----- Reunião Ordinária de 19 de fevereiro de 2021 em videoconferência ------------------------

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas -------------------------------------------------------------------- Presentes à reunião: ---------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques --------------------------------------------------------------- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos -------------------------------------------------------

---------------------- Marcos André Marta Bento ---------------------------------------------------------------------------- Ana Lara Henriques de Oliveira ------------------------------------------------------------------------------- João Pedro Vaz Pereira ----------------------------------------------------------------------- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. ---

1- Programa APoiar /Comércio Local (Programa Municipal de Apoio - COVID 19) Medida: Táxis Take-Away - Despacho nº 13/2021 - Para ratificação ------------------------------ Para este assunto foi presente o Despacho nº 13/2021, do Sr. Presidente da Câmara, de
15 de fevereiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------“DESPACHO Nº 13 / 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------Programa APoiar /Comércio Local (Programa Municipal de Apoio - COVID 19) -----------------------------Medida: Táxis Take-Away -------------------------------------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, considerando
que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à atual situação epidemiológica do Concelho de Vila Nova de Poiares, neste momento
classificada de risco muito elevado ou extremamente elevado e, atendendo a que o Governo aprovou
as medidas que regulamentam o novo decreto do Estado de Emergência, que deverá entrar em vigor
entre as 00:00h do dia 15 de fevereiro de 2021 e as 23:59h do dia 01 de março de 2021, com o objetivo
de vencer a terceira vaga da Pandemia COVID-19 e ao mesmo tempo prevenir futuras vagas, torna-se
necessário dar continuidade às medidas previstas e nomeadamente às regras de confinamento
estabelecidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, considera-se necessária a revalidação dos apoios previstos nas propostas nº 66/2020 e
nº 1/2021, referentes à medida Táxi Take-Away, no sentido da sua continuidade em prol da proteção
da comunidade local e da prossecução de interesses públicos locais, considerados relevantes ao
desenvolvimento socioeconómico do Concelho, na tentativa de minimizar o impacto da pandemia, dos
avultados prejuízos havidos tanto no setor da restauração e estabelecimentos similares, assim como
nos táxis, como contributo à dinamização da economia local, minorando os efeitos das medidas
restritivas aplicadas à circulação e protegendo a população. -----------------------------------------------------1
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Assim e de igual modo ao anterior processo de operacionalização desta medida mantém-se o serviço
de entrega gratuito em encomendas a partir de 5€ nos restaurantes e estabelecimentos de bebidas
aderentes, mediante o preenchimento de uma declaração de adesão do estabelecimento, presente ao
Município, que garanta plenas condições para o fornecimento dos produtos alimentares, de acordo com
o que lhe é permitido na respetiva licença de utilização. ----------------------------------------------------------Face ao exposto, e cientes do êxito que esta medida tem perante estes setores da nossa economia
local, e tendo em conta que: ----------------------------------------------------------------------------------------------Cabe à Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com ao art.º 35-U do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de
março, aditado pelo Decreto-Lei nº 99/2020, de 22 de novembro, “Promover e apoiar o
desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de
interesse municipal,” considerando-se apoio à atividade económica de interesse municipal a concessão
de apoios, em dinheiro ou em espécie, a entidades e organismos legalmente existentes, relacionados
com a resposta à pandemia da doença COVID-19 ou recuperação económica no contexto da mesma;
A medida é sem dúvida um apoio necessário atividade económica de interesse municipal, tendo
como fim a mitigação do impacto económico negativo da epidemia Covid-19; -------------------------------A medida em vigor termina no dia 15 de janeiro de 2021, e que a Câmara Municipal só reúne no
próximo dia 19 de fevereiro 2021, não sendo possível reunir extraordinariamente até aquela data; ----Se considera urgente a tomada de decisão imediata evitando assim a não execução da medida, com
as consequências que daí advêm para as partes envolvidas, até à deliberação e aprovação da Câmara
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decido, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35.º do Anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, dar
continuidade da Medida Táxis Take-Away, nos exatos termos em que foi aprovada pela Câmara
Municipal e tem sido executada até a presente data, até ao próximo dia 31 de março de 2021. --------À próxima reunião para ratificação. “ ------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho nº 13/2021,
dando continuidade à Medida: Táxis Take-Away até 31 de março. -----------------------------------

2- Ata nº 80/2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste assunto não participou o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, nos termos do nº 3
do art.º 34 do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Ata nº 80/2021. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 80/2021. -----------------------------3- Regulamento - Inicio do procedimento e participação procedimental, tendo em vista
a elaboração de um Projeto de Regulamento Centro de Recolha Oficial de Animais de
Companhia de Vila Nova de Poiares --------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Proposta nº 12/2021, do Sr. Presidente da Câmara, de
15 de fevereiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------“PROPOSTA Nº 12 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Regulamento – Inicio do procedimento e participação procedimental, tendo em vista a elaboração de
um Projeto de Regulamento Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Vila Nova de
Poiares -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à
Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a Lei n.º 8/2017 de 3 de março, estabelece o estatuto jurídico dos animais, reconhecendo a sua
natureza de seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua
natureza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprova medidas para a criação de uma rede de centros de
recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de
controlo da população, privilegiando a esterilização; ----------------------------------------------------------------Que a legislação que regulamenta a criação de uma rede efetiva de centros de recolha oficial de
animais de companhia, fixa as normas que regulam o destino dos animais acolhidos nestes centros e
estabelece as normas para o controlo de animais errantes; -------------------------------------------------------A criminalização dos maus tratos e do abandono de animais de companhia; -----------------------------A proficiência da câmara municipal, atuando dentro das suas atribuições nos domínios da defesa da
saúde pública e do meio ambiente, para proceder à captura de cães e gatos vadios ou errantes,
encontrados na via pública ou em quaisquer lugares públicos, no âmbito das competências que lhe são
conferidas nos termos da alínea ii) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
(Regime Jurídico das Autarquias Locais, na versão atual dada pela Lei n.º 42/2016 de 28 de
dezembro); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O poder regulamentar das autarquias locais instituído no artigo 241.º da Constituição da República
Portuguesa, e a competência determinada na alínea k) do artigo 33.º do referido Regime Jurídico das
Autarquias Locais, que estabelece como competência da Câmara Municipal elaborar e submeter à
aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como
aprovar regulamentos internos; -------------------------------------------------------------------------------------------O n.º 1 do artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em Anexo ao Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de Janeiro que determina que “O início do procedimento é publicitado na Intemet, no
sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o
procedimento, da data em que o mesma se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar
a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento”
Pelas razões acima expostas propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no
artigo 241.º da C.R.P, da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e do disposto no artigo 98.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro:
a) Aprovar a abertura do procedimento tendente à elaboração do Inicio do procedimento e participação
procedimental, tendo em vista a elaboração de um Projeto de Regulamento Centro de Recolha Oficial
de Animais de Companhia de Vila Nova de Poiares; ----------------------------------------------------------------b) Que os interessados, ou seja, todos aqueles que, nos termos do nº 1 do art.º 68 do CPA, sejam
titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos ónus ou sujeições no âmbito
das decisões que nele foram ou possam ser tomadas, bem como as associações, para defender
interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados que
caibam no âmbito dos respetivos fins, deverão constituir-se como tal no procedimento, no prazo de 10
dias úteis a contar da data da publicitação de aviso na página oficial deste Município, com vista à
elaboração do regulamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------
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c) Que a apresentação dos contributos para a elaboração do regulamento, deve ser formalizada por
escrito contendo o nome completo, morada ou sede, profissão, NIF e o respetivo endereço eletrónico e
dando consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previsto na alínea c) do nº 1 do art.º
112º do CPA, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, através do correio eletrónico geral@cmvilanovadepoiares.pt ou via postal para, Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Largo da
Republica, 3350-156- Vila Nova de Poiares, dando consentimento para utilização dos dados pessoais
fornecidos para efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Reg (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27/04/2016, e Lei nº 58/2019 de 8 de agosto que assegura a
execução, na ordem jurídica nacional, do referido regulamento, sendo que os dados serão utilizados
única e exclusivamente para os fins em vista e serão eliminados logo que não sejam necessários; ----d) Seja nomeado como responsável pela direção do procedimento, nos termos do art.º 55º do CPA, o
Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques.” -----------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento tendente à
elaboração do Inicio do procedimento e participação procedimental, tendo em vista a
elaboração de um Projeto de Regulamento Centro de Recolha Oficial de Animais de
Companhia de Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou que os interessados, ou seja, todos aqueles que, nos termos do nº 1 do
art.º 68 do CPA, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres,
encargos ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele foram ou possam ser tomadas,
bem como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva
de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins,
deverão constituir-se como tal no procedimento, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicitação de aviso na página oficial deste Município, com vista à elaboração do
regulamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberou também que a apresentação dos contributos para a elaboração do
regulamento, deve ser formalizada por escrito contendo o nome completo, morada ou sede,
profissão, NIF e o respetivo endereço eletrónico e dando consentimento para que este seja
utilizado para os efeitos previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 112º do CPA, dirigido ao
Presidente

da

Câmara

Municipal,

através

do

correio

eletrónico

geral@cm-

vilanovadepoiares.pt ou via postal para, Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Largo da
Republica, 3350-156 Vila Nova de Poiares, dando consentimento para utilização dos dados
pessoais fornecidos para efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Reg (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/04/2016, e Lei nº 58/2019 de 8 de
agosto que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do referido regulamento, sendo
que os dados serão utilizados única e exclusivamente para os fins em vista e serão
eliminados logo que não sejam necessários; -----------------------------------------------------------------
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----- Deliberou ainda que seja nomeado como responsável pela direção do procedimento, nos
termos do art.º 55º do CPA, o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa
Henriques. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ------------------- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 18 de fevereiro de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.052.674,14 € (um milhão e
cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro euros e catorze cêntimos) e em
Operações não Orçamentais a quantia de 212.703,40 € (duzentos e doze mil, setecentos e
três euros e quarenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------5- Informação dos Serviços - Para Conhecimento--------------------------------------------------------- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira –
Contabilidade, no período compreendido entre 12 e 18 de fevereiro de 2021, no valor total de
349.963,02€ (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e três euros e dois
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 18 de
fevereiro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------6- Abertura de conta - Censos 2021 – Para Ratificação ------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 1579/2021. ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação da abertura de conta
bancária no âmbito da operação dos Censos 2021. ------------------------------------------------------7- CIM Região de Coimbra - comparticipação financeira do Município - projeto 30:
Brigada Sapadores Florestais 2021 ----------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2177/2021. ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 5.052,64 €
(cinco mil e cinquenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos) à CIM-Região de Coimbra
referente à comparticipação financeira do Município no projeto 30: Brigada Sapadores
Florestais 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Nomeação do Revisor Oficial de Contas do Município de Vila Nova de Poiares ---------- Para este assunto foi presente a Proposta nº 2179/2021, do Sr. Presidente da Câmara, de
15 de fevereiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------“PROPOSTA Nº 2179 / 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Nomeação do ROC N.º 1254 - Dr.ª Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira - Revisor Oficial de Contas
do Município de Vila Nova de Poiares ----------------------------------------------------------------------------------João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à
Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------No uso de competência própria ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-lei
197/99, de 8 de junho, e no seguimento de um procedimento por ajuste direto, feito em função do valor
do contrato ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos republicado
no anexo III ao Decreto Lei 111-B/2017, de 31 de agosto, decidi adjudicar à Dr.ª Ana Cristina Dá
Mesquita Pinto Ferreira uma prestação de serviços de auditoria externa nos termos do artigo 77º da Lei
n.º 73/2013 de 3/03, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018 de 16/08, pelo período de um ano. --Contudo, nos termos do n.º 1 artigo 77º da supracitada Lei (que estabelece o regime financeiro das
Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais) “O auditor externo, responsável pela certificação
legal de contas do Município, é nomeada por deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão
executivo, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.” ---------Assim, nos termos do referido artigo proponho que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia
Municipal a nomeação da Dr.ª Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira (ROC nº 1254, inscrição na
CMVM: 20160865) como auditor externo do Município pelo período de um ano, em conformidade com
a mencionada norma.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Marcos Bento, do
PSD, remeter à Assembleia Municipal a proposta de nomeação da Dr.ª Ana Cristina Dá
Mesquita Pinto Ferreira (ROC nº 1254, inscrição na CMVM: 20160865) como auditor externo
do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- COVID-19 - Apoio alimentar - Escalões A e B ------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2113/2021. ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio alimentar aos alunos
que usufruem dos escalões A e B de abono de família, através da atribuição de vales
semanais, a descontar no comércio local, no valor de 20 € e 10 € respetivamente, incluindo os
alunos que estudam fora do concelho, num montante global estimado de 23.020 € (vinte e
três mil e vinte euros), nos termos da informação técnica com o registo myDoc nº 2113/2021.
10- Árvores e Presépios de Natal para Enfeitar a Nossa Vila | Edição 2020 - Atribuição
de prémios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2232/2021. ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de prémios a: -----------------Categoria “Árvores de Natal” -------------------------------------------------------------------------------------1.º lugar: Karaté Shukokai de Poiares -------------------------------------------------------------------------2.º lugar: Associação 2Mãos 4Patas ---------------------------------------------------------------------------3.º lugar: ADP – Associação Desportiva de Poiares --------------------------------------------------------
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Categoria “Presépios de Natal” ----------------------------------------------------------------------------------1.º lugar: Associação 2Mãos 4Patas ---------------------------------------------------------------------------2.º lugar: Associação Desportiva de Poiares ----------------------------------------------------------------11- Cabazes de Natal | Rastreio Oftalmológico - Apoio de Ajudas Técnicas -------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2113/2021. ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio nos termos da
informação técnica com o registo myDoc nº 2113/2021. -------------------------------------------------

12- Minuta de Protocolo 2021 | Associação 2mãos4patas --------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2269/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Associação 2mãos4patas. ---------------------------------------------------------------------------------------13- Minuta de Protocolo 2021 | Associação Porta Lilás-------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2246/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Associação Porta Lilás. -------------------------------------------------------------------------------------------14- Minuta de Protocolo 2021 | Liga para a Proteção da Natureza---------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2243/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Liga para a Proteção da Natureza. ----------------------------------------------------------------------------15- Minuta de Protocolo 2021 | Filarmónica Fraternidade Poiarense ------------------------------ Neste assunto esteve ausente o Sr. Presidente da Câmara, por se considerar impedido,
nos termos do nº 4 do art.º 31 do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2270/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Filarmónica Fraternidade Poiarense. ------------------------------------------------------------------------------- Neste momento retomou os trabalhos o Sr. Presidente. ------------------------------------------16- Minuta de Protocolo 2021 | Associação Empresarial de Poiares ------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2331/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. -----------------------------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Associação Empresarial de Poiares. --------------------------------------------------------------------------17- Minuta de Contrato Programa 2021 | Associação Cultural-Grupo Folclórico e
Etnográfico de VNPoiares ------------------------------------------------------------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2268/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Associação Cultural-Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares. -------------------18- Minuta de Contrato Programa 2021 | Companhia de Teatro Experimental de
Poiares - Associação Cultural ------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2287/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Companhia de Teatro Experimental de Poiares - Associação Cultural. -----------------------------19- Minuta de Contrato Programa 2021 | Icreate - Associação para a Promoção da
Criatividade, do Desenvolvimento Pessoal e da Reabilitação Psicopedagógica -------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2301/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Icreate - Associação para a Promoção da Criatividade, do Desenvolvimento Pessoal e da
Reabilitação Psicopedagógica. ----------------------------------------------------------------------------------20- Minuta de Contrato Programa 2021 | APAE - Academia Poiarense de Artes e
Espetáculos Associação--------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2308/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
APAE - Academia Poiarense de Artes e Espetáculos Associação. -----------------------------------21- Minuta de Contrato Programa 2021 | Centro de Convívio do Carvalho ---------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2320/2021,
acompanhada da minuta de protocolo. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com o
Centro de Convívio do Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------

22- Processo de Obras nº 5/2021 - construção de um pavilhão industrial - Botaca Industria e Comércio de Mobiliário, Lda - lote 25 da Zona industrial - Pólo II ---------------
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----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 5/2021, cujo titular é BotacaIndústria e Comércio de Mobiliário, Lda., processo constituído com vista à construção de um
pavilhão industrial, sito no lote 25 da Zona Industrial – Pólo II, freguesia de São Miguel de
Poiares, para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura. ---------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------23- CCDRC - Decisão de renúncia ao cargo de Vice-Presidente ------------------------------------ Para este assunto foi presente comunicação da decisão de renúncia do Vice-Presidente
da CCDRC, Dr. Jorge Brito. ------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------24- Programa Abem Solidário | Associação Dignitude | Ponto de Situação do Protocolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica – registo myDoc nº 1662/2021
apresentando o ponto de situação do Protocolo – Programa Abem Solidário, com a
Associação Dignitude. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------25- Associação iCreate - Relatório final Protocolo "Ser Jovem Não tem idade" e
Relatório inicial "Qual Velho, Qual Carapuça" -------------------------------------------------------------- Para este assunto foram presentes o Relatório final Protocolo "Ser Jovem Não tem idade"
e Relatório inicial "Qual Velho, Qual Carapuça" da Associação iCreate. -------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------26- Grupo Parlamentar "Os Verdes" - Pergunta ao Governo - Dificuldades de acesso à
internet numa parte significativa do país --------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente pergunta ao Governo pelo Grupo Parlamentar “Os
Verdes” sobre dificuldades de acesso à internet numa parte significativa do país. -------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------27- Grupo Parlamentar "Os Verdes" - Pergunta ao Governo - Avarias em
computadores cedidos aos alunos no âmbito do Programa Escola Digital---------------------- Para este assunto foi presente pergunta ao Governo pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”
sobre Avarias em computadores cedidos aos alunos no âmbito do Programa Escola Digital. ----- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------28- Programa Escolhas 2021 -------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica – registo myDoc nº 2066/2021
acompanhada de apresentação do Programa Escolhas 2021. --------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------
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29- "Academia MyPolis" - Ponto de Situação ---------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente comunicação com o ponto de situação do projeto
“Academia MyPolis”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos André Marta Bento, do PSD ------------------------------------------------ Interveio o Sr. Vereador João Pedro Vaz Pereira, do PS ------------------------------------------------------- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. ----------------------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente Artur Jorge Baptista dos Santos ---------------------------------------

----- 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 34 minutos. -----------------------
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