----- Reunião Ordinária Pública de 22 de janeiro de 2021 por Videoconferência ------------------------

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

1- Ata nº 78/2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Ata nº 78/2021. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 78/2021. -------------------------------

2- Ratificação da 1ª e 2ª adenda ao protocolo celebrado entre os Municípios de
Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã,
Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares e a
APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA para
prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água, de Saneamento de
Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; --------------------------------------- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente, que a seguir se transcreve:
----- “Proposta nº 2/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação da 1ª e 2ª adenda ao protocolo celebrado entre os Municípios de Alvaiázere, Ansião,
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande,
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Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares e a APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal
Interior, EIM, SA para prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água, de Saneamento
de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos. --------------------------------------------------- João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem
propor à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------Na reunião da Câmara Municipal de 17.01.2020, decorrente da deliberação tomada em 08.01.2020
pela Assembleia-Geral da APIN, foi aprovado pelo Município de Vila Nova de Poiares, o Protocolo
celebrado entre os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis,
Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares e a APIN –
Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA, cujo objeto consistia em que os
MUNICÍPIOS se comprometiam a disponibilizar à APIN, E.I.M., S.A. todos os recursos e meios
necessários para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, de saneamento de
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, mediante contrapartida de pagamento de
compensação financeira pela APIN, E.I.M., S.A.. (DOC 1- certidão). -------------------------------------------O referido protocolo pretendeu formalizar em que condições os municípios suprarreferidos
disponibilizariam à APIN os meios necessários para a prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos, após terminado
o período de transição previsto para a APIN prestar na íntegra estes serviços nos 11 municípios (a
partir de 01.01.2020), em virtude da mesma não se encontrar em condições de prestar os referidos
serviços na sua plenitude.--------------------------------------------------------------------------------------------------Este protocolo inicialmente vigoraria até ao final de junho de 2020. --------------------------------------------Contudo no início do mês de junho de 2020 a APIN, E.I.M., S.A. comunicou aos MUNICÍPIOS a
impossibilidade de assumir na íntegra, no final desse mês, a gestão e operação dos serviços de
gestão de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de
resíduos urbanos, de forma autónoma, por falta de meios técnicos e humanos. Pelo que, no dia 18 de
junho de 2020 os municípios acordaram em celebrar uma Adenda (1ª adenda) ao referido Protocolo,
pela qual procederam à alteração da sua cláusula segunda, relativa ao prazo, passando o Protocolo a
vigorar até ao final do segundo semestre do ano de 2020. (31-12-2020 em vez de 30-06-2020)
(doc2). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entretanto, tendo surgido alguns atrasos na entrega de alguns equipamentos, e não estando ainda
reunidos todas as condições necessárias para garantir o funcionamento em pleno pela APIN E.I.M.,
S.A, sem apoio dos recursos humanos e outros, pelos Municípios, nomeadamente o de Vila Nova de
Poiares, necessitando de mais um mês para assumir na íntegra e de forma autónoma e independente
a gestão e operação dos serviços de gestão de abastecimento de água, de saneamento de águas
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, foi proposto uma 2ª adenda ao Protocolo, que se
anexa, e que visa uma segunda prorrogação, passado o protocolo a vigorar até 31.01.2021. (doc 3) -Face a tudo o exposto e dado que foi aprovado o protocolo inicial pela Câmara Municipal em
17.01.2020, e uma vez que aprovei as referidas adendas ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35.º
do anexo à Lei nº 75/203 de 12 de setembro propõe-se agora que a Câmara Municipal ratifique esta
minha decisão e consequentemente aprova as duas adendas ao protocolo que se anexa à presente
proposta.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Baltazar, do
PSD, ratificar a decisão de aprovar as duas adendas ao protocolo celebrado com a APIN –
Empresa Intermunicipal de Ambiente, SA., nos termos da proposta acima transcrita. -----------
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3- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ------------------ Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 21 de janeiro de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.292.379,69€ (um milhão, duzentos
e noventa e dois mil, trezentos e setenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos) e em
Operações não Orçamentais a quantia de 211.262,12€ (duzentos e onze mil, duzentos e
sessenta e dois euros e doze 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 1 e 21 de janeiro de 2021, no valor total de
279 367,07€ (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete euros e sete
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 21 de
janeiro de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

5- Cabazes de Natal - Proposta de ajudas técnicas - proc nº 644/2021; -------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo MyDoc nº 644/2021,
com proposta de ajudas técnicas a famílias identificadas no processo de atribuição de
cabazes de Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro para a concessão de
ajudas técnicas, nos termos da informação com o registo myDoc nº 644/2021. -------------------

6- Processo de Obras nº 3/2021 - Renovação de Licença caducada ao abrigo do art.º
72 do RJUE - Michael Anthony Struthers - Alveite Pequeno; ------------------------------------------ Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º3/2021, cujo titular Michael
Anthony Struthers, processo constituído com vista à renovação de licença para continuidade
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de trabalhos de construção de habitação sita em Alveite Grande, freguesia de S. Miguel de
Poiares, iniciados ao abrigo do Processo de Obras n.º54/2018. -------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. ----------------------------------------------------------------7- Processo de Obras nº 56/2020 - legalização de ampliação - António Luís Trafaria
dos Santos - Zona Industrial, Polo I, Lote 72; ---------------------------------------------------------------- Neste ponto esteve ausente o Sr. Vice-Presidente, por impedimento legal, nos termos
do nº 4 do art.º31º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------- Para este assunto, foi presente, para efeito de aprovação do projeto de arquitetura, o
Processo de Obras n.º 56/2020, cujo titular é António Luís Trafaria dos Santos, processo
constituído com vista à legalização de alterações e ampliação de edifício sito no lote 72 do
Pólo I da Zona Industrial de S. Miguel, freguesia de S. Miguel de Poiares.------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------------- Neste momento o Sr. Vice-Presidente retomou os trabalhos. ------------------------------------8- Processo de Obras nº 54/2020 - Licenciamento de construção de alojamento local
- SHEIK MUHAMMAD SHAMEEN HOSENBOCUS - Risca Silva; --------------------------------------- Para este assunto foi presente, para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura e
licenciamento final, o Processo de Obras n.º 54/2020, cujo titular é Sheik Muhammad
Hosenbocus, processo constituído com vista ao licenciamento de construção de
estabelecimento de alojamento local, sito em Risca Silva, freguesia de Poiares (Santo
André). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. ----------------------------------------------------------------9- Processo de Obras nº 36/2020 - projeto de alterações - Vítor Miguel Carvalho dos
Santos - Santa Maria - Arrifana; ----------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 36/2020, cujo titular é Vítor
Miguel Carvalho dos Santos, processo constituído com vista ao licenciamento de alterações
em moradia unifamiliar, sita em Santa Maria, freguesia de Arrifana, para efeito de aprovação
de projeto de alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------
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10- Processo de Obras nº 8/2017 - Licença Especial para Acabamentos para a
conclusão da obra de Reconstrução e Ampliação de Moradia - Cláudia Isabel
Antunes de Carvalho - Ervideira; --------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 8/2017, cujo titular é Cláudia
Isabel Antunes de Carvalho, processo constituído com vista ao reconstrução e ampliação
em moradia unifamiliar, sita em Ervideira, freguesia de Arrifana, para efeitos de aprovação
da emissão de licença especial para obras inacabadas, ao abrigo do art.º 88 do RJUE. ----------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------

11- Polo II - Z.I. de Vila Nova de Poiares - Movimento de terras e estruturas de
contenção - adjudicação e minuta de contrato; ------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 381/2021,
acompanhada do projeto de decisão e minuta do contrato de adjudicação.----------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Baltazar, do
PSD, aprovar a o projeto de decisão e minuta do contrato de adjudicação da empreitada à
sociedade Windpark, Lda, pelo montante de 467.234,45 € (quatrocentos e sessenta e sete
mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- Interveio o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD. ---------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS. --------------------------------------------------------------------- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. ----------------------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente, Artur Santos, do PS. ------------------------------------------------------
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----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi lida,
aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. ---------------------------------- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 05 minutos. -----------------------
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