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Minuta da ATA Nº 90/2021  

----- Reunião Ordinária Pública de 2 de julho de 2021 no Salão Nobre da Câmara Municipal  ------  

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

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

----- VICE-PRESIDENTE: Artur Jorge Baptista dos Santos --------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Marcos André Marta Bento  -------------------------------------------------------------  

------------------------ Ana Lara Henriques de Oliveira  --------------------------------------------------------  

------------------------ João Pedro Vaz Pereira ------------------------------------------------------------------  

----- FALTA: Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques. --------------------  

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

reunião, dando conta da ausência do Sr. Presidente da Câmara Municipal, por se encontrar 

em gozo de período de férias. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Apresentou ainda as alterações realizadas aos documentos referentes aos pontos 4 e 6 

da ordem de trabalhos, nomeadamente a inclusão dos montantes de apoio e a 

obrigatoriedade de colaboração na reposição das espécies cinegéticas no caso do protocolo 

com a Associação Cultural e Recreativa de Caça de Vila Nova de Poiares, e ainda a 

correção da identificação da sede e da matriz de registo do edifício no caso do contrato de 

comodato a celebrar com a ARSM.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ Ordem do dia  ------------------------------------------   

PRESIDÊNCIA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
UNIDADE ADMINISTRATIVA  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
FINANCEIRA  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Contabilidade  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1- Resumo Diário de Tesouraria;  ----------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 01 de julho de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.194.539,25 € (um milhão, cento e 

noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) e em 
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Operações não Orçamentais a quantia de 296.012,93 € (duzentos e noventa e seis mil, doze 

euros e noventa e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

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

2- Informação dos Serviços;  ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 18 de junho e 1 de julho de 2021, no valor 

total de 483.700,58€ (quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos euros e cinquenta e oito 

cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 1 de julho 

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

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

 
UNIDADE DE FUNÇÕES SOCIAIS --------------------------------------------------------------------------------  
 
SERVIÇOS SOCIAIS, E EDUCAÇÃO  ------------------------------------------------------------------------------  
 
Ação Social  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3- Situação Social | Proposta de Apoio Financeiro;  --------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo MyDoc nº 7985/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro pontual no valor de 

1.150€ (Mil cento e cinquenta euros), nos termos da informação técnica nº 7985/2021. --------  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO  ----------------------------------------------  
 
Associativismo  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4- ACRCP - Associação Cultural e Recreativa de Caça de Vila Nova de Poiares - 
Minuta de Protocolo;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Financeiros | 2021 a celebrar com a ACRCP – Associação Cultural e Recreativa de Caça 

Vila Nova de Poiares. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de 

apoios financeiros para o ano de 2021, a celebrar com a ACRCP – Associação Cultural e 

Recreativa de Caça Vila Nova de Poiares. -------------------------------------------------------------------  

5- AEDP - Associação Empresarial de Poiares - Minuta de Protocolo;  ------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo MyDoc nº 7169/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo de cooperação na realização de estágios de curta 
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duração no concelho de Vila Nova de Poiares, a celebrar com a Associação Empresarial de 

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

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a 

AEDP - Associação Empresarial de Poiares. ----------------------------------------------------------------  

6- ARSM - Associação Recreativa de São Miguel - Minuta de Contrato de Comodato;  -  
----- Para este assunto foi presente a minuta de contrato de comodato, a celebrar com a 

ARSM - Associação Recreativa de São Miguel -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de comodato a 

celebrar com a ARSM - Associação Recreativa de São Miguel. ----------------------------------------  

7- ARSM - Associação Recreativa de São Miguel - Minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo;  --------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar com a ARSM - Associação Recreativa de São Miguel -----------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a celebrar com a ARSM - Associação Recreativa de São 

Miguel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8- ADP - Associação Desportiva de Poiares - Minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo;  --------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar com a ADP - Associação Desportiva de Poiares. -----------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a celebrar com a ADP - Associação Desportiva de Poiares.-------  

INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO DE EXECUTIVO  --------------------------------------------------  
 
9- ELOGE - Selo Europeu de Excelência Governamental;  -----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a comunicação recebida por e-mail referente à 

comunicação da atribuição do Selo Europeu de Excelência Governamental.-----------------------  

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

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

 --------------------------------- PONTO VI  ------------------------------------  

 ---------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------  

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

 ------------------------------- Antes da Ordem do Dia -----------------------------------  

 --------------------------------- PONTO VII ------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

------------------------ INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO -------------------------------  
----- Interveio a Sra. Vereadora Marcos Bento, do PSD.  ----------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. -------------------------------------------  

 --------------------------------- PONTO VIII  -----------------------------------  

 ------- INTERVENÇÃO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

 ----------------------------- ENCERRAMENTO -------------------------------  

----- 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 03 minutos. ------------------------  
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