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----- Reunião Ordinária Pública de 4 de junho 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, manifestando o seu 

contentamento pelo regresso à forma presencial e declarou aberta a reunião.  -------------------  

----- O Sr. Presidente colocou à consideração do Executivo, ao contrário do que é habitual, 

antecipar o período “Antes da Ordem do Dia”, o qual manifestou a sua concordância. ----------  

----- Apresentação do Projeto “A Casa de Luísa” agora com o “Luís” e a “Horta do Coração”. 

1- Apoio Financeiro extraordinário para serviço de Táxis/Take Away - Associação 
Empresarial de Poiares ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o pedido da Associação Empresarial de Poiares.  ----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio extraordinário 

no valor de 3.841,26 € (três mil oitocentos e quarenta e um euros e vinte seis cêntimos) à 

Associação Empresarial de Poiares, para serviço de Táxis/Take Away.  ----------------------------  

2- Ata nº 87/2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 87/2021. -----------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 87/2021. -------------------------------  
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3- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ---------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 02 de junho de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.162.227,12 € (um milhão, cento e 

sessenta e dois mil, duzentos e vinte sete euros e doze cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 276.287,70 € (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e 

sete euros e setenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 21 de maio e 02 de junho de 2021, no valor 

total de 211.511,71 € (duzentos e onze mil, quinhentos e onze euros e sessenta e um 

cêntimo). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 02 de 

junho de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5- CIM Região de Coimbra - Comparticipação financeira - 6ª encomenda material 
COVID -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6567/2021. --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 364,47 € (trezentos e sessenta e 

quatro euros e quarenta sete cêntimos), referente à 6ª encomenda de material COVID. -------  

6- Nascer+ | Processo com registo nº 4991 de 26/4/2021-------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6312/2021. --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro nos termos da 

informação técnica nº 6312/2021–Processo nº 4991 de 26/04/2021, no âmbito do Programa 

Municipal Nascer+. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

7- Proposta de Alteração das Normas de Ação Social Escolar ----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6635/2021. --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração das Normas de 

Ação Social Escolar, os termos da informação técnica nº 6635/2021. --------------------------------  
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8- Associação Icreate - Oficinas artísticas e criação de peças de arte - "Trilhos, 
caminhos e lugares de Poyares - D‘outrora ao devir" - atribuição de apoio 
extraordinário --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6621/2021. --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio extraordinário 

no valor de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) à Associação Icreate para Oficinas 

Artísticas e criação de peças de arte - "Trilhos, caminhos e lugares de Poyares - D‘outrora 

ao devir".  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9- Processo de Obras nº 35/2020 - Legalização de alterações em moradia unifamiliar 
- Rui Castanheira Henriques e Outra - Rua das Quintas/Paço de Cima -----------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 35/2020, cujo titular é Rui Castanheira Henriques e 

Outra, processo constituído com vista ao licenciamento de alterações em moradia 

unifamiliar, sito em Rua das Quintas/Paço de Cima, freguesia de Poiares (Santo André), 

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

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

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

10- Processo de Obras nº 65/2020 - Licenciamento de Obras - Alexandra Margarida 
Costa e Silva - Caminho do Soutinho/Ribeira do Cascalho -----------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 65/2020, cujo titular é Alexandra Margarida Costa e 

Silva, processo constituído com vista ao licenciamento de obras, sito em Caminho do 

Soutinho/Ribeira do Cascalho, freguesia de Poiares (Santo André), para efeitos de 

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

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

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

11- Processo de Obras nº 17/2021 - Licenciamento do Obras - Carlos & Páscoa, 
Comércio de Automóveis, Lda - lote 59 C, Rua G da Zona Industrial, Pólo I-----------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 17/2021, cujo titular é Carlos & Páscoa, Comércio 

de Automóveis, Lda., processo constituído com vista ao licenciamento de obras, sito em 

Lote 59 C, Rua G da Zona Industrial, Pólo I, 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. -----------------------------------------------------------------  
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12- Processo de Obras n.º 18/2021 - legalização de alterações feitas em moradia - 
Caixa Geral de Depósitos, SA, representada por procuração por Sara Alves Melo 
Jerónimo - Ribeira de Moinho ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 18/2021, cujo titular é Sara Alves Melo Jerónimo, 

processo constituído com vista à legalização de alterações feitas em moradia, sito em 

Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares (Santo André), para efeitos de aprovação do projeto 

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

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

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

13- Pedido de Certidão para Constituição de Propriedade Horizontal - Construções 
António Coelho & Santos, Lda. - Prédio sito em Vila Chã -------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido com vista a atestar o cumprimento dos requisitos fixados no 

Código Civil para a constituição de propriedade horizontal e consequente emissão de 

certidão, referente a prédio sito em Vila Chã, freguesia de Poiares (Santo André), 

requerimento apresentado por António Coelho & Santos, Lda.  ----------------------------------------  

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

dos serviços técnicos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

14- 3ª alteração da 1ª revisão do PDM de Vila Nova de Poiares - alteração por 
adaptação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6614/2021, 

regulamento do PDM, planta de ordenamento alterada e documento de síntese da alteração.  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar por declaração a alteração por 

adaptação do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares, que transpõe o conteúdo 

do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas, nos termos do n.º 3 do artigo 121.º 

do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).  -----------------------------------------------------  

----- Deliberou também, transmitir a declaração de aprovação da alteração do PDM de 

Vila Nova de Poiares à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 121.º do 

RJIGT. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda, transmitir a Declaração de aprovação da alteração do PDM de Vila 

Nova de Poiares à CCDRC — Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro, nos termos do n.º 4 do artigo 121.º do RJIGT.  -----------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD.  -----------------------------------------------------  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		App AIRC
	2021-06-09T10:12:36+0100
	RICARDO JORGE DA CRUZ GONÇALVES


		2021-06-08T16:18:42+0100
	JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES




