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----- Reunião Ordinária Pública de 18 de fevereiro de 2022 no Salão Nobre da 

Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria Albertina Simões Ferreira ------------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria da Luz Pereira Pedroso ---------------------------------------------------------  

 ------------------------ Sandra Isabel Carvalho -----------------------------------------------------------------  

 ------------------------ José Guilherme Henriques de Carvalho Féteira  ---------------------------------  

----- FALTA: Sr. PRESIDENTE João Miguel Sousa Henriques, justificada por se encontrar 

ausente em representação do Município.  ------------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum e face à ausência do Sr. Presidente, a Sra. Vereadora Maria da Luz 

Pedroso assumiu a presidência da reunião, saudou os presentes e declarou aberta a reunião. 

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

1- Minuta de Acordo de Geminação com vila de Marrupa (Moçambique);  ------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 10/2022 do Sr. Presidente, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 10 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acordo de Geminação com Marrupa (Moçambique)  ------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A Tradição histórico-cultural existente entre os povos de Portugal e Moçambique; -------------------------  
- O objetivo de desenvolver ações de intercâmbio e parcerias nas várias áreas de administração 
autárquica, desde a educação, desporto, cultural, artes, turismo e desenvolvimento económico, com 
vista ao desenvolvimento de uma base de cooperação bilateral e de convergência de interesses;  ------  
- A existência de contactos já desenvolvidos com cidades vizinhas que poderão ajudar a promover 
sinergias e agilização de parcerias;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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PORPÕE-SE que o Órgão Executivo delibere aprovar a minuta de acordo de geminação que se anexa, 
a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e o Conselho Municipal da Vila de Marrupa 
(Moçambique).” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta de Acordo de Geminação a 

celebrar com a Vila de Marrupa (Moçambique). -----------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. ---------------  

2- Abertura de Procedimento de Concurso Público - Cedência Temporária de 
Exploração do Bar sito no Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova de 
Poiares;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 11/2022, do Sr. Presidente, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 11 / 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO - CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE 
EXPLORAÇÃO DO BAR SITO NO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES DE VILA NOVA 
DE POIARES  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem nos 
termos e para os efeitos previstos nas alíneas g) e ee) do n. º1 do art.º 33.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação, propor à Câmara Municipal:  ----------------------------------------------  
a) Que aprove a abertura de concurso público, na modalidade de hasta pública, tendente à CEDÊNCIA 
TEMPORÁRIA DE EXPLORAÇÃO DO BAR SITO NO CENTRO COORDENADOR DE 
TRANSPORTES DE VILA NOVA DE POIARES, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável;  ------------------  
b) Que fixe o valor base de licitação em € 12,00 (doze euros) a que corresponde uma renda mensal de 
€ 1,00 (um euro);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Que fixe o prazo de 10 dias (úteis) para apresentação de propostas;  ----------------------------------------  
d) Que aprove o programa de concurso e caderno de encargos anexo à presente proposta;  -------------  
e) Que em conformidade com o ponto 4 do Programa de Procedimento, sejam nomeados como 
membros do Júri do procedimento os seguintes trabalhadores:  ---------------------------------------------------  
• Presidente: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade Financeira;  ---------------------------------  
• 1º Vogal Efetivo: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de Obras Públicas e 
Infraestruturas Municipais;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
• 2º Vogal Efetivo: Paulo Alexandre das Neves Simões, Adjunto da Presidência;  ----------------------------  
• 1º Vogal Suplente: Ana Karla de Melo Ferreira, Técnica Superior;  ---------------------------------------------  
• 2º Vogal Suplente: Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de Planeamento e Obras 
Particulares; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Que o presente procedimento seja levado à Assembleia Municipal para conhecimento.” ----------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso público, na 

modalidade de hasta pública, tendente à cedência temporária de exploração do bar sito no 

Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova de Poiares, pelo prazo de 3 (três) anos, 
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renovável, fixando o valor base de licitação em € 12,00 (doze euros) a que corresponde uma 

renda mensal de € 1,00 (um euro) e determinando o prazo de 10 dias (úteis) para 

apresentação de propostas;  -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou aprovar o programa de concurso e caderno de encargos anexo à presente 

proposta;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou também que, em conformidade com o ponto 4 do Programa de Procedimento, 

sejam nomeados como membros do Júri do procedimento os seguintes trabalhadores:  ------  

• Presidente: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade Financeira;  --------------------  

• 1º Vogal Efetivo: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de Obras 

Públicas e Infraestruturas Municipais;  -----------------------------------------------------------------------  

• 2º Vogal Efetivo: Paulo Alexandre das Neves Simões, Adjunto da Presidência;  ---------------  

• 1º Vogal Suplente: Ana Karla de Melo Ferreira, Técnica Superior;  --------------------------------  

• 2º Vogal Suplente: Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de Planeamento e 

Obras Particulares; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda que o presente procedimento seja levado à Assembleia Municipal para 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 3- Proposta de Doação do Moinho de Vento sito em Ribeiro dos Cambaros - Limite do 
Soutelo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Este ponto foi retirado. -------------------------------------------------------------------------------------  

 4- Afetação de parcela de terreno ao domínio público municipal - artigo 5443;  ---------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 13/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques 

de Oliveira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------  

-----“PROPOSTA Nº 13 / 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Afetação de parcela de terreno ao domínio público municipal ------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Para efeitos de cumprimento da alínea j), n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeteu-se à aprovação do órgão executivo a aceitação da doação, a favor do Município, 
da parcela de terreno com a área de 69,30 m², descrita na competente Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 6668/20091130, e inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 5443, que estava ocupada 
com passeios na Travessa das Cavadas, Vendinha.  -----------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal aceitou, na reunião de 14 de outubro de 2021, a doação da parcela de terreno 
ocupada com passeios, decorrente do processo de obras nº 36/2021, de modo a corrigir as áreas nas 
Finanças e Conservatória do Registo Predial.  -------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
“Deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público”, nos termos da al. q), nº 1, do 
artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a remissão da presente 
proposta à Assembleia Municipal, para que seja afetada a parcela de terreno acima descrita ao domínio 
público municipal, uma vez que é necessário e imprescindível a correção das áreas.” ----------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a proposta à Assembleia Municipal para 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5- Ata nº 9/2022;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Feteira, nos termos do nº 3 do art.º 34º do CPA. ----------------------------------------------------------  

----- Foi presente a Ata nº 9/2022. ----------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 9/2022. --------------------------------  

----- Neste momento retomou os trabalhos o Sr. Vereador José Guilherme Féteira. -------------  

6- Pedido de Cedência de Espaço - CCP - ZIF - Zona de Intervenção Florestal de Santo 
André - Para Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Este ponto foi retirado. -------------------------------------------------------------------------------------  

 7- Pedido de Cedência de Espaço - CCP - CIKP-IKIGAI CLUBE KARATE VN POIARES; 
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 513/2022. ---  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de espaço do CCP ao CIKP-

IKIGAI Clube Karaté Vila Nova de Poiares, nos termos da informação técnica nº 513/2022. --  

8- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria;  -----------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 17 de fevereiro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.166.424,64 € (um milhão, cento e 

sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 262.507,80 € (duzentos e sessenta e dois mil, 

quinhentos e sete euros e oitenta cêntimos). --------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 4 e 17 de fevereiro de 2022, no valor total de 

385.331,75 € (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e trinta e um euros e setenta e cinco 

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

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

 10- CIM-Região de Coimbra - Protocolo de Gestão Conjunta de equipamentos para 
Apoio às Operações de Defesa da Floresta Contra Incêndios nos Territórios da CIMRC 
- Comparticipação Financeira;  ----------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 2218/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência financeira para a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra no montante de 433,57€ (quatrocentos e 

trinta e três euros e cinquenta sete cêntimos), referente à comparticipação do Protocolo de 

Gestão Conjunta de equipamentos para Apoio às Operações de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios nos Territórios da CIMRC. -------------------------------------------------------------------------  

 11- CIM-Região de Coimbra - Projeto 64 - Programa de Apoio à Redução Tarifária - 
PART 2021 - Comparticipação Financeira; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 2240/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência financeira para a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra no montante de 3.500,66€ (três mil e 

quinhentos euros e sessenta e seis cêntimos), referente ao projeto 64 - Programa de Apoio à 

Redução Tarifária – PART 2021. ------------------------------------------------------------------------------  

 12- Mapa de Fluxos de Caixa relativo ao ano económico de 2021 e Demonstração de 
Desempenho Orçamental de 2021; -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2280/2022, 

acompanhada do Mapa de Fluxos de Caixa relativo ao ano económico de 2021 e 

Demonstração de Desempenho Orçamental de 2021. --------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando se irá haver 

nos próximos dias alguma assembleia extraordinária, porque esta matéria, em geral, só é 

presente à Assembleia de Abril aquando da aprovação das contas, questionando por isso o 

motivo de vir o assunto tão cedo à Câmara Municipal. --------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, solicitando a intervenção do 

técnico da contabilidade, Paulo Duarte, para esclarecimento da questão, tendo o mesmo 

indicado que a introdução dos saldos de gerência podem, ou não, ser feitos juntamente com 

as contas, sendo que tal não é obrigatório e nada impede que seja feito antes, sendo uma 

decisão meramente política fazê-lo agora ou apenas em abril. ----------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar 

o Mapa de Fluxos de Caixa relativo ao ano económico de 2021 e a Demonstração de 

Desempenho Orçamental de 2021. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. -------------  

 13- Saldo de Gerência do ano económico de 2021;  -----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2280/2022, 

acompanhada do Mapa de Saldo de Gerência do ano económico de 2021. -----------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar 

o Saldo de Gerência do ano económico de 2021 no montante de 1.255.960,81€ (um milhão 

duzentos e cinquenta cinco mil novecentos e sessenta euros e oitenta e um cêntimos). -------  

----- Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. -------------  

 14- 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano 
para 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2280/2022, 

acompanhada dos documentos referentes à 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa e Grandes Opções do Plano para 2022.  -------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar 

a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano para 2022.

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

----- Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. -------------  

15- Situação Social - Pedido de Apoio - Proc.2293/2022;  ----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 2293/2022. -  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro nos 

termos da informação técnica com registo myDoc nº 2293/2022. -------------------------------------  

 16- Situação Social - Pedido de Apoio - Proc.2304/2022; ----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 2304/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro nos 

termos da informação técnica com registo myDoc nº 2293/2022. -------------------------------------  

17- Processo de Obras nº 7/2022 - Licenciamento de construção de moradia 
unifamiliar - Telmo Manuel Seco Barbosa Ferreira - Estrada de Serpins, n.º50, Vila Chã; 
----- Foi presente o processo de obras nº 7/2022, cujo titular é Telmo Manuel Seco Barbosa 

Ferreira, processo constituído com vista ao licenciamento de construção de moradia 

unifamiliar, sito em Estrada de Serpins, n.º50, Vila Chã, freguesia de Poiares (Santo André) 

destinado à aprovação do projeto de arquitetura.  --------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando a 

quem os munícipes se podem dirigir nas ausências do Sr. Presidente, uma vez que 

não foi designado nenhum vice-presidente.  -------------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo que o Sr. 

Presidente tem autonomia para definir qual a vereadora o substitui, e determina-o em 

função dos pelouros que cada uma tem atribuídos. ----------------------------------------------  

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

que, independentemente do Sr. Presidente estar presente ou ausente, os munícipes 

já se dirigem diretamente aos vereadores com os pelouros correspondentes às 

matérias que pretendem tratar, pelo que a questão colocada não constitui qualquer 

problema para os munícipes tratarem os seus assuntos. ---------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, apresentando 

algumas informações, nomeadamente sobre as obras do Centro de Saúde, que 

decorrem a bom ritmo. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou ainda do ponto de situação da vacinação COVID, dando conta que 

houve um pedido da Segurança Social para vacinar os trabalhadores das IPSS dos 

diferentes concelhos, para o mês de fevereiro nos dias 7 e 21, tendo estado a correr 

bem. Deu conta de que a restante vacinação está a decorrer ao sábado e quarta-feira, 

juntamente com o regime de casa aberta, confirmando que a 3ª dose está 

administrada às pessoas elegíveis, sendo que ainda existem pessoas que não têm 

nenhuma dose por opção própria, mas que estão a ser contactados e sensibilizados.  

Fez também o ponto de situação do estádio de vacinação das diferentes idades, 

dando conta de que a segunda dose em crianças dos 5 aos 11 anos irá terminar no 

dia 26, e que se aguardam orientações para o início da terceira dose nas crianças dos 

12 aos 18 anos, dado que ainda não foi iniciada a nível nacional. ---------------------------  

----- Acrescentou ainda que a partir de março todos os centros de vacinação 

regressarão aos centros de saúde, o que não se aplica no caso de Vila Nova de 

Poiares, dado que o centro de vacinação já é no espaço do centro de saúde. -----------  
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----- Deu ainda conta de que estão finalizadas as minutas dos protocolos a celebrar 

com a ADIP, CBEISA, APPACDM, Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades 

e Comunidade Juvenil Francisco de Assis, as quais serão presentes à próxima reunião 

do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Expressou ainda o seu agradecimento a todos os trabalhadores e colaboradores 

pela disponibilidade que têm manifestado, mesmo em teletrabalho, não deixando de 

dar resposta às solicitações. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Não houve intervenção.  ---------------------------------------------------------------------------  

----- 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 pela Sra. Vereadora Maria da Luz 

Pedroso, e por mim que a elaborei. -------------------------------------------------------------------  

----- A reunião foi dada por encerrada pela Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso às 

15 horas e 19 minutos. -----------------------------------------------------------------------------------  
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