----- Reunião Ordinária Pública de 4 de junho de 2021 no Salão Nobre da Câmara
Municipal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, manifestando o seu
contentamento pelo regresso à forma presencial e declarou aberta a reunião. ----------------------- O Sr. Presidente colocou à consideração do Executivo, ao contrário do que é habitual,
antecipar o período “Antes da Ordem do Dia”, o qual manifestou a sua concordância. ---------

----- Apresentação do Projeto “A Casa de Luísa” agora com o “Luís” e a “Horta do Coração”.
No âmbito da sessão "Dar Voz à Luísa e ao Luís", um grupo representante dos participantes
do projeto apresentou e defendeu o seu trabalho, desenvolvido pelo grupo nas várias
sessões realizadas ao longo do programa. Foi apresentada a maquete do sub-projeto “Horta
do Coração” onde, os envolvidos se propõem desenvolver a produção de produtos
hortícolas biológicos, tendo já em vista, nas próximas edições de prosseguimento do projeto
com a criação da "Loja do Coração" procurando que, esta ideia de negócio, impactante a
nível social, seja verdadeiramente autossustentável. -------------------------------------------------------- O projeto mereceu a aprovação e felicitação de todos os vereadores do Executivo. -------
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1- Apoio Financeiro extraordinário para serviço de Táxis/Take Away - Associação
Empresarial de Poiares ------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o pedido da Associação Empresarial de Poiares. ------------- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, referindo que os valores das faturas
apresentadas não correspondem aos valores mencionados. ---------------------------------------------- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que deve então ser
deliberado o apoio de acordo com os valores das faturas apresentadas e que, caso haja
alguma fatura que tenha ficado em falta, o apoio será deliberado posteriormente. ------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio extraordinário
no valor de 3.841,26 € (três mil oitocentos e quarenta e um euros e vinte seis cêntimos) à
Associação Empresarial de Poiares, para serviço de Táxis/Take Away. ---------------------------

2- Ata nº 87/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Ata nº 87/2021. ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 87/2021. ------------------------------

3- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ------------------ Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 02 de junho de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.162.227,12 € (um milhão, cento e
sessenta e dois mil, duzentos e vinte sete euros e doze cêntimos) e em Operações não
Orçamentais a quantia de 276.287,70 € (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e
sete euros e setenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------4- Informação dos Serviços - Para Conhecimento --------------------------------------------------
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----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira –
Contabilidade, no período compreendido entre 21 de maio e 02 de junho de 2021, no valor
total de 211.511,71 € (duzentos e onze mil, quinhentos e onze euros e sessenta e um
cêntimo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 02 de
junho de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------5- CIM Região de Coimbra - Comparticipação financeira - 6ª encomenda material
COVID ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6567/2021. ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira
apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 364,47 € (trezentos e sessenta
e quatro euros e quarenta sete cêntimos), referente à 6ª encomenda de material COVID. ----

6- Nascer+ | Processo com registo nº 4991 de 26/4/2021 --------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6312/2021. ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro nos termos da
informação técnica nº 6312/2021–Processo nº 4991 de 26/04/2021, no âmbito do Programa
Municipal Nascer+. ----------------------------------------------------------------------------------------------7- Proposta de Alteração das Normas de Ação Social Escolar ------------------------------------ Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6635/2021. ----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando o que é a CAF e se o
apoio é destinado às famílias.-------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente, explicando que CAF significa Componente de Apoio à
Família, resposta social que o Município presta aos alunos do primeiro ciclo que não se
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inscreveram nas AEC (atividades de enriquecimento curricular), e em que as
comparticipações são cobradas às famílias pela prestação do serviço. --------------------------------- Interveio novamente o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando qual a
razão para o aumento no custo do serviço, mesmo com as dificuldades acrescidas da
situação pandémica que se vive. ---------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que se trata de um serviço extra, na medida
em que as crianças podem ser inscritas nas AEC e que, por outro lado, representa um
investimento necessário para que se possam assegurar estas atividades. Disse reconhecer
que houve um ligeiro aumento, considerando não ser significativo, acreditando que não
tenha efeito direto no numero de inscritos, na medida em que se trata de 2 euros para o
primeiro escalão e cinco euros para os restantes. ------------------------------------------------------------ Acrescentou ainda que este aumento decorre de correções que têm vindo a ser
praticadas, destacando que desde 2018 que não há qualquer atualização nesta área,
reiterando que se trata de um serviço para o qual existem alternativas, sejam públicas ou
privadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que o ideal seria manter
sempre o mesmo valor, o que não é possível porque o município também tem de contratar
recursos para o efeito, além de que se trata de um serviço que não é de primeira
necessidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acrescentou que, por outro lado, o município está a garantir todos os transportes
gratuitos, para todos os alunos, num esforço acrescido para que os orçamentos familiares
sejam um pouco mais aliviados. ----------------------------------------------------------------------------------- Interveio novamente o Sr. Vice-Presidente, referindo que, sendo um serviço
contratualizado pelo município a uma entidade privada, houve a constatação de que muitas
vezes havia uma contratualização direta com os pais, resultando em valores diferentes de
escola para escola, o que disse não considerar correto, pelo que é também um dos motivos
pelos quais o Município introduziu estas alterações. -----------------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração das Normas de
Ação Social Escolar, os termos da informação técnica nº 6635/2021. -------------------------------

8- Associação Icreate - Oficinas artísticas e criação de peças de arte - "Trilhos,
caminhos e lugares de Poyares - D‘outrora ao devir" - atribuição de apoio
extraordinário -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6621/2021. ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio extraordinário
no valor de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) à Associação Icreate para Oficinas
Artísticas e criação de peças de arte - "Trilhos, caminhos e lugares de Poyares - D‘outrora
ao devir". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- Processo de Obras nº 35/2020 - Legalização de alterações em moradia unifamiliar
- Rui Castanheira Henriques e Outra - Rua das Quintas/Paço de Cima -------------------------- Foi presente o processo de obras nº 35/2020, cujo titular é Rui Castanheira Henriques e
Outra, processo constituído com vista ao licenciamento de alterações em moradia
unifamiliar, sito em Rua das Quintas/Paço de Cima, freguesia de Poiares (Santo André),
para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura. -------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, referindo que deverá ser concedido
um prazo ao requerente para a legalização das edificações existentes. -------------------------------- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que a questão apontada
não interfere diretamente com o processo em causa, que se encontra em condições de ser
aprovado, não obstante a necessidade de se indicar ao requerente que é necessário
proceder à legalização das restantes matérias identificadas. ------------------------------------------
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -------------------------------------------------------------10- Processo de Obras nº 65/2020 - Licenciamento de Obras - Alexandra Margarida
Costa e Silva - Caminho do Soutinho/Ribeira do Cascalho ------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 65/2020, cujo titular é Alexandra Margarida Costa
e Silva, processo constituído com vista ao licenciamento de obras, sito em Caminho do
Soutinho/Ribeira do Cascalho, freguesia de Poiares (Santo André), 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. -------------------------------------------------------------11- Processo de Obras nº 17/2021 - Licenciamento do Obras - Carlos & Páscoa,
Comércio de Automóveis, Lda - lote 59 C, Rua G da Zona Industrial, Pólo I -------------------- Foi presente o processo de obras nº 17/2021, cujo titular é Carlos & Páscoa, Comércio
de Automóveis, Lda., processo constituído com vista ao licenciamento de obras, sito em
Lote 59 C, Rua G da Zona Industrial, Pólo I, 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. -------------------------------------------------------------12- Processo de Obras n.º 18/2021 - legalização de alterações feitas em moradia Caixa Geral de Depósitos, SA, representada por procuração por Sara Alves Melo
Jerónimo - Ribeira de Moinho ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras nº 18/2021, cujo titular é Sara Alves Melo Jerónimo,
processo constituído com vista à legalização de alterações feitas em moradia, sito em
Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares (Santo André), 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. --------------------------------------------------------------
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13- Pedido de Certidão para Constituição de Propriedade Horizontal - Construções
António Coelho & Santos, Lda. - Prédio sito em Vila Chã --------------------------------------------- Foi presente o pedido com vista a atestar o cumprimento dos requisitos fixados no
Código Civil para a constituição de propriedade horizontal e consequente emissão de
certidão, referente a prédio sito em Vila Chã, freguesia de Poiares (Santo André),
requerimento apresentado por António Coelho & Santos, Lda. ------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------

14- 3ª alteração da 1ª revisão do PDM de Vila Nova de Poiares - alteração por
adaptação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6614/2021,
regulamento do PDM, planta de ordenamento alterada e documento de síntese da
alteração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que esta alteração
decorre de uma obrigação legal a incluir no atual processo de revisão de PDM. --------------------- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, apresentando
documentos alterados para correção de gralhas de numeração no documento previamente
remetido aos senhores vereadores, bem como nova planta, com inclusão de legendas das
cartografias dos espaços florestais. Acrescentou que as alterações à legenda foram
rececionadas após apreciação pela CCDRC, a qual chegou já depois de enviada toda a
documentação aos senhores vereadores. ---------------------------------------------------------------------- Acrescentou que esta alteração em nada invalida nenhum dos procedimentos em
curso, em matéria de PDM, nem o próprio processo de revisão em curso. ---------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar por declaração a alteração por
adaptação do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares, que transpõe o conteúdo do
Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas, nos termos do n.º 3 do artigo 121.º do
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Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). ------------------------------------------------------------------- Deliberou também, transmitir a declaração de aprovação da alteração do PDM de Vila
Nova de Poiares à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 4 do artigo 121.º do RJIGT. --------- Deliberou ainda, transmitir a Declaração de aprovação da alteração do PDM de Vila
Nova de Poiares à CCDRC — Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, nos termos do n.º 4 do artigo 121.º do RJIGT. -------------------------------------------------

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, apresentando as suas felicitações ao
Central Bar, na pessoa do seu gerente, pelo excelente trabalho de promoção da EN-2 que,
não obstante outros estabelecimentos também fazerem promoção da estrada, foi o Central
Bar que proporcionou esta iniciativa da paragem em Vila Nova de Poiares do evento
“Portugal Lés-a-lés”. Acrescentou que espera que, face à situação pandémica que ainda se
vive, o Executivo tenha garantido que estavam reunidas todas as condições de segurança
para a realização deste evento. ----------------------------------------------------------------------------------- Questionou também sobre os números de vacinação, considerando que face aos
últimos resultados o concelho está no bom caminho. -------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo esperar que o único impacto da iniciativa
Portugal Lés-a-lés seja na economia e de forma positiva, considerando que não obstante as
fases de desconfinamento é necessário continuar a manter todos os cuidados, não deixando
de louvar a coragem de se ter desenvolvido este evento nesta época. --------------------------------- Deu conta de que terá lugar, em formato digital, ao longo do fim-de-semana a VI
Conferência de Treinadores de Guarda-Redes, felicitando os técnicos envolvidos na
organização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------8

----- Informou também da realização de uma atividade no âmbito do Dia Mundial do
Ambiente, com uma visita de campo, com acompanhamento do prof. Carapeto, da
Sociedade Portuguesa de Botânica, que irá decorrer junto à Quinta da Moenda. ----------------

----- Vacinação – Disse não ter ao momento os números atualizados, sendo que no entanto,
e do acompanhamento que tem feito de todo o processo, está em condições de afirmar que
continua a correr muito bem, graças ao trabalho fantástico que os serviços de ação social
têm desenvolvido, ao assumir o contacto diário individual das pessoas para a vacinação.
Reforçou que, pese embora alguma debilidade demonstrada pelos serviços de saúde locais,
este trabalho dos serviços de ação social tem sido muito útil e fundamental para assegurar o
bom andamento do processo.-------------------------------------------------------------------------------------- Portugal Lés-a-lés – Disse já ter saudades de eventos que tragam tanta gente ao
concelho, num ambiente animado, assegurando que houve vários contactos com os
responsáveis diretos pela organização do evento, no sentido de evitar ajuntamentos e
concentração de pessoas num mesmo local. Acrescentou que lhe foi transmitido que as
motas iriam partir desfasadamente, sendo que, apesar da quantidade de pessoas, pôde
comprovar que de uma forma generalizada estavam a cumprir as regras, usando máscara e
com cuidado para evitar ajuntamentos, sendo que o aparato das motas dá a sensação de
ruas mais cheias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sobre o trabalho de promoção, recordou que a ideia da criação da Rota da EN-2 era
precisamente que se pudesse dinamizar as economias locais, com o acréscimo de
visitantes, sendo que os agentes locais, naturalmente também têm de fazer o seu trabalho e
aproveitar as oportunidades. Neste sentido, referiu que o Central Bar tem aproveitado bem
esta oportunidade e tem feito com que as pessoas que percorrem a estrada identifiquem
Vila Nova de Poiares como ponto de paragem obrigatória. Endereçou por isso os parabéns
ao Central Bar pelo trabalho que tem feito e formulou votos para que outros possam seguir o
exemplo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- I Congresso de Caprinicultura – Deu conta da realização deste primeiro congresso,
em formato online, tendo sido considerado por todos como um sucesso. Informou da
presença da Senhora Ministra da Coesão Territorial na abertura do evento e da presença,
na sessão de encerramento, do Senhor Secretário de Estado da Agricultura, por
impossibilidade da Senhora Ministra da Agricultura. Referiu que os índices de sucesso são
tão elevados que já se pede a realização de um segundo congresso, o que disse esperar
que possa ser concretizado. ---------------------------------------------------------------------------------------- Assembleia de constituição da ZIF de Poiares Santo André – Manifestou a sua
satisfação pela constituição da primeira ZIF do concelho, esperando que também arranquem
as outras. Endereçou o seu agradecimento ao grupo de trabalho, que foi capaz de reunir
centenas de proprietários e mobilizá-los para constituir esta ZIF, o que assume especial
relevância num território de pequenas parcelas, e muitas com proprietários desconhecidos.
Agradecimento e reconhecimento que expressou na pessoa do Eng.ª João Freitas que tem
assumido esta tarefa. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 33 minutos. -----------
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