----- Reunião Ordinária Pública de 20 de agosto de 2021 no Salão Nobre da Câmara Municipal --

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas ----------------------------------------------------------------- Presentes à reunião: ------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques ------------------------------------------------------------- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos --------------------------------------------------------------------------- Marcos André Marta Bento ----------------------------------------------------------------------------------- Ana Lara Henriques de Oliveira ----------------------------------------------------------------------------- João Pedro Vaz Pereira --------------------------------------------------------------------- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. --

1- Apoio a Instituições no âmbito da Pandemia COVID-19; ------------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9605/2021,
para ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação da decisão de apoio com
distribuição de equipamentos/materiais e realização de testes (serológicos e antigénio) às
instituições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares - Máscaras (400), viseiras
(12), Testes serológicos (188), termómetro de infravermelhos (1), batas descartáveis (20),
álcool gel (10 lt), luvas descartáveis (1600) e fatos de proteção (EPI) (30); --------------------------- APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Máscaras (500), viseiras (30), Testes serológicos (136), Testes nasal de antigénio (deteção
rápida) (40), batas descartáveis (30), álcool gel (15 lt), luvas descartáveis (1000), fatos de
proteção (EPI) (30); -------------------------------------------------------------------------------------------------- Irmandade Nossa Senhora das Necessidades - Máscaras (1000), viseiras (60), Testes
serológicos (135), batas descartáveis (30), álcool gel (25 lt), luvas descartáveis (2500),
termómetro infravermelhos (1), fatos de proteção (EPI) 50); -----------------------------------------1
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----- CBEISA – Centro de Bem Estar Infantis Santo André - Máscaras (300), viseiras (30),
Testes serológicos (18), álcool gel (10 lt), luvas descartáveis (500); ------------------------------------ CJSF – Comunidade Juvenil São Francisco - Máscaras (200), luvas descartáveis (500),
álcool gel (4lt), viseiras (12); --------------------------------------------------------------------------------------- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares - Máscaras
(300), Testes serológicos (42), luvas descartáveis (2000), álcool gel (10 lt), viseiras (30),
fatos de proteção (EPI) (30); --------------------------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Máscaras (500), Testes serológicos
(148), luvas descartáveis (1000), álcool gel (10 lt); ----------------------------------------------------------- Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - Máscaras (200), viseiras (30), luvas
descartáveis (1000); ------------------------------------------------------------------------------------------------- GNR – Guarda Nacional Republicana - Máscaras (300), viseiras (20), luvas
descartáveis (500), álcool gel (4 lt); --------------------------------------------------------------------------

2- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ----------------- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 19 de agosto de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 943.935,45€ (novecentos e
quarenta e três mil, novecentos e trinta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos) e em
Operações não Orçamentais a quantia de 304.149,48€ (trezentos e quatro mil, cento e
quarenta e nove euros e quarenta e oito cêntimos).---------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------3- Informação dos Serviços - Para Conhecimento; ---------------------------------------------------- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira –
Contabilidade, no período compreendido entre 6 e 19 de agosto de 2021, no valor total de
628.097,06€ (seiscentos e vinte e oito mil, noventa e sete euros e seis cêntimos). ----------------- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 19 de
agosto de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------
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4- Situação Social|Proposta Técnica de Apoio; ---------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº 9832/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro no valor de 1662,48
(mil seiscentos e sessenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos), nos termos da
informação técnica presente. -----------------------------------------------------------------------------------

5- Projeto "Volunteer in Poiares: Education and Nature"|Despesas de viagens,
transferes e despesas inerentes - Ratificação; ---------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº 9529/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio financeiro no valor de
1.012,33 (mil e doze euros e trinta e três cêntimos), nos termos da informação técnica
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Normas do Evento Solidário "Sou Ativo, sou Solidário"; ------------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº 9220/2021
e a minuta das normas do evento solidário “Sou Ativo, sou Solidário”. ---------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta das normas do evento solidário
“Sou Ativo, sou Solidário”. --------------------------------------------------------------------------------------

7- Apoio Pontual - CTEP - Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova
de Poiares; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº
10157/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio pontual extraordinário no valor
de 800€ (oitocentos euros) à CTEP - Companhia de Teatro Experimental de Poiares, nos
termos da informação técnica. ---------------------------------------------------------------------------------
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8- Processo de Obras nº 8/2017 - Licenciamento para renovação e ampliação de
habitação, Cláudia Isabel Antunes de Carvalho - Ervideira; ---------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 08/2017, cujo titular é Cláudia Isabel Antunes de
Carvalho, processo constituído com vista à emissão de licença para renovação e ampliação
de habitação, sita em Ervideira, freguesia de Arrifana, destinado à aprovação do projeto de
arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------9- Processo de Obras nº 16/2021 - Alterações, Patrícia do Carmo Carvalho dos
Santos - Pereiro de Baixo; --------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 16/2021, cujo titular é Patrícia do Carmo Carvalho
dos Santos, processo constituído com vista à emissão de licença de alterações em moradia
unifamiliar, sita em Pereiro de Baixo destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------10- Processo de Obras nº 29/2021 - Licenciamento de construção de edifício
industrial, Hugo Rosa, Unipessoal, Lda. - Zona Industrial - Polo II, Lote 27; ------------------- Foi presente o processo de obras nº 29/2021, cujo titular é Hugo Rosa, Unipessoal, Lda,
processo constituído com vista à emissão de licença de construção de edifício industrial, sito
no lote 27 do Pólo II da Zona Industrial. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o aumento de áreas bruta de construção
(conforme explanado no 1º paragrafo da Informação Técnica): por referência à exceção
prevista no n.º 5 do art.º 8 do Regulamento da Zona Industrial e tendo por consideração a
justificação técnica apresentada (necessidade de áreas amplas para manuseamento de
peças de grandes dimensões e armazenamento de matéria prima);------------------------------------- Mais deliberou aprovar o projeto de arquitetura condicionado à entrega dos elementos
em falta referentes à chaminé da estufa de pintura. -----------------------------------------------------11- Processo de Obras nº 30/2021 - Licenciamento de edifício destinado à indústria,
Aleixo & Santos, Lda. - Zona Industrial - Polo II, Lote 29; --------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 30/2021, cujo titular é Aleixo & Santos, Lda,
processo constituído com vista ao licenciamento de edifício destinado à indústria, sito no lote
29 do Pólo II da Zona Industrial. ------------------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------12- Pedido de Licenciamento de posto de combustível para consumo público - PGL,
Sabores, Lda representado por Pedro Filipe Ramos Francisco - Avenida Manuel
Carvalho Coelho; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o pedido de licenciamento de posto de combustível para consumo público,
apresentado por PGL Sabores, Lda, representado por Pedro Filipe Ramos Francisco, sito
em Avenida Manuel Carvalho Coelho. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------13- Processo de Obras nº 30/2018 - Projeto de alterações, Pieter Johan Groenewald
- Póvoa de Abraveia; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 30/2018, cujo titular é Pieter Johan Groenewald,
com vista ao licenciamento de alterações ao projeto de arquitetura de construção de
moradia unifamiliar sita em Póvoa de Abraveia. -------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------14- Certidão de compropriedade - Lídia Miriam Contente Pereira - Artigo 1705,
Freguesia de Arrifana; -------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o pedido de certidão de compropriedade, apresentado por Lídia Miriam
Contente Pereira, referente ao artigo inscrito na matriz com o nº 1705, da freguesia de
Arrifana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------15- Identificação de Ruínas para majoração de IMI; -------------------------------------------------- Foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 10121/2021, acompanhada de
listagem de artigos identificados em estado de ruina. ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar o procedimento com a notificação dos
proprietários dos artigos identificados em listagem anexa, concedendo-se prazo de
audiência prévia de interessados, para se virem manifestar relativamente a qualquer
alteração que tenha ocorrido com as construções após emissão das referidas certidões. ----

16- Programa Eco-Escolas 2020/2021 - Projeto "O Mar Começa Aqui" | Menção
Honrosa - Voto de Louvor ao Centro Escolar de S. Miguel; ------------------------------------------ Foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9444/2021. -------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao Centro Escolar de
S. Miguel de Poiares, pela menção honrosa conseguida no âmbito do projeto “O Mar
Começa Aqui”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------17- Programa Eco-Escolas 2020/2021 - Projeto "Alerta Invasoras" | 3º Prémio - Voto
de Louvor ao Centro Escolar de Arrifana; ----------------------------------------------------------------- Foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9444/2021. ----------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao Centro Escolar de
Arrifana, pelo 3º Prémio, conseguido no âmbito do projeto “Alerta Invasoras”. --------------------

18- Relatório de Execução - Fundo de Apoio Municipal à Atividade Empresarial; ----------- Foi presente a informação técnica comregisto myDoc nº 9668/2021, acompanhada do
respetivo relatório de execução. ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------19- Relatório de Atividades e Impacto|MyPolis; --------------------------------------------------------- Foi presente o Relatório de Atividades e de Impacto do projeto MyPolis nas escolas. -------- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------20- Fundo Ambiental - Relatório Final de Avaliação - Projeto "Proteger a Vida
Terrestre". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o Relatório final de avaliação do projeto “Apoiar uma nova cultura
ambiental: Proteger a Vida Terrestre”. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. ----------------------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente, Artur Santos. ------------------------------------------------------------------
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----- 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 05 minutos. ------------------------
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