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----- Reunião Ordinária Pública de 17 de dezembro de 2021 no Salão Nobre da Câmara 

Municipal  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira ---------------------------------------------------------  

 ------------------------- Maria Albertina Simões Ferreira  -------------------------------------------------------  

 ------------------------- Maria da Luz Pereira Pedroso  ----------------------------------------------------------  

 ------------------------- Sandra Isabel Carvalho -------------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião.  ---  

1- Ata nº 5/2021;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 5/2021. -------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 5/2021. ---------------------------------  

2 - Proposta para atribuição de medalha Municipal de bons serviços e ratificação de 
despacho de remessa à Assembleia Municipal;  -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 68/2021, do Sr. Presidente, que a seguir 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 68 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Proposta para atribuição de medalha Municipal de bons serviços. -----------------------------------------------  

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

à Câmara Municipal o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Está considerado no Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas, da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares que: “A medalha municipal de bons serviços destina-se a galardoar os funcionários 

municipais que, tendo servido a edilidade por um dilatado período de tempo, se hajam distinguido, 

exemplarmente, pelo seu zelo, dedicação, assiduidade e competência no desempenho das suas 

tarefas.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Menciona ainda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“1—A proposição e atribuição da medalha municipal de bons serviços deve observar as seguintes 

condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A medalha de ouro aos funcionários com 35 anos completos de serviço; -----------------------------------  

b) A medalha de prata aos funcionários com 25 anos completos de serviço; ----------------------------------  

c) A medalha de bronze aos trabalhadores com 15 anos completos de serviço. ------------------------------  

2—Excecionalmente, poderá o presidente da Câmara atribuir a medalha municipal de bons serviços, 

independentemente do tempo de serviço, por sua iniciativa, mediante despacho fundamentado, e 

baseado no mérito excecional revelado pelo funcionário em causa. ---------------------------------------------  

3—O funcionário agraciado que venha a ser demitido ou aposentado compulsivamente perde o direito 

ao uso da medalha municipal de bons serviços.”----------------------------------------------------------------------  

Considerando o feriado Municipal, (13 de janeiro) e as suas comemorações, entende o executivo 

municipal, que é justo, neste momento, homenagear e reconhecer publicamente os trabalhadores -----  

deste Município, pelo seu: zelo, assiduidade, competência, disponibilidade permanente e dedicação 

no desempenho das suas tarefas, em prol da causa pública e das necessidades coletivas das 

populações do concelho de Vila Nova de Poiares. --------------------------------------------------------------------  

Dando cumprimento às competências que lhe estão legalmente atribuídas e ao estabelecido nos 

artigos 3.º e 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, propõe-se a atribuição da 

Medalha de Bons Serviços Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------  

35 anos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Luís Manuel Henriques Simões --------------------------------------------------------------------------------------------  

Luís Manuel Simões Candeias ---------------------------------------------------------------------------------------------  

25 anos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anabela da Piedade Luís de Matos ---------------------------------------------------------------------------------------  

Fernanda Paula Carvalho Cação ------------------------------------------------------------------------------------------  

Joaquim José de Castro Lopes Martins----------------------------------------------------------------------------------  

15 anos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adelino José do Rosário Bento Lima Marta -----------------------------------------------------------------------------  

Elizabete Regaleira Paulo ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Clara Isabel Ferrão Fernandes --------------------------------------------------------------------------------------------  

Isabel Maria dos Santos Miguel -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ricardo Manuel Peneda -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Teresa Alexandra Rodrigues Larguesa ----------------------------------------------------------------------------------  

João Pedro Seco Rodrigues ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ricardo Jorge da Cruz Gonçalves ----------------------------------------------------------------------------------------  

Brígida Alexandra dos Santos Pedroso de Lima -----------------------------------------------------------------------  

Remetendo-se à Assembleia Municipal para deliberação da proposta da medalha municipal de bons 

serviços, e a ratificação do despacho remessa do assunto à Assembleia Municipal (inclusão na ordem 

do dia da Assembleia Municipal extraordinária de 21 de dezembro de 2021).” --------------------------------  

----- Foi ainda presente o despacho nº 114/2021, do Sr. Presidente, que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----“Remessa à Assembleia Municipal  ----------------------------------------------------------------------------------  

Medalha Municipal de Bons Serviços.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 O feriado Municipal, (13 de janeiro) e as suas comemorações, designadamente a atribuição da 

Medalha Municipal de Bons Serviços.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 A Medalha Municipal de Bons Serviços destina-se a galardoar os funcionários municipais que, 

tendo servido a edilidade por um dilatado período de tempo, se hajam distinguido, exemplarmente, 

pelo seu zelo, dedicação, assiduidade e competência no desempenho das suas tarefas.  -----------------  

 A concessão da medalha é atribuída por deliberação da Câmara Municipal, em reunião ordinária ou 

extraordinária, mediante proposta do Presidente da Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 

3.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas.  ----------------------------------------------------------  

 A minha proposta de atribuição de medalhas honorificas, que será presente à reunião de Câmara 

Municipal de 17 de dezembro de 2021.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, a proposta 

da atribuição das medalhas da Câmara Municipal carece de aprovação por parte da Assembleia 

Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A Assembleia Municipal reunirá extraordinariamente no dia 21 de dezembro de 2021, que será a 

última antes do feriado municipal, (ratificando-se ainda o meu ato de remessa). -----------------------------  

 A ordem do dia da Assembleia Municipal, será remetida aos respetivos elementos no dia 16 de 

dezembro 2021, portanto, no dia anterior à deliberação da Câmara Municipal. -------------------------------  

Assim:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

propõe-se que seja remetido o assunto à Assembleia Municipal para deliberação, a atribuição da 

Medalha de Bons Serviços Municipais:  ---------------------------------------------------------------------------------  

35 anos  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Luís Manuel Henriques Simões  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Luís Manuel Simões Candeias  -----------------------------------------------------------------------------------------  

25 anos  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anabela da Piedade Luís de Matos  -----------------------------------------------------------------------------------  

 Fernanda Paula Carvalho Cação  --------------------------------------------------------------------------------------  

 Joaquim José de Castro Lopes Martins  ------------------------------------------------------------------------------  

15 anos  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Adelino José do Rosário Bento Lima Marta  -------------------------------------------------------------------------  

 Elizabete Regaleira Paulo  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Clara Isabel Ferrão Fernandes  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Isabel Maria dos Santos Miguel  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Ricardo Manuel Peneda  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Teresa Alexandra Rodrigues Larguesa  ------------------------------------------------------------------------------  

 João Pedro Seco Rodrigues  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ricardo Jorge da Cruz Gonçalves -------------------------------------------------------------------------------------  

 Brígida Alexandra dos Santos Pedroso de Lima” -------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de medalha 

municipal de bons serviços aos trabalhadores acima referidos, nos termos da proposta 

supra identificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Mais deliberou, ratificar o despacho de remessa da proposta à Assembleia Municipal 

para a competente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------  

3- Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de 
Freguesia"- Freguesia de S. Miguel de Poiares;  -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 66/2021, do Sr. Presidente, que a seguir 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 66 / 2021  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de Freguesia"- Freguesia 

de S. Miguel de Poiares  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências 

do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prevê a alínea j) do artigo 25º do Anexo I à mencionada lei, que compete à Assembleia Municipal 

“deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações”.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Para que o apoio às juntas de freguesia fosse tratado de uma forma célere e para que se 

estabelecesse uma maior proximidade e articulação com as juntas de freguesia, revelou-se 

necessário um instrumento onde se consagrasse regras simples, claras e transparentes, visando uma 

adequada articulação dos apoios a atribuir às juntas de freguesia com vista à promoção e 

salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações.  -------------------------------------------------  

Assim, em reunião de câmara de 6/12/2013 e sessão de assembleia municipal de 20/12/2013, foi 

aprovado o “Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” do concelho de Vila Nova de 

Poiares.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Junta de Freguesia de S. Miguel de Poiares, através do seu pedido datado de 15 de novembro de 

2021, solicitou a este Município, um apoio financeiro, para fazer face às despesas não elegíveis no 

âmbito da CANDIDATURA N.º 2019012700053, FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE POIARES 

GESTÃO DE COMBUSTÍVEL COM RECURSO A PASTORÍCIA - ANÚNCIO DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 04/0127/2019, EIXO II – DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS, AÇÃO – OUTRAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Refere aquela Junta de Freguesia que a execução da candidatura “implica gastos financeiros que 

extrapolam a nossa disponibilidade orçamental”. Juntou ainda um mapa, onde “é possível verificar 

todos os gastos que a Junta de Freguesia já assumiu com a execução da referida candidatura, sendo 

que, neste momento, o saldo é negativo”.  ------------------------------------------------------------------------------  

Assim, considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A candidatura tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de prevenção estrutural, 

duráveis e sustentáveis, de escala territorial numa lógica da paisagem, que promovam a 

compartimentação dos espaços através da criação de descontinuidades do coberto vegetal, 

designadamente em parcelas de Rede Primária e Secundária de Faixas de Gestão de Combustível, 

bem como de Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível, da Rede de Defesa da Floresta 
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contra Incêndios (RDFCI), reduzindo, através do pastoreio, a quantidade de combustível acumulado, 

permitindo a usufruição destes espaços para outras funções e levando ao envolvimento dos 

diferentes atores do território, como sejam os proprietários de efetivos de pequenos ruminantes 

(caprinos e ovinos) e proprietários e gestores de terrenos, de modo a promover implementação 

sustentada de uma estratégia de Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI);  ------------------------------  

 A candidatura aqui em causa teve, desde o início, o envolvimento deste Município pelo seu 

interesse económico e estratégico para o concelho no âmbito da preservação do espaço florestal e da 

prevenção de incêndios florestais;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Embora seja uma ação financiada e de se pretender que a médio prazo possa ser autossuficiente 

pelos recursos que vai criar, nesta fase de implementação obriga a investimentos não considerados 

no apoio financeiro, e que a Junta de Freguesia não tem, na presente data, capacidade para suportar; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Os apoios a conceder à Junta nos termos do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia se 

podem traduzir em apoios financeiros, materiais ou de recursos humanos (artigo 1.º do suprarreferido 

regulamento); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Se encontram cumpridos os princípios plasmados no art.º 2º do Regulamento de Apoio às Juntas 

de Freguesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Se reconhece que a Junta de Freguesia não tem meios financeiros para fazer face a estas 

despesas não elegíveis; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O encargo se encontra devidamente cabimentado. ---------------------------------------------------------------  

Propõe-se, ao abrigo do disposto no regulamento acima mencionado: ------------------------------------------  

 Conceder à Junta de Freguesia de S. Miguel de Poiares, um apoio financeiro € 10.527,01 (dez mil 

quinhentos e vinte e sete euros e um cêntimo) de forma a viabilizar a ação em curso que se considera 

revestir relevante interesse público. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os fins previstos no artigo 4º 

do Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de Freguesia.” --------------------------------------------------  

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

Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, no montante de € 10.527,01 (dez mil 

quinhentos e vinte e sete euros e um cêntimo) de forma a viabilizar a ação em curso de 

gestão de combustível com recurso a pastorícia, considerando que a mesma se reveste de 

relevante interesse público. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os 

fins previstos no artigo 4º do Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de Freguesia.------  

4- Pedido de cedência de espaço - CBEISA - Auditório CCP;  ------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 69/2021, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 69 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Utilização de Espaço CCP - Auditório – CBEISA ----------------------------------------------------------------------  
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Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

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

Salvo melhor opinião, dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o 

Município de Vila Nova de Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, 

quer entidades públicas de serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução 

das suas missões, competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou 

outras de relevância comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e 

municipais disponíveis nos territórios. ------------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Auditório – pelo Centro de Bem-Estar Infantil de Santo 

André (utilização dia 17.12.2021 – Festa de Natal), nos exactos termos do pedido e comunicações 

trocadas de acordo com a disponibilidade dos espaços do CCP), parece enquadrar-se em interesse 

público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse 

Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pelo 

CBEISA, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com as mais diversas 

Associações do Concelho, sobretudo aquelas cuja finalidade primeira é a preservação, promoção e 

divulgação do património cultural, material e imaterial, bem como aquelas cuja finalidade é dar 

respostas sociais, por exemplo, no âmbito da infância, juventude e terceira idade. O CBEISA é uma 

IPSS que se dedica, em exclusivo, a responder na área da infância, promovendo respostas de 

berçário, creche, jardim-de-infância, ocupação de tempos livres, entre outras. --------------------------------  

No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório por forma a que o evento 

programado tenha a dignidade que merece. Finalmente, dever-se-á ainda considerar que o CBEISA 

tem mantido boa parceria com o Município e assume um papel determinante nas respostas da 

infância no Concelho, sendo essencial a promoção de eventos que fomentem, desde cedo, a 

educação e formação das crianças, bem como a ocupação dos seus tempos livres. ------------------------  

No mais e atendendo à situação epidemiológica que ainda atravessamos e considerando que foi 

determinado “Estado de Calamidade”, aguardamos indicações do Senhor Delegado de Saúde, em 

coordenação com o Senhor Coordenador da Protecção Civil Municipal, para que o evento possa ter 

lugar (Parecer sobre a realização ou não do evento de acordo com a evolução epidemiológica dos 

próximos dias), ficando, deste modo, a cedência condicionada às indicações da Delegação de Saúde. 

Não obstante e caso venha a ter lugar o evento, a actividade deverá reger-se pelas regras em vigor, 

designadamente a organização (CBEISA) ter de verificar a existência de certificado válido de 

vacinação ou, em alternativa, teste negativo antigénio ou PCR (maiores de 12 anos); uso de máscara 

permanentemente no espaço; no que respeita à lotação do espaço, em função a área disponível (m2) 

– não sendo permitido no espaço mais de 80 pessoas, incluindo os meninos e meninas -, 

devidamente delimitada e mantendo o distanciamento entre pessoas (dentro do possível); ter circuitos 

de entrada e saída das tendas devidamente identificados e desencontrados de modo a não haver 

cruzamento de pessoas; disponibilizar solução antissética de base alcoólica nas entradas e nas 

saídas; ter indicação – avisos com instruções de desinfeção das mãos, uso da máscara, 

distanciamento físico, etiqueta respiratória; serem observadas as normas e as orientações definidas 

pela Direção-Geral da Saúde designadamente, referentes ao distanciamento físico, utilização de 
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máscara, higiene das mãos com solução antissética de base alcoólica e cumprimento das medidas de 

prevenção e controlo da COVID-19; dando cumprimento à demais legislação vigente. ---------------------  

Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos 

previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do auditório do CCP para 

utilização pelo CBEISA – Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André, nos termos da 

proposta acima transcrita.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 5- Pedido de cedência de espaço - Filarmónica Fraternidade Poiarense - Salão de 
Congressos CCP;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 70/2021, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 70 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Utilização de Espaço CCP - Salão de Congressos – FFP ----------------------------------------------------------  

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

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

Salvo melhor opinião, dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o 

Município de Vila Nova de Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, 

quer entidades públicas de serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução 

das suas missões, competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou 

outras de relevância comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e 

municipais disponíveis nos territórios. ------------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Congressos – pela Filarmónica Fraternidade 

Poiarense – FFP - (utilização dia 19.12.2021), parece enquadrar-se em interesse público municipal e 

da comunidade geral. Aparenta, assim, equívoco o manifesto interesse Concelhio no 

desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pela Filarmónica 

Fraternidade Poiarense, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com as 

mais diversas Associações do Concelho, sobretudo aquelas cuja finalidade primeira é a preservação, 

promoção e divulgação do património cultural, material e imaterial, como é o caso da música, esta, 

em especial, também com vertente de ensino e com muitos associados e participantes jovens. ---------  

No mais, refira-se ainda que se trata de associação cultural, dedicada às artes, em geral, e à música, 

em particular, com escola de música. O espaço solicitado é, em termos técnicos indicados e 

adequado à exibição do pretendido, parecendo, portanto, adequada a utilização do mesmo por forma 

a que o evento programado tenha boa qualidade e a dignidade que merece – Audição de Natal 

(audição dos alunos). Finalmente, dever-se-á ainda considerar que a Filarmónica Fraternidade 

Poiarense tem protocolo de parceria com o Município e assume, no Concelho, um papel determinante 

na área da cultura imaterial – Música. -----------------------------------------------------------------------------------  

No mais e atendendo à situação epidemiológica que ainda atravessamos e considerando que foi 

determinado “Estado de Calamidade”, aguardamos indicações do Senhor Delegado de Saúde, em 
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coordenação com o Senhor Coordenador da Protecção Civil Municipal, para que o evento possa ter 

lugar (Parecer sobre a realização ou não do evento de acordo com a evolução epidemiológica dos 

próximos dias), ficando, deste modo, a cedência condicionada às indicações da Delegação de Saúde. 

Não obstante e caso venha a ter lugar o evento, a actividade deverá reger-se pelas regras em vigor, 

designadamente a organização (Filarmónica) ter de verificar a existência de certificado válido de 

vacinação ou, em alternativa, teste negativo antigénio ou PCR (maiores de 12 anos), bem como a 

recente recomendação de que todos os intervenientes (artistas) deverem ter teste negativo também, 

a assistência ter de efectuar pré-marcação/pré-reserva; uso de máscara permanentemente no 

espaço; no que respeita à lotação do espaço, em função a área disponível (m2) – não sendo 

permitido no espaço mais de 80 pessoas, incluindo os músicos/instrumentistas -, devidamente 

delimitada e mantendo o distanciamento entre pessoas (dentro do possível); ter circuitos de entrada e 

saída das tendas devidamente identificados e desencontrados de modo a não haver cruzamento de 

pessoas; disponibilizar solução antissética de base alcoólica nas entradas e nas saídas; ter indicação 

– avisos com instruções de desinfeção das mãos, uso da máscara, distanciamento físico, etiqueta 

respiratória; serem observadas as normas e as orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde 

designadamente, referentes ao distanciamento físico, utilização de máscara, higiene das mãos com 

solução antissética de base alcoólica e cumprimento das medidas de prevenção e controlo da 

COVID-19; dando cumprimento à demais legislação vigente.------------------------------------------------------  

Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos 

previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013. -------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do salão de congressos do 

CCP para utilização pela Filarmónica Fraternidade Poiarense, nos termos da proposta acima 

transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- Situação Financeira - Resumo Diário de Tesouraria - para conhecimento;  -------------  
----- Foram presentes os resumos diários de tesouraria de 2/12 e de 16/12 apresentando o 

documento de 2/12, em Operações Orçamentais o montante de 1.237.586,90€ (um milhão 

duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis euros e noventa cêntimos) e em 

Operações Não Orçamentais o montante de 1.001.793,90€ (um milhão, mil setecentos e 

noventa e três euros e noventa cêntimos), e no documento de 16/12, o montante de 

783.957,74€ (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete euros e setenta 

e quatro cêntimos) em Operações Orçamentais e 230.272,65€ (duzentos e trinta mil 

duzentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos) em Operações Não 

Orçamentais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 7- Informação dos Serviços - para conhecimento;  ---------------------------------------------------  
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----- Foi presente a lista de pagamentos efetuados entre as datas de 19 de novembro e 2 de 

dezembro (com um montante de 121.141,71€) e ainda a lista entre 3 e 16 de dezembro 

(com um montante de 375.662,53€), totalizando um montante de 496.804,24 (quatrocentos 

e noventa e seis mil oitocentos e quatro euros e vinte e quatro cêntimos). --------------------------  

 8- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação financeira 
relativa ao projeto 61 - EDP/DPO - Encarregado de Proteção de Dados/DATA 
Protection Officer;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 15634/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização de transferência financeira 

para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no montante de 1.818,30€ (mil 

oitocentos e dezoito euros e trinta cêntimos) relativa à comparticipação financeira do projeto 

61 - EPD/DPO - Encarregado de Proteção de Dados/DATA Protection Officer. -------------------  

 9- Anulação de créditos prescritos;  -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº  

15665/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar o cancelamento dos débitos registados no sistema de contabilidade do Município, 

no montante total de 1.359,10€ (mil trezentos e cinquenta e nove euros e dez cêntimos), 

referentes aos fornecedores: Basreboques – Basc. Reb. Semi-Reboques com um crédito 

prescrito de 685,72€ e Semanário Revistas, Lda, com um crédito prescrito de 673,38€. -------  

10- Programa NASCER+ | Processo com registo n.º 10740;  --------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12697/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do programa Nascer 

Mais, nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 12697/2021. ----------------------  

11- Proposta técnica de Atribuição de Subsídio ao Agrupamento de Escolas | Visitas 
de Estudo | Alunos com Insuficiência Económica;  ----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 14982/2021. 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio ao 

Agrupamento de Escolas, para comparticipação dos de visitas de estudo de alunos com 

insuficiência económica, nos termos da informação técnica nº 14982/2021. ------------------------  

 12- Proposta técnica de Apoio para Despesas com Cadernos de Atividades | 
Requerimentos fora do prazo estabelecido;  ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 14941/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio para despesas com 

cadernos de atividades, referente aos requerimentos apresentados fora de prazo, nos 

termos da proposta técnica nº 14941/2021.-------------------------------------------------------------------  

 13- Protocolo EPIS para o ano letivo 2021/2022;  -----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 14960/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à 

Associação EPIS | Empresários pela Inclusão Social, para o presente ano letivo 2021/22, no 

valor de 2.744,18€ acrescido de IVA. ---------------------------------------------------------------------------  

 14- Programa Eco-Escolas 2021/2022- Protocolo de Parceria;  ---------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnic com registo myDoc nº 15109/2021, 

acompanhada do protocolo de parceria a estabelecer com a ABAE – Associação Bandeira 

Azul de Europa, referente ao Programa Eco-Escolas 2021/22. -----------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a subscrição do Protocolo de Parceria 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa. 

15- Projeto "Volunteer in Poiares:Education and Nature" - Despesas de viagens, 
tranferes e outros (regresso);  --------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 15674/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar reembolso do valor das viagens 

realizadas pelos Voluntários, num total de 386,42€ (trezentos e oitenta e seis euros e 

quarenta e dois cêntimos), nos termos da informação técnica nº 15674/2021. ---------------------  

16- CARNAVAL 2022 - Valorização da Participação das Associações/Instituições;  ----  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 67/2021, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 67 / 2021 

CARNAVAL 2022 - Valorização da Participação das Associações/Instituições 
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Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

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

Embora não se encontrem ainda passadas as festas natalícias e de final de ano, aproximamo-nos 

rapidamente do final do ano de 2021, sendo m/entendimento que a participação e envolvências das 

Associações/Instituições do Concelho será maior e melhorada, se lhes for concedido devido tempo 

para preparação do desfile de Carnaval e a sua participação no mesmo. --------------------------------------  

Esperamos, naturalmente, que as condições pandémicas nos permitam realizar os festejos de 

Carnaval e o desfile habitual, situação que será, naturalmente e em coordenação com a Protecção 

Civil e o Senhor Delegado de Saúde, verificada mais proximamente da data. ---------------------------------  

Esta será também uma oportunidade para que as Associações e Instituições de Vila Nova de Poiares 

retomem as suas normais actividades e o convívio (ainda que em segurança) entre os seus 

elementos, potenciando igualmente o seu auto-financiamento. ---------------------------------------------------  

Pretendendo-se, neste contexto, realizar um desfile carnavalesco protagonizado pelas 

Associações/Instituições do Concelho, a realizar ou na terça-feira de Carnaval – dia 01/03/2022 – ou 

no fim-de-semana imediatamente anterior – dias 26 ou 27 de Fevereiro -, de acordo com as melhores 

condições de realização que se verificarem à data e a indicar com a maior antecedência possível às 

Associações/Instituições do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  

Porque se trata de uma festividade com tradição por todo o país e também em Vila Nova de Poiares, 

entendemos ser pertinente engrandecer o cortejo, promover a participação de um maior número de 

Associações e Instituições do Concelho, bem como incentivar à melhoria dos participantes e das 

participações. É, assim, intenção reconhecer o trabalho e empenho de todos quanto mais se 

empenhem no desfile carnavalesco, ajudem e colaborem na manutenção e desenvolvimento desta 

tradição, bem ainda o esforço, criatividade e originalidade demonstradas nas máscaras e temáticas, 

propondo-se um apoio financeiro para cada um dos critérios preenchidos pelos participantes. -----------  

Assim, com vista a que, na edição de 2022, se valorize a participação afincada e activa das 

Associações e Instituições locais, entendemos de estabelecer critérios de apreciação, aos quais, 

corresponderão, se preenchidos, apoio financeiro: -------------------------------------------------------------------  

* estar enquadrado no tema indicado nos termos infra expostos e ter até 6 (seis) elementos 

devidamente caracterizados: € 100,00 (Cem euros); -----------------------------------------------------------------  

* Ter, durante todo o desfile, música e coreografia próprias adequadas ao tema e envolvimento com o 

público assistente: € 100,00 (Cem euros); ------------------------------------------------------------------------------  

* Apresentar, durante todo o desfile, carro ou veículo similar, alusivo ao tema e devidamente 

caracterizado: € 100,00 (Cem euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

* Por cada elemento a mais dos referidos 6 obrigatórios adequadamente caracterizados ao tema: € 

10,00 (Dez euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Será ainda de considerar, cumulativamente, o seguinte: ------------------------------------------------------------  

- Só serão apreciadas as Associações/Instituições com sede no Concelho de Vila Nova de Poiares 

ou, em alternativa, que reconhecidamente tenham actuação permanente e desenvolvimento de 

actividade constante no território há, pelo menos, 10 anos; --------------------------------------------------------  

- Só serão consideradas as legalmente constituídas; ----------------------------------------------------------------  

- Só serão valorizadas as Associações/Instituições que indiquem o seu tema (temática escolhida por 

cada) até, pelo menos, ao dia 14/02/2022, fazendo-o através de um dos seguintes endereços 

electrónicos gabriel.matos@cm-vilanovadepoiares.pt ou lara.henriques.oliveira@cm-

vilanovadepoiares.pt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à Comissão de verificação de cumprimentos de critérios, parece-me, salvo melhor opinião, 

que deverá ser composta da seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------  

mailto:lara.henriques.oliveira@cm-vilanovadepoiares.pt
mailto:lara.henriques.oliveira@cm-vilanovadepoiares.pt
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1) Presidente da Câmara Municipal ou outro elemento do Executivo que aquele entenda indicar; -------  

2) Um Técnico Superior da Unidade de Funções Sociais; ----------------------------------------------------------  

3) Um representante da Assembleia Municipal ou das Juntas de Freguesia, a indicar entre os 

presentes no Desfile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se, assim, que o assunto seja deliberado na próxima reunião, nos termos e para os efeitos 

previstos das als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta acima transcrita. -----------------  

17- Processo de Obras nº 56/2020 - Projeto de alterações - António Luís Trafaria dos 
Santos - Pólo I da Zona Industrial, Lote 72;  --------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste ponto esteve ausente a Sra. Vereadora Maria Albertina 

Ferreira, do PSD, por se considerar impedida, nos termos do nº4 do art.º 31 do CPA. ----------  

----- Foi presente o processo de obras nº 56/2020, cujo titular é António Luís Trafaria Santos, 

processo constituído com vista a alterações ao projeto de arquitetura sito no lote nº 72 do 

Pólo I da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares. ---------------------------------------------------------  

----- A câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão nos termos dos pareceres 

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

----- Neste momento a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira retomou os trabalhos. ----------  

 18- Edificações Devolutas (ZI e ARU) 2020/2021 - listagem final para comunicação 
AT;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 15221/2021, 

acompanhada da listagem final dos prédios considerados devolutos referentes à Zona 

Industrial e Zona ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar a listagem final de prédios considerados devolutos referentes à Zona Industrial e 

Zona ARU, a fim de ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, para efeitos de 

majoração do IMI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 19- Identificação de Ruínas para majoração IMI - Listagem final;  -----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 15214/2021, 

acompanhada da listagem das edificações declaradas em situação de ruína. ---------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar a listagem final dos artigos matriciais a serem comunicados à Autoridade Tributária 

e Aduaneira, para efeitos de majoração do IMI. -------------------------------------------------------------  
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20- Tarifário de limpeza de fossas para os próximos 4 anos; -------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 71/2021, do Sr. Presidente, que a seguir 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 71 / 2021 -----------------------------------------------------------------------------------  

Tarifário de limpeza de fossas para os próximos 4 anos --------------------------------------------------  

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

vem propor à Câmara Municipal a aprovação de evolução tarifária para a componente fixa 

do serviço de limpeza de fossas até ao ano de 2025. -----------------------------------------------------  

Atendendo ao diferencial entre o tarifário cobrado pelo Município até dezembro de 2019 e ao 

tarifário implementado pela APIN a partir de janeiro de 2020, o Município assumiu o 

pagamento de parte da componente fixa devido aos constrangimentos gerados pela 

pandemia de Covid-19. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, em 2020 e 2021, o munícipe com tarifário doméstico pagou apenas 5€/mês e com 

tarifário não doméstico 15€/mês, para a componente fixa. -----------------------------------------------  

Para adequar gradualmente o valor da componente fixa do serviço de limpeza de fossas no 

Município de Vila Nova de Poiares, cujo valor de referência atual é 46,90€ e evoluirá 

mediante fórmula de atualização tarifária, propõe-se a seguinte distribuição anual: --------------  
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----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar a proposta de comparticipação no Tarifário de limpeza de fossas para os próximos 4 

anos, nos termos acima transcritos. -----------------------------------------------------------------------------  

21- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - procedimento de contratação 
pública;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 15733/2021. 

-----  A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar as peças do procedimento, bem como a decisão de não contratação por lotes.--------  

----- Mais deliberou, designar como júri do procedimento os membros efetivos, tendo como 

presidente a Eng.ª Ana Dias e restantes membros a Dra. Karla Ferreira e Dra. Isabel Miguel, 

e como membros suplentes o Eng.º Pedro Santa e o técnico Paulo Duarte Costa. ---------------  

----- Deliberou também a definição do preço anormalmente baixo o preço da proposta que 

seja 40% ou mais inferior ao preço base.----------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou a definição do critério de adjudicação segundo o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, através da modalidade multifator. ----------------------------  

----- Deliberou ainda que a definição do critério de desempate recaia sobre a proposta que 

apresentar mais baixo preço, ou seja, melhor classificação no que se refere ao fator 

“Preço”, determinando ainda que, no caso de ainda subsistir o empate a opção recairá 

sobre aquela que apresentar o maior valor do contrato executado idêntico ao contrato a 

celebrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22- Processos no âmbito do Programa Nascer Mais; ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 14956/2021. 

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

 23- Informação semestral - Situação económico-financeira do Município de Vila 
Nova de Poiares a 30-06-2021;  -------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 15630/2021, 

acompanhada da informação semestral apresentada pela revisora oficial de contas do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  ------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD.  --------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS.  -------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, 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 48 minutos. -----------------------  
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