----- Reunião Ordinária Pública de 21 de maio 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 ------------------------------------------------------------------------------ Marcos André Marta Bento ------------------------------------------------------------------------------------- Ana Lara Henriques de Oliveira ------------------------------------------------------------------------------- João Pedro Vaz Pereira ----------------------------------------------------------------------- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. ---

1- Ata nº 86/2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Ata nº 86/2021. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 86/2021. ------------------------------2- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ---------------------------- Para este ponto foi presente a informação técnica registo myDoc nº 5946/2021 e o
Plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Prevenção de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas. ------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou, remeter à Assembleia Municipal para deliberação. ----------------------------3- Proposta de Abertura de Procedimentos Concursais 2021 - Art.º 61.º da Lei nº 75B/2020, de 31 de dezembro ----------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Proposta nº 27/2021 do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, de 11 de maio, que a seguir de transcreve: --------------------------------------------------“PROPOSTA Nº 27 / 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------1
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ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS - 2021 – Art.º 61.º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de
dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor
à Câmara Municipal o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal, de 4 de dezembro de 2020, e da Assembleia
Municipal, de 21 de dezembro de 2020, o Mapa de Pessoal para o ano de 2021, contendo todos os
postos de trabalho a ocupar em 2021. ----------------------------------------------------------------------------------Aquando da elaboração daquele Mapa de pessoal foram ponderadas as carências observadas a
vários níveis, bem como efetuada uma análise da sua evolução global, tendo sido manifestada a
necessidade de recrutamento urgente, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com vista à prossecução das atividades permanentes deste Município, para
as seguintes áreas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área Gestão Florestal -------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Engenharia Civil ---- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área da Contabilidade e
Auditoria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Recursos Humanos
- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Ciências da
Educação e Psicologia ------------------------------------------------------------------------------------------------------- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de Apoio
Educativo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Ciências do
Desporto------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manteve-se também a necessidade de recrutamento para o presente ano de 2021, de 6 dirigentes
– 2 chefes de unidade de 3.º grau e 4 chefes de unidade de 4.º grau, cuja composição do júri foi
autorizado por deliberação da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2020, e abertura do
procedimento por deliberação da Câmara Municipal de7 de fevereiro de 2020. ------------------------------Com a entrada em vigor da Lei n.º 75.º-B/2020, de 31 de dezembro, Orçamento do Estado para 2021
(doravante designada por LOE 2021), verifica-se que se mantém algumas limitações quanto ao
recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais. -------------------------------------------------------------Assim, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Do Enquadramento Legal -----------------------------------------------------------------------------------------------1.1. A abertura de procedimentos concursais para os municípios que, a 31 de dezembro de 2020, se
encontram na situação prevista no nº 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, ou seja, que se encontrem
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em situação de saneamento financeiro, estão impedidos de proceder à abertura de procedimentos
concursais (nº 1 do artigo 61.º da LOE 2021). ------------------------------------------------------------------------- .
Todavia, prevê o nº2 do artigo 61.º da LOE 2021 que: “Em situações excecionais, devidamente
fundamentadas, a assembleia municipal pode autorizar a abertura dos procedimentos concursais a
que se refere o número anterior, fixando casuisticamente o número máximo de trabalhadores a
recrutar, desde que, de forma cumulativa: -----------------------------------------------------------------------------a) Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo de
emprego público previamente constituído; -----------------------------------------------------------------------------b) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de
prestação de serviço público legalmente estabelecidas, e ponderada a carência dos recursos
humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a sua evolução global na
autarquia em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos
orçamentos dos serviços a que respeitam; ----------------------------------------------------------------------------d) Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos na Lei n.º
104/2019, de 6 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------e) O recrutamento não corresponda a um aumento da despesa com pessoal verificada em 31 de
dezembro de 2020.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Do cumprimento dos requisitos exigidos ----------------------------------------------------------------------------2.1. No que concerne à verificação dos requisitos previstos no ponto anterior, a seguir se indicam os
fundamentos que, em nosso entender, constituem o cumprimento dos requisitos legais:------------------2.1.1. Da impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por trabalhadores com vínculo de
emprego público previamente constituído (alínea a) do nº2 do artigo 61.º da LOE 2021): A abertura do
procedimento concursal sê-lo-á no estrito cumprimento da legislação aplicável em vigor,
designadamente, no previsto no nº 1 a nº 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (LTFP). Propõe-se assim que, em
linha com o princípio da eficiência e economia que deve nortear a atividade municipal, se proceda, em
sede deste procedimento concursal, ao recrutamento concomitante de candidatos que: i) se
inscrevam no universo a que se refere o nº3 do artigo 30.º da LTFP e em conformidade com o
disposto na alínea d) do artigo 37.º da LTFP; ii) e, em caso de impossibilidade de ocupação de todos
ou de alguns postos de trabalho por candidatos pertencentes aos universos atrás referidos, seja dado
parecer favorável pelo Órgão competente (Câmara Municipal) para admitir candidatos que se
inscrevam no universo a que se refere o nº4 do artigo 30.º da LTFP. Considera-se assim que, salvo
melhor opinião, serão cumpridos, com a abertura do respetivo procedimento concursal nos termos
propostos, aqueles mesmos requisitos.----------------------------------------------------------------------------------
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Acresce que, para efeitos dos artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, já
foi consultada a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC), Entidade Gestora da
Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), que integra o Município de Vila Nova de Poiares,
sobre a existência de pessoal em requalificação naquela entidade, tendo esta informado declarou que
não se encontra constituída, nem existe lista nominativa dos trabalhadores que são colocados em
situação de requalificação. (anexo I) ------------------------------------------------------------------------------------Não é necessário consultar o Instituto Nacional de Administração, I. P. (INA, I. P.) no âmbito do
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, uma vez que,
de acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de
maio de 2014, devidamente homologada pelo Exmº Sr. Secretário de Estado da Administração Local,
em 15 de julho de 2014, “As autarquias locais não tem de consultar a Direção-Geral da Qualificação
dos Trabalhadores” (atualmente INA, I.P). -----------------------------------------------------------------------------2.1.2. Da imprescindibilidade do recrutamento (alínea b) do nº2 do artigo 61.º da LOE 2021): Como
supramencionado, existe neste Município uma carência de recursos humanos e a necessidade
urgente de proceder ao recrutamento dos seguintes postos de trabalho: um (1) posto de trabalho para
a carreira/categoria de Técnico Superior - área Gestão Florestal; um (1) posto de trabalho para a
carreira/categoria de Técnico Superior - área de Engenharia Civil; um (1) posto de trabalho para a
carreira/categoria de Técnico Superior - área da Contabilidade e Auditoria; um (1) posto de trabalho
para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Recursos Humanos; dois (2) postos de
trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Ciências da Educação e Psicologia;
dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de Apoio
Educativo; um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Ciências
do Desporto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estes postos de trabalho representam uma necessidade permanente e não satisfeita, prevista no
Mapa de Pessoal 2021 do Município, pelo que a sua não ocupação resultaria numa rutura da
capacidade de resposta desta entidade para assegurar o cumprimento das obrigações de prestação
de serviço público a que está obrigada. Justifica-se igualmente esta carência de recursos humanos,
pelo menos no que se refere a 4 postos de trabalho, tendo em vista o suprimento de funções de apoio
e suporte ao exercício de atividades que necessariamente irão resultar da transferência de
competências para a administração local na área da educação, no próximo ano de 2022. ----------------2.1.3. Do cabimento orçamental e aumento da despesa (alíneas c) e e) do nº2 do artigo 61.º da LOE
2021): Os encargos com o referido recrutamento encontram-se previstos no Orçamento Municipal
para o ano de 2021, na rubrica 01.02 - 01.01.04.04 - Recrutamento de Pessoal - Novos postos de
trabalho" existindo cabimento para a contratação de sete Técnicos Superiores e dois Assistentes
Operacionais, segundo informação da Unidade Financeira nº 4742 de 19 de abril de 2021. (anexo II).
Informa-se ainda que este recrutamento não corresponde a um aumento da despesa com pessoal
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deste Município, em conformidade com o referido na informação financeira supra indicada e anexa à
presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Encontram-se, deste modo, igualmente cumpridos os requisitos do Plano de Ajustamento Municipal e
este não é contrário ao que refere a presente disposição legal ---------------------------------------------------2.1.4. Do cumprimento dos deveres de informação (alínea d) do nº2 do artigo 61.º da LOE 2021): Os
deveres de informação previstos na Lei n.º 104/2019, de 6 de setembro, encontram-se integralmente
cumpridos pelo Município, tendo sido remetidos para a DGAL. (anexo III) ------------------------------------Face a tudo o que se acaba de valorar, e com base nas fundamentações vertidas na presente
proposta, consubstanciadas nas informações dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal,
delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) no sentido de remeter a presente proposta à Assembleia Municipal, para que esta autorize, nos
termos previstos no nº 4 do art.º 61.º da Lei de Orçamento de Estado para 2021, conjugado com o
disposto na al ccc) do nº 1 do art.º 33 do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a abertura de
procedimento concursal, para o preenchimento de nove (9) postos de trabalho, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, nas áreas infra indicadas, previstos e não
ocupados no Mapa de Pessoal 2021: ------------------------------------------------------------------------------------ um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área Gestão Florestal -------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Engenharia Civil ---- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área da Contabilidade e
Auditoria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Recursos Humanos
- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Ciências da
Educação e Psicologia ------------------------------------------------------------------------------------------------------- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de Apoio
Educativo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Ciências do
Desporto------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bem como: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a abertura de procedimento concursal para o recrutamento de 6 dirigentes – 2 chefes de unidade de
3.º grau e 4 chefes de unidade de 4.º grau, cuja composição do júri foi autorizado por deliberação da
Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2020. ------------------------------------------------------------------ficando assim cumpridos os requisitos previstos nos nºs 2, 3 e 4 da Lei 75.º-B/2020, de 31 de
dezembro, Orçamento de Estado para 2021, verificada que está, a excecionalidade deste
recrutamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo: Elementos demonstrativos da verificação dos requisitos estabelecidos no art.º 61.º da Lei do
Orçamento de Estado. (3 anexos) ----------------------------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a proposta à Assembleia Municipal, para
que esta autorize, nos termos previstos no nº 4 do art.º 61.º da Lei de Orçamento de Estado
para 2021, conjugado com o disposto na al ccc) do nº 1 do art.º 33 do anexo à Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, a abertura de procedimento concursal, para o preenchimento
de nove (9) postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, nas áreas infra indicadas, previstos e não ocupados no Mapa de
Pessoal 2021:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área Gestão
Florestal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de
Engenharia Civil ------------------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área da
Contabilidade e Auditoria ------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Recursos
Humanos
- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de
Ciências da Educação e Psicologia ----------------------------------------------------------------------------- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de
Apoio Educativo ------------------------------------------------------------------------------------------------------- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Ciências
do Desporto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------bem como: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou, a abertura de procedimento concursal para o recrutamento de 6
dirigentes – 2 chefes de unidade de 3.º grau e 4 chefes de unidade de 4.º grau, cuja
composição do júri foi autorizado por deliberação da Assembleia Municipal de 28 de
fevereiro de 2020, ficando assim cumpridos os requisitos previstos nos nºs 2, 3 e 4 da Lei
75.º-B/2020, de 31 de dezembro, Orçamento de Estado para 2021, verificada que está, a
excecionalidade deste recrutamento. ---------------------------------------------------------------------------

4- Informação dos Serviços - Para Conhecimento--------------------------------------------------------- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira –
Contabilidade, no período compreendido entre 7 e 20 de maio de 2021, no valor total de
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578.620,63 € (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte euros e sessenta e três
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 20 de maio
de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------5- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ------------------- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 20 de abril de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.247.954,89€ (um milhão, duzentos
e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) e
em Operações não Orçamentais a quantia de 269.981,09€ (duzentos e sessenta e nove mil,
novecentos e oitenta e um euros e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------6- Prestação de Contas 2020 e Relatório de Atividades ------------------------------------------------ Foram presentes os documentos de prestação de contas 2020 e Relatório de
Atividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estes documentos, após a competente apreciação e aprovação, ficarão arquivados na
área de contabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos favoráveis do PS e a abstenção do
Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, e em cumprimento do disposto na alínea i) do n. 1 do
artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar os documentos de Prestação de
Contas de 2020 do Município de Vila Nova de Poiares, apresentando no exercício de 2020 e
em termos numéricos, os seguintes valores: ---------------------------------------------------------------Relativamente ao Balanço: ---------------------------------------------------------------------------------------Total do ativo = 44 268 325,87€ ---------------------------------------------------------------------------------Património Líquido = 29 299 384,00€ --------------------------------------------------------------------------Passivo = 14 968 941,87€ ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Demonstração de Resultados por Natureza: -----------------------------------------Rendimentos = 6 895 602,20€ ----------------------------------------------------------------------------------Gastos = 10 068 410,14€ -----------------------------------------------------------------------------------------Resultado líquido do exercício = - 3 172 807,94€ ---------------------------------------------------------Relativamente à Demonstração de Fluxos de Caixa: -----------------------------------------------------Recebimentos = 8 105 528,66€ ---------------------------------------------------------------------------------Pagamentos = 7 831 879,44€ -------------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente à Demonstração do desempenho orçamental: ------------------------------------------Recebimentos = 7 967 512,55€ (orçamental) e 138 016,11€ (operações de tesouraria) -------Pagamentos = 7 761 662,96 (orçamental) e 70 216,48 (operações de tesouraria) ---------------Saldos Iniciais de operações orçamentais do desempenho orçamental= 852 169,08 € --------Saldos Iniciais de operações tesouraria do desempenho orçamental = 142 571,75€ -----------Saldos finais de operações orçamentais do desempenho orçamental= 1 058 018,67 € --------Saldos finais de operações tesouraria do desempenho orçamental = 210 371,38€------------------- Mais deliberou, dando cumprimento ao n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma legal,
conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais) na sua redação atual,
submeter os referidos documentos à assembleia Municipal para apreciação e votação. ----------- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, apresentando uma declaração de
voto, justificando o seu sentido de voto com as reservas apresentadas pela Revisora Oficial
de Contas, não obstante as justificações apresentadas, na medida em que não domina os
assuntos em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------7- Revisão nº1 ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021 - Inclusão do
saldo da gerência anterior ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente a revisão nº 1 Orçamental e Grandes Opções do Plano.------------------------------ A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos favoráveis do PS e a abstenção do
Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, aprovar a revisão orçamental nº 1 ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano para inclusão do saldo da gerência anterior. -------------------------------- Mais deliberou submeter os documentos, à Assembleia Municipal, para a competente
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- Ocupação de espaço privado de utilização pública - Grupo Saúde- O meu Doutor
(RAP - Reabilitação Auditiva Portugal, Lda) – Ratificação---------------------------------------------- Para este ponto foi presente a informação técnica registo myDoc nº 4657/2021. --------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de ocupação de
espaço privado de utilização pública apresentado pelo Grupo Saúde-O meu Doutor (RAP Reabilitação Auditiva Portugal, Lda.). -------------------------------------------------------------------------9- Co-organização dia de testes (Rali de Portugal) Equipas Austríacas - Panóplia de
Adeptos Associação – Ratificação------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente um pedido de co-organização para dia de testes de
equipas austríacas-Rali de Portugal, apresentado pela Panóplia de Adeptos Associação. -----
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento da pretensão e assumindo
a co-organização do evento. --------------------------------------------------------------------------------------

10- Ação Social escolar | Situação Social --------------------------------------------------------------------- Para este ponto foi presente a informação técnica registo myDoc nº 5930/2021. --------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito da ação social
escolar, nos termos da informação técnica nº 5930/2021. ----------------------------------------------11- Situação Social | Menor acompanhado pela CPCJ - apoio a prestar ao menor ----------- Para este ponto foi presente a informação técnica registo myDoc nº 5881/2021. --------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio a prestar a menor acompanhado
pela CPCJ, nos termos da informação técnica nº 5881/2021. -----------------------------------------12- Apoio para cadernos de atividades | Situação Social ---------------------------------------------- Para este ponto foi presente a informação técnica registo myDoc nº 5879/2021. --------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no para cadernos de atividades,
nos termos da informação técnica nº 5879/2021. ----------------------------------------------------------

13- Cedência de Espaço/Loja - Escadaria e Complexo "Aldeia Nova" - Associação
iCreate - Ratificação--------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5495/2021. ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de cedência de
espaço/loja – Escadaria e Complexo “Aldeia Nova” efetuado pela Associação iCreate. -------14- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - Centro de Cultura e
Recreio de Ribas - Apoio extraordinário - Situação COVID-19 --------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5948/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com o Centro
de Cultura e Recreio de Ribas. ---------------------------------------------------------------------------------15- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - Associação Desportiva e
Recreativa e Cultural de Mucela - Apoio extraordinário - Situação COVID-19 ----------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5947/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. -----------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com a
Associação Desportiva e Recreativa e Cultural de Mucela. --------------------------------------------16- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - Centro Recreativo e
Cultural de Sabouga - Apoio extraordinário - Situação COVID-19 ---------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5945/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com o Centro
Recreativo e Cultural de Sabouga. ----------------------------------------------------------------------------17- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - Centro de Convívio e
Recreio de Moura Morta - Apoio extraordinário - Situação COVID-19 ----------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5944/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com o Centro
de Convívio e Recreio de Moura Morta. ----------------------------------------------------------------------18- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - Centro de Convívio de
Vale de Vaíde - Apoio extraordinário - Situação COVID-19 -------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5938/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com o Centro
de Convívio de Vale de Vaíde. ----------------------------------------------------------------------------------19- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - Clube de Pesca
Desportiva de Vila Nova de Poiares - Apoio extraordinário - Situação COVID-19 ------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5943/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com o Clube
de Pesca Desportiva de Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------------20- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - Centro de Convívio de
Soutelo - Apoio extraordinário - Situação COVID-19 ----------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5941/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. -----------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com o Centro
de Convívio de Soutelo. -------------------------------------------------------------------------------------------21- Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 - ARCADIA - Associação de
Recreio, Cultura, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite - Apoio extraordinário
- Situação COVID-19--------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3022/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de
apoios financeiros | 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a celebrar com
ARCADIA – Associação de Recreio, Cultura, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite. -22- Proposta à Comunidade intermunicipal da Região de Coimbra decorrente do
Encontro de Conselhos Municipais da Juventude CMJ-------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Proposta nº 28/2021 do Sr. Vice-Presidente, de 18 de
maio, que a seguir de transcreve: ------------------------------------------------------------------------------“PROPOSTA Nº 28 / 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta à Comunidade intermunicipal da Região de Coimbra decorrente do Encontro de Conselhos
Municipais da Juventude CMJ --------------------------------------------------------------------------------------------Artur Jorge Baptista dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem
propor à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------Decorrente do trabalho efetuado pelo Município de Vila Nova de Poiares na área da juventude, pelo
seu Conselho Municipal da Juventude, programa Jovens Autarcas, programa Academia MyPolis –
educação para a cidadania, entre outros projetos e programas orientados para a juventude, tem sido
possível recolher dados relativos a necessidades dos jovens para se envolverem nas políticas
nacionais, regionais e locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------É reconhecido o trabalho da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra em projetos de
interesse para a juventude, nomeadamente as questões de educação, social e turística, com cariz até
desportivo ou de atividade física. O seu trabalho com programas internacionais e funcionamento do
Europe Direct em tal entidade é algo que se considera de relevo para aproximar a juventude dos
decisores políticos e das ações no terreno.----------------------------------------------------------------------------Porém, aparenta ser consensual nos decisores políticos com o pelouro da juventude, a nível nacional,
da necessidade das CIM: --------------------------------------------------------------------------------------------------a) terem um gabinete – técnico específico para a área da juventude e/ou desporto, devido à
especificidade das metodologias de trabalho com os jovens e mecanismos de financiamento. -----------
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b) Da representatividade dos jovens na definição de políticas que lhes diga respeito deve, para além
dos Conselhos Municipais e dos Conselhos Regionais de Juventude, possa haver Conselhos
Intermunicipais da Juventude. --------------------------------------------------------------------------------------------Consideração que a criação da unidade orgânica na CIM permitirá rentabilizar o apoio aos fundos
comunitários e a dinamização em rede de atividades mais orientadas para a juventude, entre outras
oportunidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estas considerações também são fruto da participação do 1º Encontro Nacional dos Conselhos
Municipais da Juventude, promovido pelos Municípios do Porto e de Braga e pela Federação
Nacional das Associações Juvenis, tal foi discutido e afirmado que os Municípios têm um papel
relevante na dinâmica das CIM’s, pelo que devem estes atuar de acordo com tais intenções. E por ser
de concordância dos elementos do CMJ de Vila Nova de Poiares participantes no evento (documento
em anexo ao processo 2021/900.10.501/1), que se apresenta esta proposta. --------------------------------Por isso, somos de propor à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares que delibere a proposta de
que a CIM da Região de Coimbra deverá: -----------------------------------------------------------------------------1 – Criar pelo menos um posto de trabalho e área funcional para a vertente juventude; -------------------2 – Criar um Conselho Intermunicipal de Juventude. ----------------------------------------------------------------Após aprovação desta proposta deverá a mesma ser remetida à CIM-RC para discussão e
deliberação em sede de Conselho Intermunicipal.” -------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de que a CIM deverá criar
pelo menos um posto de trabalho e área funcional para a vertente juventude e criar um
Conselho Intermunicipal de Juventude. -----------------------------------------------------------------------

23- Processo de Obras nº 48/2019 - Alteração ao projeto de arquitetura - Mário
Pereira & Abílio Pereira, Lda – Hortas - S. Miguel de Poiares ----------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 48/2019, cujo titular é Mário Pereira e Abílio
Pereira, Lda., processo constituído com vista ao licenciamento de obras, sito em Hortas,
freguesia de São Miguel de Poiares, para efeitos de aprovação de alteração ao projeto de
arquitetura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. ----------------------------------------------------------------24- Processo de Obras n.º 52/2020 - Licenciamento de edifício de apoio à atividade
Industrial - Ansell Portugal, Lda. - Zona Industrial--------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 52/2020, cujo titular é Ansell Portugal, Lda.,
processo constituído com vista ao licenciamento de edifício de apoio à atividade Industrial,
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sito na Zona Industrial, freguesia de São Miguel de Poiares, para efeitos de aprovação de
alteração ao projeto de arquitetura. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. ----------------------------------------------------------------25- Processo de Obras n.º 50/2020 - Legalização de ampliação de edifício industrial Botaca-Industria e Comercio de Mobiliário, Lda. - Rua G, Lote 53, Pólo I da Zona
Industrial ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 50/2020, cujo titular é Botaca – Industria e
Comércio de Mobiliário, Lda., processo constituído com vista à legalização de ampliação de
edifício Industrial, sito Na Rua G, Lote 53, Pólo I da Zona Industrial, 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. ----------------------------------------------------------------26- Processo n.º 68/2020 - Licenciamento de obras em moradia - Francisco
Humberto de Brito Pinto da Cruz - São Miguel de Poiares --------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 68/2020, cujo titular é Francisco Humberto de Brito
Pinto da Cruz, processo constituído com vista ao licenciamento de obras em moradia, sito
em São Miguel de Poiares, freguesia de São Miguel de Poiares, para efeitos de aprovação
de projeto de arquitetura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. ----------------------------------------------------------------27- Pedido de Certidão de compropriedade - Hildegarde Joanna Marcella Van
Mulders - Salgueiral/Vale de Vaíde - Artº 2594 -------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o pedido de certidão de compropriedade, cujo titular é
Hildegarde Joanna Marcella Van Mulders, referente ao terreno inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo matricial nº 2594, sito em Salgueiral/Vale de Vaíde, da freguesia de
Poiares (Santo André). -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------28- Pedido de Certidão de compropriedade - Hildegarde Joanna Marcella Van
Mulders - Salgueiral/Vale de Vaíde - Artº 3268 -------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o pedido de certidão de compropriedade, cujo titular é
Hildegarde Joanna Marcella Van Mulders, referente ao terreno inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo matricial nº 3268, sito em Salgueiral/Vale de Vaíde, da freguesia de
Poiares (Santo André). ----------------------------------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

29- Execução das Infraestruturas do Polo II da Zona Industrial - 1ª fase - Recomeço
da empreitada – Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5216/2021. ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão, proferida pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, no sentido de recomeçar a empreitada de Execução das
Infraestruturas do Polo II da Zona Industrial – 1ª fase. ---------------------------------------------------30- Plano de Comunicação no Desporto e Atividade Física- Resultados Finais---------------- Para este assunto foram presentes os resultados finais do Plano de Comunicação no
Desporto e Atividade Física. ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------31- ENEA 2020 - Saúde de qualidade e cidades e comunidades sustentáveis 2021 Submissão de Candidatura nº 1048 ----------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a comunicação de submissão de candidatura nº 1048 à
ENEA 2020 – Saúde de qualidade e comunidades sustentáveis 2021. ---------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------32- ENEA 2020 - Produção e consumo sustentáveis 2021 - Submissão de
Candidatura nº 1049 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a comunicação de submissão de candidatura nº 1049 à
ENEA 2020 - Produção e consumo sustentáveis 2021. ------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD. --------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS. ------------------------------------------------------------- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. -----------------------------------
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----- Interveio o Sr. Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------------------

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi
lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. ---------------- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 46 minutos. -----------
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