Carvalho, Lda, processo constituído com vista à legalização de ampliação de instalações, 

sito no lote 15 do Pólo I da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares, freguesia de São Miguel 

de Poiares, para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura. --------------------------------------  

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

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

 21- Processo de Obras nº 1/2021 - Licenciamento de construção de armazém 
(garagem) - José António Henriques Fernandes - Alveite Grande; -----------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 1/2021, cujo titular é José 

António Henriques Fernandes, processo constituído com vista ao licenciamento de 

construção de armazém, sito em Alveite Grande, freguesia de São Miguel de Poiares para 

efeitos de aprovação do projeto de arquitetura.--------------------------------------------------------------  

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

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

 22- Processo de Obras nº 2/2021 - Licenciamento de ampliação de moradia - Maria 
Manuela de Jesus Marta Dias - Segundeira; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 2/2021, cujo titular é Maria 

Manuela de Jesus Marta Dias, processo constituído com vista ao licenciamento de 

ampliação de moradia, sita em Segundeira, freguesia de Poiares (Santo André) para efeitos 

de aprovação do projeto de arquitetura. -----------------------------------------------------------------------  

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

dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------  
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 23- Processo de Obras nº 3/2021 - Pedido de anulação da decisão de renovação de 
licença - Michael Anthony Struthers - Olho Marinho; -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 3/2021, cujo titular é Michael 

Anthony Struthers, para efeitos de anulação da decisão de renovação de licença de 

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

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

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

 24- Processo de Obras nº 4/2021 - legalização de obras em moradia - João Manuel 
da Conceição Carvalho dos Santos - Largo da Capela, n.º 4, Pereiro de Além; -----------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 4/2021, cujo titular João Manuel 

da Conceição Carvalho dos Santos, processo constituído com vista à legalização de obras 

em moradia, sita em Segundeira, freguesia de Arrifana, para efeitos de aprovação do projeto 

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

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

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

 25- Pedido de Certidão de Compropriedade - Vanessa Soraia Pires da Costa 
Marques - Pinheiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o pedido de certidão de compropriedade, cujo titular 

Vanessa Soraia Pires da Costa Marques, referente ao artigo matricial rústico 6853, da 

freguesia de Poiares (Santo André). ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

26- ERP Portugal - Recolha de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, estabelecimento 
de contrato de recolha de pilhas;  ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9430/2020, 

acompanhada da minuta de contrato a estabelecer com a ERP Portugal/Associação Gestora 

de Resíduos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, referindo que no protocolo em apreço 

há referência à recolha de eletrodomésticos, acrescentando que há instituições do concelho 

que fazem também este tipo de recolha e alertando para este protocolo não constitua uma 
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forma de concorrência com as referidas instituições e não possa vir a retirar-lhes algum do 

proveito que conseguem com estes serviços. ----------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que estes protocolos são utilizados 

preferencialmente para os espaços do município, com recolha de pilhas e acumuladores, 

acrescentando que o Município está atento aos serviços que as instituições prestam, 

utilizando-os e até incentivando a sua utilização, tendo inclusivamente um acordo com a 

APPACDM, com cedência de viatura elétrica e funcionário para apoiar nas recolhas. 

Acrescentou que o Município tenta sempre conciliar e articular com as IPSS’s de forma a 

não colidir ou prejudicar os serviços que prestam. ----------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de recolha de 

pilhas e acumuladores, a celebrar com a ERP Portugal/Associação Gestora de Resíduos. ---  

 27- Programa H2020 - Green Deal - call LC-GD-4-1-2020 - Nomeação do Sr. Vice-
Presidente - Para Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente para ratificação a proposta nº 4/2020, do Sr. Vice-

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

----- “Candidatura no âmbito do programa H2020 - Green Deal - call LC-GD-4-1-2020 ----------------------  

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

apresentar o Projecto candidatado no âmbito do programa Horizonte 2020, na call LC-GD-4-1-2020. --  

A linha de financiamento obriga a pelo menos 3 entidades de 3 países da União Europeia, suportando 

projetos com um valor entre os 5 e os 20 milhões de euros. O prazo de candidaturas era até dia 26 de 

janeiro 17horas (CET). O consórcio é composto por 21 entidades,, conforme apresentado em tabela 

do projeto, sendo a entidade promotora a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. --------  

As reuniões decorreram a partir de janeiro, com a participação dos vários parceiros e discussão do 

projeto em regime de partilha e co-construção, participando das reuniões e na conceção do projeto a 

Dra. Elizabete Paulo (bióloga do Município), Engenheira Ana Dias (Serviço Obras Públicas do 

Município) e o Dr. Artur Pernas (Estagiário PEPAL de Desporto, Juventude e Associativismo do 

Município). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estando ainda em fase de avaliação da candidatura e atendendo aos direitos de propriedade pelas 

partes envolvidas no projeto, para que houvesse participação do município foi assinado um Acordo de 

Divulgação (Disclosure Agreement) para que os documentos sejam confidenciais, apenas podendo 

ser utilizados para fins de trabalho da instituição – neste caso do Município de Vila Nova de Poiares. 

Realça-se por isso a impossibilidade de publicação ou divulgação do presente projeto. --------------------  

Este tipo de candidaturas têm um grau relevante no âmbito de inovação e desenvolvimento e com o 

potencial aproveitamento de fundos a 100% para os Municípios, pagando o tempo de afetação de 

recursos humanos ao projeto, consumíveis, prestação de serviços e outros tipo de gastos. O que para 

o presente projeto representa 230.550€ (custos diretos com pessoal), 900.000€ (outros custos 
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diretos), 282.637€ (custos indiretos) representando um total de 1.413.187,50€ para quatro anos (48 

meses) de projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O projeto visa a criação de um Living Lab urbanístico com intervenção em parte do Bairro da Ferreira, 

substituindo as coberturas e melhorando os isolamentos das casas, para além da constituição uma 

rede de produção energia e de um espaço de convívio/comunitário. Para além disso, perspetiva-se a 

intervenção em todos os edifícios escolares para melhoria da eficiência energético através de 

revestimento e isolamento e equipamentos de sensores energéticos / domótica. Pelo que o valor de 

benefício para o município não é tão claro, atendendo que haverá material a ser instalado que se 

contabiliza no orçamento dos outros parceiros do projeto. ----------------------------------------------------------  

Realça-se aqui o papel principal de Vila Nova de Poiares no projeto com uma área de intervenção 

superior os demais municípios, mas com a intenção de obter mecanismos de financiamento para 

resolução de dois problemas identificados a nível municipal. ------------------------------------------------------  

Atendendo às competências delegadas no Sr. Presidente da Câmara Municipal para os 

compromissos plurianuais, fruto da aprovação da proposta PROPOSTA Nº 54 / 2020 - Autorização 

genérica para assunção de compromissos plurianuais, para os efeitos previstos na al. c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro na sua redação atual, e do artigo 12º do decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho.  

No nº4 da referida proposta, é definido que “Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal 

deverá ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 

autorização genérica concedida.”, pelo que se apresentação a informação do projeto, antecipando tal 

e dando a conhecer o trabalho e o projeto apresentado, antes da sua aprovação de apoio financeiro 

para posterior integração no orçamento e plano plurianual de investimentos. ---------------------------------  

Atendendo à necessidade de definir um representante legal para a elaboração da candidatura e 

acompanhamento da mesma, e uma vez que a exigência temporal, a necessidade de comunicar no 

momento em inglês e as competências e os pelouros distribuídos, deve ser ratificada a representação 

do Vice-Presidente Artur Jorge Baptista dos Santos, no âmbito da mesma, para efeitos de 

comunicação entre as entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, propõe-se à Câmara Municipal ratifique a presente proposta e que seja remetido à 

Assembleia Municipal para ratificação.” ---------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente fazendo a apresentação não só deste projeto como 

também o projeto referido no ponto seguinte, dando conta de que se inserem no âmbito do 

combate às alterações climáticas. Apontou que este primeiro tem um prazo de 36 meses de 

implementação, mais dirigido à sensibilização para a temática junto da população, sendo um 

projeto que junta 23 parceiros, com uma previsão de investimento em Vila Nova de Poiares 

na ordem dos 172.900 euros. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Sobre o outro projeto, referiu quem tem um investimento associado de 

1.413.187,50euros, juntando 21 parceiros num projeto liderado pela Faculdade de 

Arquitetura de Lisboa e que incide na criação de living labs. Acrescentou que no caso de 

Vila Nova de Poiares se pretende intervir em dois espaços: no Bairro da Ferreira, em cerca 
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de 30 casas, através da remoção dos telhados de fibrocimento e instalação de isolamento 

térmico nas fachadas; e também no Agrupamento de Escolas com intervenção nos blocos 

também com isolamento das estruturas, remoção de caixilharias e aplicação de painéis 

fotovoltaicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara realçando a mais-valia destas propostas, 

representando um volume de investimento de quase dois milhões de euros, com 

comparticipação a 100%. Sublinhou ainda que a maioria dos municípios estão mais 

vocacionados para os programas operacionais nacionais e, apesar de sermos um município 

com baixo grau de capacitação, conseguimos candidatar-nos a estes programas 

internacionais, o que representa um mérito acrescido, felicitando também a disponibilidade 

dos colaboradores que desenvolveram o projeto. -----------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a representação do Sr. Vice-Presidente, 

Artur Jorge Baptista dos Santos, para efeitos de comunicação entre as entidades, nos 

termos da proposta acima transcrita. ---------------------------------------------------------------------------  

 28- H2020 - Green Deal - call LC-GD-10-3-2020 - Nomeação do Sr. Vice-Presidente - 
Para Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente para ratificação a proposta nº 3/2020, do Sr. Vice-

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

----- “Candidatura no âmbito do programa H2020 - Green Deal - call LC-GD-10-3-2020 --------------------  

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

apresentar o Projecto candidatado no âmbito do programa Horizonte 2020, na call LC-GD-10-3-2020. 

A linha de financiamento obriga a pelo menos 3 entidades de 3 países da União Europeia, suportando 

projetos com um valor entre os 3 e os 5 milhões de euros. O prazo de candidaturas era até dia 26 de 

janeiro 17horas (CET). O consórcio é composto por 23 entidades, conforme apresentado em tabela 

do projeto. Foi apresentado ao Subtopic 1: Enabling citizens to act on climate change and for 

sustainable development through education. ---------------------------------------------------------------------------  

As reuniões decorreram a partir de janeiro, com a participação dos vários parceiros e discussão do 

projeto em regime de partilha e co-construção, participando das reuniões e na concepção do projeto a 

Dra. Elizabete Paulo (bióloga do Município) e o Dr. Artur Pernas (Estagiário PEPAL do Município).-----  

Estando ainda em fase de avaliação da candidatura e atendendo aos direitos de propriedade pelas 

partes envolvidas no projeto, para que houvesse participação do município foi assinado um Acordo de 

Divulgação (Disclosure Agreement) para que os documentos sejam confidenciais, apenas podendo 

ser utilizados para fins de trabalho da instituição – neste caso do Município de Vila Nova de Poiares. 

Realça-se por isso a impossibilidade de publicação ou divulgação do presente projeto. --------------------  

Este tipo de candidaturas têm um grau relevante no âmbito de inovação e desenvolvimento e com o 

potencial aproveitamento de fundos a 100% para os Municípios, pagando o tempo de afetação de 



 

 

  

 26  

recursos humanos ao projeto, consumíveis, prestação de serviços e outros tipo de gastos. O que para 

o presente projeto representa 204.900,49€ (custos diretos com pessoal), 38.958,19€ (outros custos 

diretos), 60.964,66 (custos indiretos) representando um total de 304.823,28€ para três anos (36 

meses) de projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo às competências delegadas no Sr. Presidente da Câmara Municipal para os 

compromissos plurianuais, fruto da aprovação da proposta PROPOSTA Nº 54 / 2020 - Autorização 

genérica para assunção de compromissos plurianuais, para os efeitos previstos na al. c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro na sua redação atual, e do artigo 12º do decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho. 

No nº4 da referida proposta, é definido que “Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Mun icipal 

deverá ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 

autorização genérica concedida.”, pelo que se apresentação a informação do projeto, antecipando tal 

e dando a conhecer o trabalho e o projeto apresentado, antes da sua aprovação de apoio financeiro 

para posterior integração no orçamento e plano plurianual de investimentos. ---------------------------------  

Atendendo à necessidade de definir um representante legal para a elaboração da candidatura e 

acompanhamento da mesma, e uma vez que a exigência temporal, a necessidade de comunicar no 

momento em inglês e as competências e os pelouros distribuídos, deve ser ratificada a representação 

do Vice-Presidente Artur Jorge Baptista dos Santos, no âmbito da mesma, para efeitos de 

comunicação entre as entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Acredita-se assim que este projeto servirá para o desenvolvimento das atividades definidas nos 

nossos planos municipais setoriais, mais especificamente, no plano estratégico de educação 

ambiental e projeto educativo municipal. E poderá contribuir para reforço do orçamento municipal, 

liderança e inovação no setor ambiental com vista ao combate e adaptação às alterações climáticas e 

envolvimento e participação dos cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, propõe-se à Câmara Municipal ratifique a presente proposta e que seja remetido à 

Assembleia Municipal para ratificação.” ---------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a representação do Sr. Vice-Presidente, 

Artur Jorge Baptista dos Santos, para efeitos de comunicação entre as entidades, nos 

termos da proposta acima transcrita. ---------------------------------------------------------------------------  

29- Abertura do procedimento concursal pela CIM para o estudo técnico de 
viabilidade da estrada de alternativa à N17 e ligação ao IP3; ------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente comunicação remetida ao Município de Vila Nova de 

Poiares pela CIM-Região de Coimbra, acompanhada de documentação referente à abertura 

de procedimento concursal para o estudo técnico de viabilidade da estrada de alternativa à 

EN-17 e ligação ao IP3. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, dando conta de que se trata de uma ação 

liderada pela CIM-Região de Coimbra, e que é uma boa notícia para o desenvolvimento da 
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região e do nosso concelho. Referiu que, após tantas intervenções, finalmente foi possível 

concretizar o primeiro passo rumo ao tão ambicionado objetivo de ligar a A13 ao IP3 e ao 

IC6, servindo diretamente Vila Nova de Poiares e Lousã e toda a região. ---------------------------  

----- Acrescentou que se trata de um investimento que já foi identificado no Plano Nacional 

de Investimento para 2020-2030 e também incluído no PRR- Plano de Recuperação e 

Resiliência, a tão propalada ‘bazuca financeira’ que virá para Portugal nos próximos 6 anos.  

----- Adiantou que se trata ainda do estudo de viabilidade técnica que vai apresentar 

soluções de traçado, indicar custos e apontar a viabilidade técnica da obra, seguindo-se 

uma segunda fase para apresentação de projetos de construção e uma terceira fase que é a 

empreitada propriamente dita. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Indicou que a expectativa é a de que o ‘motor de arranque’ não vá abaixo e se caminhe 

de forma célere para que dentro de poucos anos possamos ter finalmente acessos dignos e 

potenciar a economia do concelho.------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente felicitando que finalmente se possa perspetivar alguma 

solução para as acessibilidades do território, e acrescentando que quaisquer que sejam os 

traçados que venham a ser equacionados, certamente serão sempre mais económicos do 

que a solução inicial de ligação a Viseu em perfil de autoestrada, que implicava a travessia 

sobre o Rio Mondego. Sublinhou também a solidariedade dos municípios da CIM, mesmo os 

que não são abrangidos pelo projeto. Apresentou ainda os parabéns ao Sr. Presidente pelo 

trabalho político desenvolvido e pela agilidade com que se conseguiu concretizar este 

primeiro passo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, reforçando a manifestação da solidariedade 

intermunicipal, lembrando que o protocolo com a Infraestruturas de Portugal foi inicialmente 

negociado pelos municípios de Vila Nova de Poiares e Lousã, havendo uma proposta inicial 

de repartição dos custos deste estudo de viabilidade, sendo suportados a 50% pela IP e os 

restantes 50% repartidos pelos 2 municípios. Acrescentou que essa proposta foi depois 

apresentada em sede da CIM-RC, tendo os 19 municípios decidido assumir uma repartição 

dos custos em partes iguais, numa manifestação de solidariedade intermunicipal mesmo 

pelos municípios do litoral que não serão diretamente beneficiados.----------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, apontando que é de facto um bom 

início, é uma primeira intenção, esperando que não fique só no papel. Deu os parabéns ao 

Município por este enfoque no problema da falta das acessibilidades e no que isso 

representa em termos de custos acrescidos para as empresas. Disse ser uma matéria 

essencial para que não fiquemos atrás do ‘caçoilo de barro vermelho’, considerando 

também que a Lousã é uma marca forte e que há necessidade de reforçar também a nossa 

própria marca, sendo que este projeto é uma excelente oportunidade na medida em que 

poder providenciar condições para reforçar ainda mais a marca de Vila Nova de Poiares. -----  

----- Considerou que estão reunidos todos os ingredientes para que o projeto passe à prática 

o mais rápido possível sendo necessário um acelerador político. --------------------------------------  

----- No campo das acessibilidades, apontou ainda a necessidade de repavimentar a EN-2 

em alguns pontos, dado que o estado de degradação necessita de uma intervenção com 

urgência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que em maio do corrente 

ano a Infraestruturas de Portugal irá requalificar o traçado da EN-2, acrescentando que 

estão praticamente concluídas as negociações para que a Câmara Municipal possa assumir 

o traçado que ainda não foi desclassificado, entre a Ponte de Pedra e o limite do concelho. 

Adiantou também que os técnicos do município estão também a desenvolver o projeto para 

que em simultâneo com a intervenção da IP, possa ocorrer a intervenção de requalificação 

do troço que é da responsabilidade da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

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

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Não houve intervenção do público.  -----------------------------------------------------------   
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----- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS, congratulando o Executivo pelo 

excelente trabalho desenvolvido que nos permitiu chegar ao ponto em que estamos, 

com as obras já desenvolvidas, porque há oito anos atrás a maior parte das pessoas 

não pensaria ser possível fazer tanto em tão curto espaço de tempo e conseguir esta 

percentagem de obra concluída. ---------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta da 

aprovação de duas candidaturas, uma na área da cultura, em conjunto com Lousã e 

Miranda do Corvo e outra na renovação das aldeias. Prestou o seu reconhecimento 

público pelo esforço desenvolvido pela Proteção Civil e pelas IPSS, felicitando os 

resultados obtidos com a descida dos números no concelho, sendo evidente que a 

situação é hoje muito melhor do que há duas semanas atrás. -------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente Artur Santos, do PS, reiterando o 

agradecimento pelo trabalho desenvolvido no combate à pandemia e felicitando 

também a aprovação das candidaturas apontadas pela sra. Vereadora Lara Oliveira. 

----- Manifestou a sua apreensão pelo arranque do ensino à distância, dado que tem 

havido um crescente número de pedidos de equipamentos, também porque o 

choque tecnológico decorrente da pandemia veio alterar por completo as 

necessidades de equipamentos e comunicações. Acrescentou que alguns pais não 

tinham completa noção do custo do tráfego de dados que também disparou trazendo 

dificuldades acrescidas, com aumento significativo dos pedidos de apoio.  --------------  

----- Referiu que estão a ser desenvolvidos contactos com o Estado para que possa 

apoiar o município em relação aos equipamentos adquiridos no ano passado, mas 

serão já apoiados cerca de 60 jovens, 30 dos quais integrados nos escalões A e B 

da ação social escolar, num investimento na ordem dos 20 mil euros, porque é 

necessário apoiar rapidamente para que não se agravem ainda mais as assimetrias.  

----- Referiu que era conhecido desde setembro o levantamento das necessidades 

por parte do agrupamento de escolas, com preparação para implementação de um 
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plano B face ao atraso dos equipamentos, acrescentando que o Município estará 

sempre de portas abertas para colaborar, mas não poderá substituir-se às 

responsabilidades do Estado. Apontou que se trata de uma quantidade de 

equipamento avultada, com necessidade de controlos de utilização que constitui 

alguma preocupação na forma como tudo vai funcionar nesta fase de ensino à 

distância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu conta a título de exemplo o que acontece numa instituição do concelho, 

com lar residencial para jovens, onde estão cerca de 30 jovens, para os quais 

apenas existem 4 computadores, o que é manifestamente reduzido e contribui para 

limitar ainda mais a aprendizagem de um conjunto de jovens que já por si são 

estigmatizados e rotulados como foco de problemas na comunidade. ---------------------  

----- Adiantou também que o Município tem feito um esforço muito grande com 

acompanhamento de técnicos, considerando que este trabalho remoto também não 

é o mais eficaz, a que acrescem os problemas de cobertura de rede de 

comunicações, que não corresponde ao que é apresentada pela ANACOM, havendo 

necessidade de reforçar esta estrutura técnica e tecnológica, com investimento na 

rede de fibra ótica, para que os vários operadores possam operar nos diferentes 

locais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Agradeceu os contributos dos senhores vereadores, sublinhando que grande 

parte do investimento que é feito só é possível porque tem havido capacidade para 

apresentar boas candidaturas aos programas operacionais e fundos europeus. -------  

----- Obras – Sublinhou a este nível 3 obras em curso, fruto precisamente de 

candidaturas aprovadas, nomeadamente o Mercado Municipal, o Pólo II da Zona 

Industrial e a requalificação do Lavadouro da Venda Nova e espaço envolvente que 

vai melhorar muito as condições naquele local. --------------------------------------------------  
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----- Candidaturas em análise – deu conta de que o município se encontra a 

aguardar decisão de aprovação em relação a outras candidaturas, nomeadamente, 

desde 2017 a requalificação das Piscinas Municipais, sobre a qual ainda não houve 

qualquer decisão; também uma candidatura para requalificação da Av. Manuel 

Carvalho Coelho, no valor de 1.4000.000 euros, com zonas pedonais e cicláveis com 

possibilidade de se estenderem ao parque verde e que irá criar melhores condições 

de circulação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- COVID – Congratulou-se com a descida dos números de casos ativos no 

concelho, sendo o menor da região, no entanto afirmou que é uma situação que 

pode alterar-se a qualquer momento, sendo que só devemos ficar satisfeitos quando 

for possível ultrapassar por completo e de forma definitiva esta situação. ----------------  

----- Ensino à distância – Referiu que está de regresso o ensino não presencial e 

infelizmente reconhece que não foram acauteladas, pelas entidades responsáveis, 

todas as condições para que tal pudesse acontecer devidamente, com o decorrente 

prejuízo para os alunos. Considera que é, de facto, uma forma muito discriminatória 

e que se criam condições para agravar ainda mais as desigualdades.  -------------------  

----- Acrescentou que o Município pode assumir, desde já, 31 computadores para 

todos os alunos da Ação Social Escolar de escalão A e B, esperando que também 

se consiga resolver a questão em relação aos restantes através de outros apoios. ---  

----- Apontou que o acesso à rede é outra preocupação e que têm havido já vários 

alertas a este nível a fim de se resolver este problema. ---------------------------------------  

----- Disse desejar que os problemas na atribuição dos equipamentos informáticos 

aos alunos por parte do Governo se resolvam o mais rapidamente possível e que as 

coisas possam correr da melhor forma, sendo, no entanto, desejável que 

rapidamente se possa voltar às aulas presenciais, se não for para todos os alunos, 

pelo menos para os que evidenciam mais dificuldades de acesso à rede ou com falta 

de apoio em casa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

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

a ata foi lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a 

elaborei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 17 horas e 02 minutos. -  
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