----- Reunião Ordinária Pública de 6 de agosto de 2021 no Salão Nobre da Câmara Municipal ----

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas ----------------------------------------------------------------- Presentes à reunião: ------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques ------------------------------------------------------------- VEREADORES: Marcos André Marta Bento ---------------------------------------------------------------------------------- Ana Lara Henriques de Oliveira ----------------------------------------------------------------------------- João Pedro Vaz Pereira --------------------------------------------------------------------- FALTA: Artur Jorge Baptista dos Santos ------------------------------------------------------------------ Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. --Informou da ausência do Sr. Vice-Presidente, Artur Santos, por se encontrar de férias. ------------ A Câmara considerou justificada a falta do Sr. Vice-Presidente. -------------------------------

1- Ata nº 91/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a Ata nº 91/2021 ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 91/2021. ------------------------------

2- Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - Campanha de Recolha de Sangue/CHUC
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9596/2021. ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência utilização do espaço do
CCP, Salão de Festas, ao Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, nos termos da
informação com registo myDoc nº 9596/2021. --------------------------------------------------------------

3- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ------------------ Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 5 de agosto de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.056.292,49 € (um milhão
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cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e dois euros e quarenta e nove cêntimos) e em
Operações não Orçamentais a quantia de 292.859,16 € (duzentos e noventa e dois mil,
oitocentos e cinquenta e nove euros e dezasseis 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 16 de junho a 05 de agosto de 2021, no valor
total de 788.493,50 € (setecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e noventa e três euros e
cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 17 de
junho de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------5- Comparticipação Financeira - Candidatura de Cooperação Transnacional
"TERRAS DA LUSOFONIA" – Dueceira ---------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Proposta nº 34/2021 do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, de 2 de agosto, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------“COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - CANDIDATURA DE COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL
"TERRAS DA LUSOFONIA" -----------------------------------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor
à Câmara Municipal o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO QUE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Dispõe a alínea u) do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de
julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, que
compete à Câmara Municipal “Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção
da saúde e prevenção das doenças”; ------------------------------------------------------------------------------------ A Dueceira – Associação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça apresentou a candidatura
"TERRAS DA LUSOFONIA" ao Aviso nº 01/Operação 10.3/2017 da medida 10.3 Cooperação
Interterritorial e Transnacional dos Grupos de Ação Local, - TERRAS DA LUSOFONIA" submetida em
28/12/2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Com a aprovação da candidatura e programação financeira da mesma, cabe ao Municipio de Vila
Nova de Poiares o pagamento de € 886,66 (oitocentos e oitenta e seis euros e sessenta e seis
cêntimos) correspondente a 1/3 (quota parte do Município de Vila Nova de Poiares) dos 10%
(comparticipação nacional privada) do total dos recursos financeiros orçamentados. ----------------------- O valor em causa foi cabimentado através da Ficha de Cabimento com o n.º Seq. 28807, no dia
27.07.2021, na rúbrica orçamental 0102/040701 (Câmara Municipal/Instituições sem fins lucrativos) e
nas Grandes Opções do Plano, com a designação 03 010 2002/1006 (Transferências correntes), Acc.
:2 Transferências para Instituições Sociais, Culturais e Desportivas. -------------------------------------------PROPÕE-SE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- A atribuição de uma comparticipação financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do
Ceira e Dueça, no montante de € 886,66 (oitocentos e oitenta e seis euros e sessenta e seis
cêntimos) destinada a financiar 1/3 do valor do autofinanciamento da candidatura TERRAS DA
LUSOFONIA apresentada no âmbito do Aviso nº 01/Operação 10.3/2017 da medida 10.3 Cooperação
Interterritorial e Transnacional dos Grupos de Ação Local, - TERRAS DA LUSOFONIA". ------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir de uma comparticipação financeira à
Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 886,66 €
(oitocentos e oitenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos) destinada a financiar 1/3 do
valor do autofinanciamento da candidatura TERRAS DA LUSOFONIA apresentada no
âmbito do Aviso nº 01/Operação 10.3/2017 da medida 10.3 Cooperação Interterritorial e
Transnacional dos Grupos de Ação Loca - TERRAS DA LUSOFONIA. ----------------------------6- Comparticipação Financeira - TRILHOS DA NATUREZA DA SERRA DA LOUSÃ-2ª
FASE – Dueceira ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Proposta nº 35/2021 do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, de 2 de agosto, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------“COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - TRILHOS DA NATUREZA DA SERRA DA LOUSÃ - 2ª FASE João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor
à Câmara Municipal o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO QUE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Dispõe a alínea u) do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de
julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, que
compete à Câmara Municipal “Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção
da saúde e prevenção das doenças”; ------------------------------------------------------------------------------------ A Dueceira – Associação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça apresentou a candidatura “Trilhos
da Natureza da Serra da Lousã – 2ª fase” ao Aviso nºCENTRO-28-2018-18 (Valorização dos recursos
endógenos em territórios específicos) submetida em 31/05/2019); ----------------------------------------------- O referido Aviso tem como objetivos conceder apoios financeiros destinados ao crescimento
propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de
uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de regiões industriais em
declínio e desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade.
Tem como objetivo específico: desenvolver o potencial endógeno regional através de dinamização de
estratégias territoriais específicas ----------------------------------------------------------------------------------------- Em 13/11/2019, o CENTRO2020 comunicou a aprovação da candidatura submetida (operação
CENTRO-04-3928-FEDER-000026) --------------------------------------------------------------------------------------Cabe ao Municipio de Vila Nova de Poiares uma comparticipação no valor de 2.156,34 € (dois mil,
cento e cinquenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), destinados à execução das ações descritas
na ficha-síntese do projeto Trilhos da Natureza da Serra da Lousã – 2ª fase. ---------------------------------O valor em causa foi cabimentado através da Ficha de Cabimento com o n.º Seq. 28805, no dia
27.07.2021, na rúbrica orçamental 0102/040701 (Câmara Municipal/Instituições sem fins lucrativos) e
nas Grandes Opções do Plano, com a designação 03 010 2002/1006 (Transferências correntes),
Acc.:2 Transferências para Instituições Sociais, Culturais e Desportivas. --------------------------------------
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PROPÕE-SE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A atribuição de uma comparticipação financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do
Ceira e Dueça, no montante de € 2.156,34 (dois mil, cento e cinquenta e seis euros e trinta e quatro
cêntimos), destinada à execução das ações descritas na ficha-síntese do projeto Trilhos da Natureza
da Serra da Lousã – 2ª fase - candidatura “Trilhos da Natureza da Serra da Lousã – 2ª fase” - Aviso
nºCENTRO-28-2018-18 (Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos).” ---------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à
Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 2.156,34 €
(dois mil, cento e cinquenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), destinada à execução
das ações descritas na ficha-síntese do projeto Trilhos da Natureza da Serra da Lousã – 2ª
fase - candidatura “Trilhos da Natureza da Serra da Lousã – 2ª fase” - Aviso nºCENTRO-282018-18 (Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos). -----------------------7- Comparticipação Financeira - Candidatura de Cooperação Interterritorial "3CCOOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS" – Dueceira ------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Proposta nº 36/2021 do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, de 3 de agosto, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------“COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - CANDIDATURA DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL
"3C - COOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS --------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor
à Câmara Municipal o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO QUE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Dispõe a alínea u) do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de
julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, que
compete à Câmara Municipal “Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção
da saúde e prevenção das doenças”; ------------------------------------------------------------------------------------ A Dueceira – Associação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça apresentou a candidatura “3C COOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS” ao IFAP - Aviso 03/ operação 10.3/2019 da medida 10.3COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL DOS GRUPOS DE AÇÃO LOCAL com a
designação "3C - COOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS em 30/07/2020); ------------------------------ A candidatura foi aprovada em 19/05/2021, sendo que a quota parte que cabe ao Município de Vila
Nova de Poiares, é de €1.617,32 (mil, seiscentos e dezassete euros e trinta e dois cêntimos), que de
acordo com a programação financeira da referida candidatura, correspondem a 1/3 dos 10%,
(comparticipação nacional privada) do total dos recursos financeiros orçamentados. -----------------------O valor em causa foi cabimentado através da Ficha de Cabimento com o n.º Seq. 28804, no dia
27.07.2021, na rúbrica orçamental 0102/040701 (Câmara Municipal/Instituições sem fins lucrativos) e
nas Grandes Opções do Plano, com a designação 03 010 2002/1006 (Transferências correntes), Acc.
:2 Transferências para Instituições Sociais, Culturais e Desportivas. -------------------------------------------PROPÕE-SE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A atribuição de uma comparticipação financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do
Ceira e Dueça, de €1.617,32 (mil, seiscentos e dezassete euros e trinta e dois cêntimos), destinada a
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financiar 1/3 do valor do autofinanciamento da candidatura DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL
"3C - COOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS” apresentada ao Aviso nº 003/2019 - IFAP.” -----------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira à
Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 1.617,32 €
(mil, seiscentos e dezassete euros e trinta e dois cêntimos), destinada a financiar 1/3 do
valor do autofinanciamento da candidatura DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL "3C COOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS” apresentada ao Aviso nº 003/2019 – IFAP. -----

8- Situação Social|Proposta Técnica de Apoio – Ratificação ---------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9093/2021. ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Vice-Presidente de
20/07/2021 (registo mydoc nº 9106/2021) para apoio financeiro a situação social, nos termos
da informação técnica nº 9093/2021.------------------------------------------------------------------------9- Projeto Verão em Atividade | Frequência de Crianças oriundas de contextos
economicamente desfavoráveis | proposta de isenção do pagamento da
comparticipação ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9602/2021. ----- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar, a proposta de isenção do pagamento da
comparticipação pela frequência de crianças oriundas de contextos economicamente
desfavoráveis no âmbito projeto Verão em Atividade, nos termos da informação técnica nº
9602/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------10- Abem Solidário|Adenda ao Protocolo ------------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente a adenda ao Protocolo e a informação técnica com
registo myDoc nº 9606/2021.--------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao Protocolo celebrado com a
Associação Dignitude no âmbito do programa Abem Solidário. -------------------------------------11- Projeto "Volunteer in Poiares: Education and Nature"|Subsídio mensal ------------------- Este ponto foi retirado da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------

12- Atribuição Apoio - Rancho Folclórico do Centro de Convívio do Carvalho Oficinas artísticas e criação de peças de arte - "Trilhos, caminhos e lugares de
Poyares - D‘outrora ao Devir" ---------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação com registo myDoc nº 9579/2021. -----------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro ao Centro de Convívio
do Carvalho - Rancho Folclórico, no montante de 1.000,00 € (mil euros) para oficinas
artísticas e criação de peças de arte no âmbito do projeto "Trilhos, caminhos e lugares de
Poyares - D‘outrora ao Devir". ---------------------------------------------------------------------------------

13- Pedido de Informação Prévia (PIP) 2/2021 - Extending Green, Lda - instalação de
central solar fotovoltaica - Serra do Bidueiro (terreno da Comunidade Local dos
Baldios de S. Miguel) – Ratificação --------------------------------------------------------------------------- Foi presente o pedido de informação prévia, referente à instalação de central solar
fotovoltaica na Serra do Bidueiro (terreno da Comunidade Local de Baldios de S. Miguel),
apresentado por Extending Green, Lda. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido de
informação prévia n.º 2/2021, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos. ------------14- Processo de Obras nº 21/2021 - Licenciamento para a construção de uma
moradia unifamiliar, Fábio Samuel Martins Pais Marques - Rua do Canto, Venda------------ Foi presente o processo de obras nº 21/2021, cujo titular é Fábio Samuel Martins Pais
Marques, processo constituído com vista ao licenciamento para a construção de uma
moradia unifamiliar, sito em Rua do Canto - Venda, destinado à aprovação do projeto de
arquitetura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------15- Certidão de Destaque - Cabeça de Casal da Herança de António dos Santos,
representada por Carminda dos Santos - Terra de Ordem ------------------------------------------- Foi presente o pedido de emissão de certidão de destaque, requerida por Cabeça de
Casal da Herança de António dos Santos, representada por Carminda dos Santos, referente
a terreno sito em Terra de Ordem, freguesia de Poiares (Santo André). -------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -------------------------------------------------------------16- PDM de Vila Nova de Poiares - Alteração do Aviso nº 3882/2021, de 2 de março ------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 8236/2021. –
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo à urgência da publicação da
declaração de alteração por adaptação, proceder à correção do título do procedimento de 3ª
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alteração da 1ª revisão do PDM de Vila Nova de Poiares, para 4ª alteração da 1ª revisão do
PDM de Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou prorrogar o prazo de elaboração do procedimento até 27 de dezembro
de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberou ainda remeter o assunto à Assembleia Municipal, para conhecimento. --------17- Grupo Parlamentar do PCP - Projeto de Lei nº 909/XIV-2ª de "Alteração ao
Regime do Arrendamento Urbano" --------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o Projeto de Lei nº 909/XIV-2ª de "Alteração ao Regime
do Arrendamento Urbano" remetido pelo Grupo Parlamentar do PCP. --------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------18- Projeto "Noite Saudável das Cidades do Centro Português" – Informações ------------- Para este assunto foi presente a comunicação do Projeto "Noite Saudável das Cidades
do Centro Português" dando conta de algumas informações, entre elas o terminus deste
projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------19- Instituto Nacional de Estatística - CENSOS2021/Resultados Preliminares --------------- Para este assunto foi presente a comunicação do INE, apresentado os resultados
preliminares dos CENSOS 2021. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD. ----------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS. -------------------------------------------------------- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, 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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