----- Reunião Ordinária Pública de 17 de setembro 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. --

No período Antes da Ordem do Dia, estiveram presentes alguns elementos do projeto
“Voltámos à Casa da Luísa, agora com o Luís”, para apresentação das iniciativas
desenvolvidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Proposta - disponibilização de transporte para a Eleição dos Órgãos das
Autarquias Locais - 26 de setembro de 2021; ------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente a proposta nº 38/2021, do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- “TRANSPORTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais - 26 de setembro de 2021 -----------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 26 de setembro de 2021, se realiza a Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais; --------------- Em todos os atos eleitorais a Câmara Municipal disponibiliza, excecionalmente, à população do
Concelho de Vila Nova de Poiares, que não tem meios de locomoção ou rede de transportes
públicos, viaturas do Município para transporte dos cidadãos eleitores, aos locais de funcionamento
das assembleias de voto, de forma a exercerem o seu direito de voto, com absoluta imparcialidade e
neutralidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponho que, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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- Seja disponibilizado transporte para o efeito, mediante inscrição dos interessados junto das Juntas
de Freguesia ou dos serviços municipais – Balcão Único de Atendimento; ------------------------------------- Os eleitores, com mobilidade reduzida, indiquem essa necessidade de forma a serem garantidas as
condições adequadas ao seu transporte; -------------------------------------------------------------------------------- Seja publicitado, via comunicado, à população.” --------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº 38/2021 de
disponibilização de transporte para a Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais. ---------------

2- Programa Impulso Jovens STEAM & Programa Impulso Adultos - Aviso
01/PRR/2021 - Carta de Compromisso - Universidade de Coimbra (UC) - Para
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente, para ratificação o despacho nº 64/2021, do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- “DESPACHO Nº 64 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------Programa Impulso Jovens STEAM & Programa Impulso Adultos - Aviso 01/PRR/2021 – Carta de
Compromisso - Universidade de Coimbra (UC) -----------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que no dia 06 de setembro de 2021, o Município de Vila Nova de Poiares recebeu, da
Universidade de Coimbra, através do seu Reitor, Professor Doutor Amílcar Falcão, uma Proposta de
aceitação de uma Carta de Compromisso a subscrever, no âmbito do Aviso 01/PRR/2021 – Programa
Impulso Jovens STEAM Programa Impulso Adultos, para suporte a uma candidatura ao referido
Programa liderada pela UC. Pedido que também reforça a parceria já estabelecida entre a UC e a
CIM-RC, dado que a UC considera de extrema relevância a valorização de uma parceria particular
com o nosso Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Programa Impulso Jovens STEAM tem por objetivo promover e apoiar iniciativas orientadas
exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, tecnologias,
engenharias, artes e matemática (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmatics),
dando resposta às novas necessidades do mercado de trabalho. -----------------------------------------------O Programa Impulso Adultos tem por objetivo reforçar e diversificar a formação pós-secundária,
garantindo respetivamente a reconversão e atualização de competências através do desenvolvimento
de soluções de qualificação flexíveis, de qualidade e capazes de dar resposta à transformação dos
mercados de trabalho e aos novos requisitos da empregabilidade, reforçando a articulação com os
sistemas de ciência e ensino superior na busca de soluções conjuntas que permitam potenciar quer a
relevância das competências adquiridas e o sucesso dos diplomados no mercado de trabalho, quer
novos arranjos colaborativos orientados pelo conhecimento científico. ------------------------------------------
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A candidatura liderada pela Universidade de Coimbra Living the Future Academy tem como
objetivos gerais: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) A criação de oportunidades de formação cooperativa de estudantes e profissionais, promovendo
programas inovadores e formações, adaptadas a diversos segmentos de população e em articulação
com entidades empregadoras e organizações socioeconómicas relevantes; ---------------------------------b) A promoção de uma articulação estreita entre capacitação, investigação e partilha de
conhecimento, potenciando sinergias para a definição de iniciativas/soluções para problemas
concretos e adaptados, que possam ser consequentes na resposta às necessidades das empresas,
organizações e territórios locais/regionais e na edificação de serviços mais modernizados, inovadores
e orientados para o cliente/utente; ----------------------------------------------------------------------------------------c) A criação de processos de aproximação e articulação entre as Instituições de Ensino Superior do
consórcio, mercado de trabalho, territórios e populações de modo a estimular e criar processos de
inovação

escaláveis

e

ecossistemas

de

aprendizagem

ancorados

na

digitalização,

na

sustentabilidade, na modernização, na humanização e na integralidade. --------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Município ao aceitar ser entidade parceira da Universidade de Coimbra, colaborando na
prossecução dos objetivos do projeto e atividades acordadas de cooperação mútua, no âmbito desta
candidatura, beneficiará da participação em programas de formação da UC, através da
disponibilização de recursos humanos para a formação especializada, atração e estímulo à formação
de estudantes/formandos (incluindo os seus próprios colaboradores), disseminação de informação,
bolsas e estágios e, que esta parceria com a UC, não envolverá encargos financeiros para o
Município, não obstante poder ser opção, vir a solicitar formações ou outro tipo de serviços através de
Protocolos específicos a celebrar para o efeito. ----------------------------------------------------------------------A UC é o beneficiário final da Candidatura ao Aviso 01/PRR/2021, sendo necessário que a mesmas
seja submetida tendo em conta o previsto na alínea b) do ponto 3 do referido aviso, ou seja, “As
candidaturas devem envolver necessariamente acordos de parceria e/ou consórcios com associações
empresariais, empresas e/ou empregadores públicos e privados, assim como instituições de I&D (i.e.,
Unidades de I&D, Laboratórios Associados - LA, Laboratórios Colaborativos - CoLAB, Centros de
Interface Tecnológica - CIT) e/ou centros de inovação, bem como entidades de âmbito municipal e/ou
regional, incluindo autarquias e escolas;” ------------------------------------------------------------------------------E, considerando por último, que: -----------------------------------------------------------------------------------------A carta de compromisso/intenção enquadra-se na al. r) e bbb) do nº 1, do art.º 33.º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, ---------------------------------Que o prazo para manifestação de interesse, através da presente carta junto à UC terminou a 10
de setembro, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a próxima reunião de Câmara se realizará, apenas no próximo dia 17 de setembro de 2021. ---
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DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de setembro: --Aceitar

o

conteúdo

previsto

na

carta

de

compromisso

anexo

à

presente

proposta

e

consequentemente subscrever a mesma remetendo esta minha decisão a ratificação na próxima
reunião de câmara ao abrigo da disposição legal supra indicada.” ------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de subscrição da carta de
compromisso, nos termos do despacho nº 64/2021. ----------------------------------------------------3- Programa Impulso Jovens STEAM & Programa Impulso Adultos - Aviso
01/PRR/2021 - Carta de intenção dos Copromotores e/ou parceiros do Projeto consórcio Alliance Upgrade to Grow (ISEC/ISMT) - Para Ratificação; --------------------------- Para este assunto foi presente, para ratificação o despacho nº 65/2021, do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- “DESPACHO Nº 65 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------Programa Impulso Jovens STEAM & Programa Impulso Adultos - Aviso 01/PRR/2021 – Carta de
intenção dos Copromotores e/ou parceiros do Projeto - consórcio Alliance Upgrade to Grow
(ISEC/ISMT) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia 06 de setembro de 2021, o Município de Vila Nova de Poiares recebeu uma Proposta de um
dos Municípios membros da CIM-RC (Município de Penacova) referente a Carta de Intenção no
âmbito do Aviso 01/PRR/2021 – Programa Impulso Jovens STEAM Programa Impulso Adultos, para
suporte a uma candidatura ao referido Programa, consórcio Alliance Upgrade to Grow, liderado pelo
ISEC Lisboa em copromoção com o ISMT-Instituto Superior Miguel Torga, reforçando assim a
referida parceria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Programa Impulso Jovens STEAM tem por objetivo promover e apoiar iniciativas orientadas
exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, tecnologias,
engenharias, artes e matemática (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmatics),
dando resposta às novas necessidades do mercado de
trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Programa Impulso Adultos tem por objetivo reforçar e diversificar a formação póssecundária,
garantindo respetivamente a reconversão e atualização de competências através do desenvolvimento
de soluções de qualificação flexíveis, de qualidade e capazes de dar resposta à transformação dos
mercados de trabalho e aos novos requisitos da empregabilidade, reforçando a articulação com os
sistemas de ciência e ensino superior na busca de soluções conjuntas que permitam potenciar quer a
relevância das competências adquiridas e o sucesso dos diplomados no mercado de trabalho, quer
novos arranjos colaborativos orientados pelo conhecimento científico. -----------------------------------------A candidatura liderada pelo ISEC Lisboa em co-promoção com o ISMT-Instituto Superior Miguel
Torga através do Consórcio Alliance Upgrade to Grow propõe desenvolver um conjunto de atividades
que têm como objetivos principais: ---------------------------------------------------------------------------------------No Programa IMPULSO ADULTOS: -------------------------------------------------------------------------------------Constituir uma Aliança para a Formação Pós-Graduada e Avançada em forma de plataforma
colaborativa entre IES, Centros de I&DT, empresas, entidades públicas e privadas e demais agentes
sociais visando: a) O aumento da população adulta no Ensino Superior e a promoção da formação ao
longo da vida; b) Contribuir para o reforço da dinâmica de atualização e (re)adequação de
competências (up-skilling e re-skilling) nos profissionais ativos e/ou em situação de desemprego e/ou
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em situação de dificuldades de retoma na sua situação laboral e socio-económica, por via de
formações de curta duração, flexíveis e credenciáveis. -------------------------------------------------------------- Incrementar significativamente o número de estudantes adultos nos cursos de graduação (CTeSP e
Licenciaturas) em estreita colaboração com empregadores públicos e privados; No Programa
IMPULSO JOVENS STEAM: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Contribuir para a aceleração da recuperação económica e para a dupla transição verde e digital, por
via do aumento de novos programas de formação graduada e respetivos diplomados em áreas
STEAM; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contribuir para a formação graduada de jovens STEAM com competências transversais e
adequadas aos novos contextos sociais, como sejam as competências digitais, a inovação e
empreendedorismo, o pensamento crítico e analítico, a capacidade de resolução de problemas, a
criatividade, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contribuir para a modernização e inovação dos processos de ensino-aprendizagem, através da
introdução de novas metodologias de ensino e de práticas pedagógicas adequadas aos novos
públicos estudantis do Ensino Superior, promovendo o combate ao abandono e insucesso escolar; --- Contribuir para a redução das desigualdades no acesso, frequência e conclusão do Ensino
Superior de estudantes oriundos de populações ou territórios desfavorecidos e promover o acesso de
jovens raparigas às áreas STEAM. --------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Município ao aceitar ser entidade parceira ao presente Consórcio, irá participar ativamente na
prossecução dos objetivos mencionados. ------------------------------------------------------------------------------O beneficiário final da Candidatura ao Aviso 01/PRR/2021 é o referido Consórcio, sendo necessário
que a mesma seja submetida tendo em conta o previsto na alínea b) do ponto 3 do referido aviso, ou
seja, “As candidaturas devem envolver necessariamente acordos de parceria e/ou consórcios com
associações empresariais, empresas e/ou empregadores públicos e privados, assim como instituições
de I&D (i.e., Unidades de I&D, Laboratórios Associados - LA, Laboratórios Colaborativos - CoLAB,
Centros de Interface Tecnológica - CIT) e/ou centros de inovação, bem como entidades de âmbito
municipal e/ou regional, incluindo autarquias e escolas;” ----------------------------------------------------------E, considerando por último, que: -----------------------------------------------------------------------------------------A carta de compromisso/intenção enquadra-se na al. r) e bbb) do nº 1, do art.º 33.º do Regime
Juridico das Autarquias Locais, anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, ---------------------------------Que o prazo para manifestação de interesse, através da presente carta junto ao Consórcio,
terminou a 10 de setembro, Que a próxima reunião de Câmara se realizará, apenas no próximo dia
17 de setembro de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de setembro: ------- Aceitar o conteúdo previsto na carta de compromisso anexo à presente proposta e
consequentemente subscrever a mesma remetendo esta minha decisão a ratificação na próxima
reunião de câmara ao abrigo da disposição legal supra indicada.” -------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de subscrição da carta de
intenção, nos termos do despacho nº 65/2021.-----------------------------------------------------------4- Programa Impulso Jovens STEAM & Programa Impulso Adultos - Aviso
01/PRR/2021 - Protocolo de Parceria - Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) - Para
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente, para ratificação o despacho nº 66/2021, do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
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----- “DESPACHO Nº 66 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------Programa Impulso Jovens STEAM & Programa Impulso Adultos - Aviso 01/PRR/2021 – Protocolo de
Parceria - Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) ---------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que no dia 12 de agosto de 2021, o Município de Vila Nova de Poiares recebeu através da CIMRC, uma minuta de Protocolo de Parceria, para que os municípios e as entidades identificadas como
relevantes para as iniciativas Programa Impulso Jovens STEAM e Programa Impulso Adultos
decorrentes de uma Candidatura ao Aviso 01/PRR/2021 liderada pelo Instituto Politécnico de Coimbra
(IPC), pudessem integrar a mesma. -------------------------------------------------------------------------------------O Programa Impulso Jovens STEAM: Tem por objetivo promover e apoiar iniciativas orientadas
exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, tecnologias,
engenharias, artes e matemática (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmatics),
dando resposta às novas necessidades do mercado de
trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Programa Impulso Adultos: Tem por objetivo reforçar e diversificar a formação pós-secundária,
garantindo respetivamente a reconversão e atualização de competências através do desenvolvimento
de soluções de qualificação flexíveis, de qualidade e capazes de dar resposta à transformação dos
mercados de trabalho e aos novos requisitos da empregabilidade, reforçando a articulação com os
sistemas de ciência e ensino superior na busca de soluções conjuntas que permitam potenciar quer a
relevância das competências adquiridas e o sucesso dos diplomados no mercado de trabalho, quer
novos arranjos colaborativos orientados pelo conhecimento científico. -----------------------------------------Esta parceria liderada pelo IPC visa: ---------------------------------------------------------------------------------- O desenvolvimento dos Programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos, desde a fase de
desenvolvimento dos planos formativos, passando pela implementação do programa, até à integração
no mercado de trabalho dos formandos. --------------------------------------------------------------------------------- O desenvolvimento de ações destinadas à implementação dos programas formativos Impulso
Jovens STEAM e Impulso Adultos, promovendo uma ligação do conhecimento à prática e
contribuindo para o reforço da qualificação e da competitividade da economia regional. ------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Município ao aceitar ser entidade parceira ao presente Consórcio, irá participar ativamente e na
prossecução dos objetivos mencionados e, de acordo com as clausulas 4ª e 6ª do Protocolo tendo
em conta as suas competências e o modelo de governação e coordenação do projeto a realizar pelo
IPC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Protocolo de Parceria advém na sequência da deliberação do Conselho Intermunicipal da CIMRC em 22 de julho de 2021 da aprovação da realização de candidatura em consórcio com as
Instituições de Ensino Superior (IES) da Região de Coimbra, tendo sido realizadas reuniões de
trabalho intermunicipais e municipais com o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), no sentido de
auscultar as necessidades sinalizadas pelos municípios. ----------------------------------------------------------Neste contexto foi aprovada a minuta do Protocolo de Parceria, assim como realizada uma ficha de
caracterização, para que o Município identificasse as entidades/projetos ou iniciativas relevantes ao
Programa, suscetíveis de enquadramento nas áreas de colaboração referida candidatura. --------------O IPC é o beneficiário final da Candidatura ao Aviso 01/PRR/2021, sendo necessário que a mesma
seja submetida tendo em conta o previsto na alínea b) do ponto 3 do referido aviso, ou seja, “As
candidaturas devem envolver necessariamente acordos de parceria e/ou consórcios com associações
empresariais, empresas e/ou empregadores públicos e privados, assim como instituições de I&D (i.e.,
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Unidades de I&D, Laboratórios Associados - LA, Laboratórios Colaborativos - CoLAB, Centros de
Interface Tecnológica - CIT) e/ou centros de inovação, bem como entidades de âmbito municipal e/ou
regional, incluindo autarquias e escolas;”. ------------------------------------------------------------------------------E, considerando por último, que: -----------------------------------------------------------------------------------------O Protocolo de Parceria enquadra-se na al. r) e bbb) do nº 1, do art.º 33.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, --------------------------------------------------Que o prazo para manifestação de interesse, através da assinatura do Protocolo de Parceria junto
ao IPC, terminou a 8 de setembro, ---------------------------------------------------------------------------------------Que a próxima reunião de Câmara se realizará, apenas no próximo dia 17 de setembro de 2021. --DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de setembro: ------- Aceitar o conteúdo previsto no protocolo de parceria, anexo à presente proposta e
consequentemente subscrever a mesma remetendo esta minha decisão a ratificação na próxima
reunião de câmara ao abrigo da disposição legal supra indicada.” ------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de subscrição do protocolo de
parceria, nos termos do despacho nº 66/2021. ----------------------------------------------------------5- Aviso N.º 01/C7-i01/2021 - AAE de NOVA GERAÇÃO-VILA NOVA DE POIARES Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) - Acordos de Parceria com Empresas
- Para Ratificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente, para ratificação o despacho nº 67/2021, do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- “DESPACHO Nº 67 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------Aviso N.º 01/C7-i01/2021 - AAE de NOVA GERAÇÃO-VILA NOVA DE POIARES - Programa de
Recuperação e Resiliência (PRR) – Acordos de Parceria com Empresas -------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que está aberto o aviso para a manifestação de interesse no que toca ao apoio à reconversão de
áreas de acolhimento empresarial existentes para uma dimensão mais Resiliente, mais Verde e mais
Digital, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) Aviso N.º 01/C7-i01/2021, que prevê
duas fases de seleção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Fase 1 - Manifestação de Interesse, a decorrer até 15 de setembro de 2021; --------------------------------Fase 2 - Procedimento Concursal, condicionado à aprovação na primeira fase. -----------------------------Que o aviso de concurso tem como objetivo a criação de espaços de acolhimento empresarial
piloto e de demonstração suscetíveis de criar condições de contexto que contribuam para a melhoria
da competitividade das empresas instaladas, em linha com as novas agendas climáticas e digitais. --É condição de acesso ao aviso de concurso apresentar consórcio ou acordo de parceria com as
empresas instaladas na AAE (Área de Acolhimento Empresarial) - que garanta a viabilidade
operacional do investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------Esta parceria liderada pelo Município de Vila Nova de Poiares visa: ------------------------------------------ Formalizar a implementação do projeto de investimento AAE de NOVA GERAÇÃOVILA NOVA DE
POIARES, que será objeto de candidatura ao Aviso N.º 01/C7-i01/2021. --------------------------------------- Reforçar a qualificação e a competitividade da economia local e regional. ----------------------------------- A realização de investimentos pelo Município, dentro das seguintes tipologias: ----------------------------a. Sistemas de produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis destinados ao
autoconsumo e às Comunidades de Energia Renovável; ----------------------------------------------------------b. Mobilidade sustentável nas AAE; ---------------------------------------------------------------------------------------
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c. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação 5G; -------------------------------------------d. Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios.Considerando ainda que: -------------------Entendi, para efeitos da Fase 1 da candidatura e, para a implementação do projeto de investimento
AAE de NOVA GERAÇÃO-VILA NOVA DE POIARES realizar/outorgar Acordos de Parceria com as
empresas sitas na AAE, sem a aplicação de custos para as empresas; ---------------------------------------Será apresentada uma manifestação de interesse junto ao PRR no que toca à intervenção a ser
realizada na nossa AAE nomeadamente nos Polos I e II da Zona Industrial, por forma a poder criar
espaços piloto e de demonstração suscetíveis de criar condições de contexto que contribuam para a
melhoria da competitividade das empresas instaladas, em linha com as novas agendas climáticas e
digitais, testando soluções integradas, que mobilizem para uma agenda de mudança sobre o papel
destes espaços e respetiva criação de cadeias de valor de especialização produtiva, escaláveis no
futuro para outras áreas, que procurará tornar os nossos Polos Industriais mais eficientes do ponto de
vista energético e tecnológico; --------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto foi realizada a sua divulgação junto às empresas instaladas na AAE por forma a
cumprirmos com o requisito previsto no ponto 6.1. (Manifestação de interesse) do aviso de
candidatura e foram outorgados 7 acordos de Parceria os quais se juntam ao presente despacho. ---E, considerando por último, que: -----------------------------------------------------------------------------------------O Município tem atribuições no âmbito da energia, ambiente, promoção do desenvolvimento,
ordenamento do território e urbanismo nos termos do disposto no art.º 23.º do Regime Juridico das
Autarquias Locais, anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; --------------------------------------------------O prazo da candidatura para manifestação de interesse perante o PRR tem como términus o dia 15
de setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a próxima reunião de Câmara se realizará, apenas no próximo dia 17 de setembro de 2021. --DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de setembro: -------- Aceitar o conteúdo previsto nos 7 acordos de parceria anexos à presente proposta e
consequentemente subscrever os mesmos, remetendo esta minha decisão a ratificação na próxima
reunião de câmara ao abrigo da disposição legal supra indicada.” ------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de subscrição dos acordos de
parceria com empresas, nos termos do despacho nº 67/2021. ----------------------------------------

6- Ata nº 94/2021; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Ata nº 94/2021. ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 94/2021. ------------------------------

7- Situação Financeira - Resumo Diário de Tesouraria - para conhecimento; ---------------- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 16 de setembro de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 998.637,22 € novecentos e noventa
oito mil, seiscentos e trinta e sete euros e vinte e dois cêntimos) e em Operações não
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Orçamentais a quantia de 303.464,77 € (trezentos e três mil, quatrocentos e sessenta e
quatro euros e setenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------8- Informação dos Serviços - para conhecimento; ----------------------------------------------------- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira. --------------Contabilidade, no período compreendido entre 3 e 16 de setembro de 2021, no valor total de
253.983,54€ (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e três euros e cinquenta
e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 16 de
setembro de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------

9- Situação Social - Ajudas Técnicas - Pedido de Apoio - Proc.nº11316/2021; --------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc n.º 11316/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio nos termos da
informação técnica nº 11316/2021. --------------------------------------------------------------------------10- Ação Social Escolar | Proposta de Apoio para os Cadernos de Atividades | Ano
Letivo 2021-2022; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc n.º 11314/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio para os cadernos
de atividades para o ano letivo 2021/22, nos termos da informação técnica nº 11314/2021. --

11- Pedido de cedência de espaços - Complexo Desportivo - C.B.E.I.S.A.; -------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 11325/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço do
complexo desportivo ao CBEISA, nos termos da informação técnica nº 11325/2021. ----------12- Pedido de cedência Espaço - CCP - Salão de Congressos - ZIF Santo André; ---------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 11458/2021.
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço do
salão de congressos do CCP à ZIF Santo André, nos termos da informação técnica nº
11458/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13- Pedido de Destaque - Paulo Alfredo Santos Alves Carvalho - Art.2864PSA Areias-Entroncamento; ------------------------------------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente para aprovação o pedido de emissão de certidão de
destaque, cujo requerente é Paulo Alfredo Santos Alves Carvalho, relativo a terreno sito em
Areias-Entroncamento, freguesia de Poiares (Santo André), de acordo com os pareceres
técnicos anexos ao processo. ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -------------------------------------------------------------14- Processo de Obras nº 9/2018 - Licença para obras inacabadas - Hugo Filipe
Baptista dos Santos - Ribeira do Moinho; ------------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente o processo de obras nº09/2018, cujo titular é Hugo Filipe
Baptista dos Santos, com vista ao licenciamento de obras inacabadas da edificação sita em
Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares Santo André. ------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------15- Processo de Obras nº 70/2020 - Legalização de ampliação e licenciamento de
alterações - Robert Julien de Moor - Travessa da Carracinha, Pereiro de Baixo; ----------- Para este assunto foi presente o processo de obras nº 70/2021, cujo titular é Robert
Julien de Moor, com vista legalização de ampliação e licenciamento de alterações de
edificação sita em Travessa da Carracinha, Pereiro de Baixo. -------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- 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 07 minutos. -----------
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