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----- Reunião Ordinária Pública de 4 de março de 2022 no Salão Nobre da 

Câmara Municipal  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

1- Proposta de Não Aceitação das Competências Previstas no Decreto-Lei nº 
55/2020, de 12 de agosto, Transferência de Competências no Domínio da Ação 
Social - Ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi o Despacho nº 21/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que a 

seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“DESPACHO Nº 21 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA DE NÃO ACEITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI 
N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO 
DA AÇÃO SOCIAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, diploma de âmbito setorial, veio concretizar a 
transferência de competências para os órgãos municipais, no domínio da Ação Social, ao 
abrigo dos artigos 12.º e 32.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, Lei-Quadro da 
Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por via deste diploma, passam para a esfera dos municípios responsabilidades como, por 
exemplo: o serviço de atendimento e acompanhamento social; a celebração e 
acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de 
inserção; a elaboração de relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento; a atribuição 
de prestações pecuniárias de carácter eventual em situações de carência económica e de 
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risco social; a elaboração das cartas sociais municipais; a coordenação da execução do 
programa de contratos locais de desenvolvimento social; e a promoção de programas nas 
áreas de conforto habitacional para pessoas idosas.  ---------------------------------------------------  
Em 2021 foi devidamente deliberado, no Município de Vila Nova de Poiares, a não aceitação 
das competências, no âmbito da ação social, até dia 31 de março de 2022. ----------------------  
Nos termos do nº 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, todas as 
competências previstas no supra indicado diploma consideram-se transferidas para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022.  --------------------------  
Todavia, o prazo referido anteriormente poderá ser prorrogado até 1 de janeiro de 2023, 
caso os Municípios entendam não reunir as condições necessárias para o exercício das 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto. Para tal, é necessário 
a prévia deliberação dos seus Órgãos Deliberativos e a comunicação à DGAL, nos termos 
do nº 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------   
A comunicação à DGAL, a referir a intenção de prorrogar o prazo, para a não aceitação das 
competências no âmbito da ação social, é efetuada até ao dia 14 de março de 2022, 
devendo posteriormente a DGAL informar o Instituto da Segurança Social, I.P., no prazo de 
5 dias após a sua receção (nº 6 do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro).  ------------------------------------------------  
No dia 17 de março de 2021, foram publicadas as portarias 63.º, 64.º, 65.º e 66/2021, 
disciplinadoras das competências previstas no Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto.  --------  
Por sua vez foi publicado, no dia 8 de outubro de 2021, o Despacho nº 9817-A/2021, 
contendo o mapa com os montantes a transferir para os Municípios para fazer face às 
competências descentralizadas no âmbito da ação social.  --------------------------------------------  
Consta do suprarreferido mapa os encargos anuais com as competências descentralizadas 
no âmbito da ação social, previstas nos artigos 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 
de agosto, no qual são identificados os montantes anuais a transferir para o Município de 
Vila Nova de Poiares no montante total de € 25.870,00 (Subsídios Eventuais no valor de € 
3.429,00 e Recursos Humanos no valor de € 22.441,00).  ---------------------------------------------  
Entendo continuar a não haver condições, nem tempo útil para a autarquia implementar, 
uma estrutura necessária ao desenvolvimento das competências previstas no domínio da 
ação social, que envolve também a contratação de recursos humanos necessários para o 
efeito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo à complexidade do processo de transferência e das áreas de intervenção, bem 
como às preocupações atinentes às matérias e implicações financeiras, humanas 
contratuais e organizacionais, entendo não se encontrarem, para já, reunidas as condições 
para ser tomada uma decisão de aceitação destas competências já com efeitos a 31 de 
março de 2022, uma vez que é necessário conhecer o verdadeiro impacto que essas 
competências irão provocar, sendo que é necessário uma preparação e adaptação ao nível 
da formação de recursos humanos e dos sistemas de informação e ainda uma verificação 
dos dados financeiros.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Entendo ainda, pelas razões supra expostas, que o Município de Vila Nova de Poiares só 
deverá aceitar estas competências quando a isso for obrigado, ou seja, a partir de 1 de 
janeiro de 2023.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Assim, considerando que a Assembleia Municipal reúne no próximo dia 28 de fevereiro de 
2022 e a Câmara Municipal só reúne no próximo dia 4 de março de 2022, e tendo em 
consideração as razões supra expostas, decido submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo 
do consagrado na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o nº 3 do art.º 35.º do mesmo diploma legal, e em conformidade 
com o nº 5 do art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na atual redação, a 
proposta de não aceitação da transferência de competências, no domínio da ação social, 
para o Município, devendo apenas aceitar as referidas competências no domínio da ação 
social quando a isso for obrigado, ou seja, a partir de a partir de 1 de janeiro de 2023.  --------  
Remeta-se o presente Despacho a decisão da Assembleia Municipal e à próxima reunião da 
Câmara Municipal para ratificação ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35.º do anexo I à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” --------------------------------------------------------------------------  
----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando se já 

estão a ser tomadas medidas e diligências para quando se tiver de aceitar as competências.  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que tem havido um 

acompanhamento e uma intervenção concertada ao nível da CIM-Região de Coimbra, com 

pronúncias formais e não-formais, manifestando o desagrado pela forma como está a ser 

concretizada esta transferência de competências, na medida em que a distribuição das 

contrapartidas, além de insuficiente está a ser feita de forma díspar entre os diferentes 

municípios, dando como exemplo os municípios onde existem protocolos da Segurança 

Social com as entidades locais, esses montantes estão a ser incluídos na transferência para 

o Município, ao passo que nos restantes esse item não é contemplado. Acrescentou que 

não se entende o tratamento diferente entre municípios, dizendo esperar que até ao final do 

ano, e antes de legalmente ser obrigatória a assunção das competências, sejam corrigidas 

estas disparidades e as tabelas de contrapartidas sejam revistas. -----------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a submissão da Proposta de Não 

Aceitação das Competências Previstas no Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, 

Transferência de Competências no Domínio da Ação Social, à Assembleia Municipal de 28 

de fevereiro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional - Parceria para a qualificação 
e Formação Prática em Contexto de Trabalho; -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Acordo de Parceria.  ---------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria para a qualificação 

e Formação Prática em Contexto de Trabalho, entes o IEFP - Instituto de Emprego e 

Formação Profissional e o Município de Vila Nova de Poiares.  ---------------------------------------  

3- Ata nº 10/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. Presidente da Câmara, nos 

termos do nº 3 do art.º 34º do CPA. --------------------------------------------------------------------------  

----- Foi presente a Ata nº 10/2022.  --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 10/2022. ------------------------------ 

4- Protocolo de cooperação entre a Escola Superior de Educação de Coimbra e o 
Município de Vila Nova de Poiares - Estágio; ----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de cooperação.  -------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de cooperação/Estágio entre 

a Escola Superior de Educação de Coimbra e o Município de Vila Nova de Poiares. -----------  

 5- Protocolo de cooperação entre o ISMT - Instituto Superior Miguel Torga e o 
Município de Vila Nova de Poiares - Estágio; ----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de cooperação.  -------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de cooperação/Estágio entre 

o ISMT - Instituto Superior Miguel Torga e o Município de Vila Nova de Poiares.  ---------------  

6- Certidão do não exercício do direito de preferência - José António Santos Campos 
- art.º 2137 - Rua do Carvalhinho, n.º 4, Ventosa - Ratificação; ---------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2485/2022. - 

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo que tratando-

se de um decreto-lei recente, e que o Sr. Primeiro-Ministro até tinha dito que não iria 

aumentar impostos, afinal isto representa mais um imposto, pago ao município. -----------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, referindo que, de facto 

é um decreto-lei recente, e que prevê o exercício do direito de preferência nas áreas de 

pressão urbanística, ainda que este conceito não esteja ainda bem definido, razão pela qual 

as pessoas, na dúvida, acabam por pedir essa manifestação relativamente a todos os 
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imóveis que estão a transmitir. No que respeita ao imposto, retificar que não se trata de um 

imposto, mas da taxa que está definida e regulamenta nos casos em que é necessária a 

emissão da certidão, pedida pelo requerente para apresentar ao notário. Acrescentou que 

os custos só existem nesse caso, com a emissão da certidão, dado que nos restantes casos 

apenas é necessária a identificação na plataforma eletrónica ‘casa pronta’ sem qualquer 

custo associado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, acrescentando que os assuntos vêm 

para ratificação na medida em que a lei concede um prazo de apenas 10 dias para 

pronúncia e que os munícipes, na maioria dos casos, apresentam o pedido já com as datas 

das escrituras marcadas, não havendo por isso tempo para ser remetido atempadamente a 

reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 7- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Alberto Carlos dos Santos 
Guerra - art.º 1501 - Rua Neto Miguel nº 3 Venda Nova- Ratificação; -------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2814/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 8- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Hélder Joaquim Pacheco 
da Silva - art.º 2213 - Casal das Velhas, Algaça- Ratificação; -----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2818/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 9- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Hélder Joaquim Pacheco 
da Silva - art.º 741 - Rua da Eira Velha, 9 Arrifana- Ratificação; --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2825/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 10- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Hélder Joaquim Pacheco 
da Silva - art. 502 - Casal das Velhas- Ratificação; --------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2826/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 11- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Hélder Joaquim Pacheco 
da Silva - art. 504 - Casal das Velhas- Ratificação; --------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2827/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 12- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Hélder Joaquim Pacheco 
da Silva - art. 489 - Castanheira - Arrifana- Ratificação; -------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2828/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 13- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Luís Manuel Figueiredo 
Pereira dos Santos - art. 126 - Rua Maestro Eugénio Carvalho, nº 13 - Lombada- 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2829/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 14- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - António Aurélio Ferreira 
Simões e outros - art.º 1018 - São Miguel de Poiares- Ratificação; ----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2830/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 15- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Vera Alexandra 
Francisco Simões Fernandes - art.º 5217 - Bairro Dr. Manuel Martins Vicente, lote 9- 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2836/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 16- Casa Pronta - Não exercício do direito de preferência - Maria Graciete Dias 
Lopes - art.º 3310 - Beco do Fado, n.º 3 - Poiares Sto. André- Ratificação; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2837/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de emissão de 

certidão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 17- Pedido de cedência do Salão de Festas do CCP - IEFP - Instituto do Emprego e 
Formação Profissional; ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 918/2022. ---  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Salão de Festas do CCP 

ao IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, nos termos da informação técnica 

nº 918/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 18- Pedido de cedência de sala de exposições do CCP - Serviço de Finanças de Vila 
Nova de Poiares; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2924/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência da sala de exposições do 

CCP ao Serviço de Finanças de Vila Nova de Poiares, nos termos da informação técnica nº 

2924/2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria; ----------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 3 de março de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.383.467,55 € (um milhão, 

trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e cinquenta e cinco 

cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia de 262.446,10 € (duzentos e 

sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e dez cêntimos).  ----------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 18 de fevereiro e 3 de março de 2022, no 

valor total de 252.258,54 € (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito 

euros e cinquenta e quatro cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------  

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

 21- Proposta de Nomeação do ROC N.º 1254, inscrição na CMVM: 20160865 - Dr.ª 
Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira - Revisor Oficial de Contas do Município de 
Vila Nova de Poiares, pelo período de 3 anos - Ratificação; -------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho nº 2682/20222 do Sr. Presidente da Câmara, 

que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------  

“DESPACHO Nº 2682 / 2022  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proposta de nomeação do ROC N.º 1254, inscrição na CMVM: 20160865 - 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, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 consulta prévia, feito em função do 
valor do contrato ao abrigo da alínea c) 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, na sua redação atual, decidiu 
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 três anos.  --------------------------------------------------------------------------  
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, atendendo que a Assembleia Municipal reúne no próximo dia 28 de fevereiro de 2022 e a 
Câmara Municipal só reúne no próximo dia 4 de março de 2022, e tendo em consideração as razões 
supra expostas, decido submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do consagrado na alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o nº 3 do art.º 35.º 
do mesmo diploma legal, proposta de nomeação da Dr.ª Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira 
(ROC nº 1254, inscrição na CMVM: 20160865) como auditor externo do Município de Vila Nova de 
Poiares, pelo período de 3 anos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Remeta-se o presente despacho a decisão da Assembleia Municipal e à Câmara Municipal para 
ratificação ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 

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

ratificar a submissão da proposta de Nomeação do ROC N.º 1254, inscrição na CMVM: 

20160865 - Dr.ª Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira - Revisor Oficial de Contas do 

Município de Vila Nova de Poiares, pelo período de 3 anos, à Assembleia Municipal de 28 

de fevereiro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22- Protocolo de Parceria com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - 
EB 1 Arrifana - Projeto Clubes Ciência Viva - Para ratificação; ---------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de Parceria.  -----------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a subscrição do Protocolo de Parceria 

com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - EB 1 Arrifana - Projeto Clubes 

Ciência Viva.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23- Pedido de Apoio - Ricardo Jorge D´Almeida Costa - Rally 2022; --------------------------  
----- Para este assunto foi a Proposta nº 16/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 16 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Os desportos motorizados têm em Vila Nova de Poiares um historial de tradição nas mais diversas 
vertentes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entre as mais diversas modalidades, os Ralis têm um destaque e uma tradição no concelho com 
décadas de existência.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Neste momento a equipa “Auto Marques Competições - Vila Nova de Poiares”, constituída por Piloto 
e Co-Piloto Poiarenses, António Marques e Ricardo D´Almeida, respetivamente, irão participar em 
eventos de renome nacional e internacional, sendo de destacar: --------------------------------------------------   
WRC VODAFONE RALLY DE PORTUGAL 2022  ---------------------------------------------------------------------  
RALLY Ibérico SOLO-ESCORT  --------------------------------------------------------------------------------------------  
RALLY SPIRIT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PENAFIEL RACING FEST  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
RALLY LEGENDS LUSO-BUSSACO  ------------------------------------------------------------------------------------  
A participação nestes eventos, levando o nome do concelho de Vila Nova de Poiares a diversos 
locais em território nacional e internacional (Espanha), apresenta-se como sendo uma mais valia para 
a publicitação do território local e de divulgação da imagem do Município de Vila Nova de Poiares. -----   
Considerando a importância da sua participação nestes eventos, e dado o exposto, o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, propõe a atribuição de um 
apoio de 750€ (setecentos e cinquenta euros) a Ricardo Jorge D´Almeida Costa, em representação 
da equipa “Auto Marques Competições - Vila Nova de Poiares”.” -------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, conforme proposto, a atribuição de um 

apoio de 750€ (setecentos e cinquenta euros) a Ricardo Jorge D´Almeida Costa, em 

representação da equipa “Auto Marques Competições - Vila Nova de Poiares”.  -----------------  

24- ARSM - Associação Recreativa de São Miguel - cedência do Complexo Desportivo 
- Eventos em abril e novembro de 2022; ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi a Proposta nº 14/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 14 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Complexo Desportivo | Associação Recreativa de São Miguel | Eventos em abril e novembro de 2022  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
A Associação Recreativa de São Miguel na modalidade de Patinagem Artística, tem demonstrado um 
excelente modelo de organização interno, participando em diversas provas regionais e nacionais de 
destaque, como também na organização local de eventos como o Festival de Patinagem da ARSM, 
para além de outros eventos em parceria com a Associação de Patinagem de Coimbra.  
Considerando a experiência acumulada da Associação Recreativa de São Miguel, através da sua 
Secção de Patinagem na organização de eventos e considerando o pedido formulado através de 
requerimento apresentado pela Secção de Patinagem Artística da ARSM, relativo à cedência do 
Pavilhão Gimnodesportivo para a realização de dois eventos desportivos nos meses de abril e 
novembro de 2022, e a relevância destes eventos a serem realizados no Concelho, os quais 
prestigiam, a Associação, os praticantes, os sócios, os poiarenses e também o bom nome do 
concelho de Vila Nova de Poiares, dando a conhecer o desporto praticado no nosso concelho.  ---------  
Pelo exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas 
funções, propõe a cedência das Instalações Desportivas do Complexo Desportivo para a realização 
dos eventos mencionados.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, conforme proposto, a cedência do 

Complexo Desportivo - eventos a realizar em abril e novembro de 2022 pela ARSM - 

Associação Recreativa de São Miguel.  ---------------------------------------------------------------------  

 25- ARSM - Associação Recreativa de São Miguel - cedência do Complexo 
Desportivo - Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2734/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de cedência do 

complexo Desportivo efetuado pela ARSM - Associação Recreativa de São Miguel, nos 

termos da informação técnica nº 2734/2022.  --------------------------------------------------------------  

 26- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Pedido de transporte - 
Encontro de Ténis de Mesa - Ratificação; --------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2737/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido transporte - 

Encontro de Ténis de Mesa, efetuado pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares, nos termos da informação técnica nº 2737/2022.  ---------------------------------------------  

 27- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Cedência do Estádio 
Municipal - Festa do Futebol Feminino; ------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2737/2022. - 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do Estádio 

Municipal - Festa do Futebol Feminino, efetuado pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova 

de Poiares, nos termos da informação técnica nº 2737/2022. -----------------------------------------  

28- Minuta de Protocolo 2022 - CBEISA-Centro de Bem Estar Infantil de Santo André; 
----- Para este assunto foi presente a minuta do Protocolo. --------------------------------------------  

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

critérios de atribuição destes apoios, na medida em que verifica uma discrepância muito 

grande entre as diferentes instituições, destacando o caso da Comunidade Juvenil Francisco 

de Assis que aparece com um montante de apoio muito mais baixo do que as outras. ---------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que se tratam de protocolos 

com as IPSS’s e que foram definidos com base no mesmo critério, através da identificação 

do número de respostas e valências da instituição, conjugado com o número de utentes que 

cada uma tem. Sobre a instituição referida, sublinhou que, pese embora o trabalho meritório 
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que desenvolve, é aquela que manifestamente tem menos respostas e menor número de 

utentes, pelo que lhe corresponde um apoio menor no âmbito deste protocolo anual. 

Acrescentou que, no entanto, e independentemente destes protocolos anuais, há sempre a 

possibilidade de apoios pontuais, que o Município sempre manifestou recetividade e 

disponibilidade para apoiar sempre que para tal seja solicitado. Sublinhou ainda o facto de 

por se tratarem de IPSS’s terem também acesso a outras fontes de financiamento público. --  

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

questionando se no valo atribuído à Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades estava 

já incluído o apoio para a realização das Festas, tendo o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal respondido que esse apoio não é incluído no protocolo anual, mas como apoio 

específico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, acrescentando que, em 

relação ao apoio à Comunidade Juvenil, o município disponibiliza uma técnica para dar 

apoio a esta instituição e que tal não é contabilizado neste protocolo. ------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, reiterando a disparidade de 

valores em matéria de apoios, comparando, a título de exemplo, o valor atribuído à CTEP, 

que é de 15.800euros, face aos 560€ atribuídos à Comunidade Juvenil Francisco de Assis. -  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, para esclarecer que se tratam de 

matérias diferentes, na medida em que no caso das IPSS’s se financia a atividade 

desenvolvida, e no caso da área do desporto e cultura, o que se procura é financiar e 

contratualizar as ações e projetos com dinâmicas em prol da comunidade. -----------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e o CBEISA-Centro de Bem Estar Infantil de Santo 

André, para o ano de 2022.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 29- Minuta de Protocolo 2022 - APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares; -------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta do Protocolo. --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e a APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares, para o ano de 2022.  ----------  

 30- Minuta de Protocolo 2022 - Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades; -----  
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----- Para este assunto foi presente a minuta do Protocolo. --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e a Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades, 

para o ano de 2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 31- Minuta de Protocolo 2022 - Comunidade Juvenil Francisco de Assis; ------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta do Protocolo. --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e a Comunidade Juvenil Francisco de Assis, para o ano 

de 2022.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 32- Minuta de Protocolo 2022 - ADIP - Associação de Desenvolvimento Integrado de 
Poiares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto este ausente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, 

do PSD, por se considerar impedida, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. -------------------  

----- Para este assunto foi presente a minuta do Protocolo. --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e a ADIP - Associação de Desenvolvimento Integrado de 

Poiares, para o ano de 2022.  ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste momento retomou os trabalhos a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD. ------  

33- Processo de Obras nº 57/2018 - Projeto de Alterações - Eddy Jozef Timmermans - 
Rua das Quelhas, n.º 40, Arrifana; ------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 57/2018, cujo titular é Eddy Jozef Timmermans, 

processo constituído com vista a alterações à edificação, sita em Rua das Quelhas, n.º 40, 

Arrifana, freguesia de Arrifana destinado à aprovação do projeto de alterações. ----------------- 

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

dos serviços técnicos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

34- Proposta de Constituição da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi a Proposta nº 17/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“PROPOSTA Nº 17 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS  -----------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal a constituição da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais - 
CMGIFR, de acordo com o disposto no artigo 29º, do Decreto-Lei 82/2021, de 13/10, na sua redação 
atual, com a seguinte composição:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques  ----------------------------------------------  
 Presidentes das Juntas de Freguesia designados pela Assembleia Municipal:  ----------------------------  
 São Miguel de Poiares, João Carlos Henriques de Carvalho Feteira  -----------------------------------------  
 Lavegadas, Loide Liliana Sequeira Ferreira  -------------------------------------------------------------------------  
 ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Ângela Maria Fernandes Fraga  -------  
 GNR - Guarda Nacional Republicana, Paulo Jorge Cafede Ferreira  ------------------------------------------  
 Comandante dos Bombeiros Voluntários e Coordenador Municipal de Proteção Civil, Luís Paulo 

Pires Sousa  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunidade Local de Baldios da Freguesia de São Miguel de Poiares, João Pedro Nunes Mendes   

Ao abrigo da alínea h), do referido diploma legal, poderão ser convidadas outras entidades para 
constituir a comissão. Após consulta às entidades que constituíram as comissões anteriores, aceitam 
integrar esta CMGIFR, por convite:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 E-REDES, Fátima Sofia Simões Baptista Santos (representante efetivo) e Ricardo Nunes Costa 
(representante substituto)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 REN – Rede Elétrica Nacional, SA, Pedro Marques (representante efetivo), António Freire 
(representante substituto), Isa Matos (representante substituto) e Gonçalo Diniz (representante 
substituto)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Presidentes das Juntas de Freguesia de:  ----------------------------------------------------------------------------  
 Arrifana, José Manuel Fernandes Henriques  ------------------------------------------------------------------------  
 Poiares Santo André, Nuno Neves  -------------------------------------------------------------------------------------  
 IP - Infraestruturas de Portugal, Nuno Miguel Grilo Gama  -------------------------------------------------------  
 AFLOPINHAL, Rita Isabel Simões Rodrigues  -----------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no artigo 29º, a comissão tem as seguintes competências:  ---------------------  
A. Articular a atuação dos organismos e entidades com âmbito de intervenção no município e 
competências em matéria de gestão integrada de fogos rurais;  ---------------------------------------------------  
B. Aprovar o programa municipal de execução, após consulta da comissão sub-regional de gestão 
integrada de fogos rurais territorialmente competente, a promover pela câmara municipal;  ---------------  
C. Promover, acompanhar e monitorizar o desenvolvimento das ações inscritas no programa 
municipal de execução;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
D. Contribuir para a elaboração do relatório de monitorização e avaliação da execução do programa 
sub-regional de ação pela comissão sub-regional de gestão integrada de fogos rurais;  --------------------  
E. Promover o cumprimento dos programas de comunicação, de acordo com a estratégia nacional de 
comunicação pública; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
F. Emitir parecer relativamente a obras de construção e de ampliação, nos casos previstos no 
presente decreto-lei.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Constituição da Comissão 

Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais e respetiva composição.  ------------------------  

35- Abertura de Procedimento de Concurso Público - cedência temporária de 2 
lugares de estacionamento para a instalação de ponto de carregamento ultrarrápido 
de veículos elétricos no parque de estacionamento do Mercado Municipal; --------------                                                         
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----- Para este assunto foi a Proposta nº 15/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 15 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO - CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE 2 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE PONTO DE CARREGAMENTO 
ULTRARRÁPIDO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO 
MERCADO MUNICIPAL.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 2 lugares de estacionamento para instalação de ponto de carregamento ultrarrápido de 
baterias de veículos elétricos no parque de estacionamento do mercado municipal, pelo prazo de 15 
(quinze) anos, renovável;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Que fixe o valor base de licitação em 10% (dez por cento), da receita anual arrecadada pelo 
operador do ponto de carregamento junto do comercializador de energia elétrica em regime de 
mercado;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Que se 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: Elizabete Regaleira Paulo, Técnica Superior;  -------------------------------------------------------  
- 1º Vogal Efetivo: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, Chefe de Unidade de Obras Públicas e 
Infraestruturas Municipais;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 2º Vogal Efetivo: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade Financeira;  -------------------------  
- 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;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) 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 2 lugares de 

estacionamento para instalação de ponto de carregamento ultrarrápido de baterias de 

veículos elétricos no parque de estacionamento do mercado municipal, pelo prazo de 15 

(quinze) anos, renovável;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, fixar o valor base de licitação em 10% (dez por cento), da receita anual 

arrecadada pelo operador do ponto de carregamento junto do comercializador de energia 

elétrica em regime de mercado;  ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

- Presidente: Elizabete Regaleira Paulo, Técnica Superior;  -------------------------------------------  

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

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

- 2º Vogal Efetivo: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de Unidade Financeira;  -------------  

- 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, remeter o processo ao conhecimento da Assembleia Municipal. ---------  

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo ser importante fazer 

alguma coisa quanto ao cruzamento junto à igreja, dado o elevado numero de acidentes que 

ali ocorrem, considerando ser urgente analisar a situação, sob pena de poder haver 

qualquer dia um acidente grave.  ------------------------------------------------------------------------------  

----- Questionou ainda sobre a disposição das bancas no Mercado Municipal, referindo que 

os vendedores continuam a reclamar das condições de venda, considerando que ficam 

demasiado expostos, especialmente no momento dos pagamentos, o que não acontecia 

antes, quando podiam estar atrás da banca e havia maior distanciamento com o cliente. -----  

----- Sugeriu ainda que se colocassem a funcionar as lojas existentes no Mercado como um 

mercado permanente, promovendo a venda de produtos endógenos. Disse ter consciência 

de que existe já um espaço para os artesãos promoverem as suas vendas, tando na loja da 

iCreate como também na ADIP, no entanto considerou que nenhum dos dois é muito viável, 
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porque se um fica pouco visível, o outro fica longe do centro da vila, pelo que seria muito 

mais vantajoso ter as lojas do mercado a funcionar de forma permanente. ------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, felicitando o Executivo 

pelas atividades de carnaval desenvolvidas, nomeadamente o corso carnavalesco, 

questionando se foi criado algum prémio ou outro incentivo para que possa motivar a 

participação das pessoas no carnaval. ----------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo a submissão de 

uma candidatura ao designado Mercadinho da Terra, tendo sido registadas apenas duas 

candidaturas, considerando por isso haver grande possibilidade de ser aprovada. --------------   

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

todos os presentes para o concerto de piano que terá lugar neste fim-de-semana na igreja 

matriz de Santo André, a cargo do pianista Hélder Bruno, uma atividade realizada no âmbito 

da programação cultural Terras da Chanfana. -------------------------------------------------------------  

----- Deixou ainda a manifestação de grande preocupação, pessoal e institucional, pela 

situação que se vive na Europa, com uma palavra de grande solidariedade para com os 

cidadãos da Ucrânia que nos afeta a todos e que é necessário perceber a dimensão que 

terá nas vidas de cada um de nós, apontando sobretudo a dimensão humanitária, onde se 

estimam 7 milhões de refugiados, fruto de uma guerra em solo europeu que já ninguém 

pensava vir a viver. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Apontou ainda que em 2021 o município foi reconhecido com um prémio Aristides 

Sousa Mendes, com um projeto que hoje faz ainda mais sentido do que nunca e que há 

época era apenas um desafio intelectual e um exercício de imaginação: “se tivermos de 

deixar tudo para trás e levássemos só uma mala, o que levaríamos?” ------------------------------  

----- Apelou a uma urgente diminuição da escalada de violência, dizendo não querer viver 

com medo, nem com a pressão e ameaça de um qualquer senhor ou estado, referindo que à 

custa das ameaças nucleares já temos cedido muitas vezes e que urge ser livres. -------------  

----- Cruzamento – Referiu haver identificação do número de sinistros registados no local 

indicado, e que apesar de ser o local com maior número de acidentes não se verifica grande 
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perigosidade para as pessoas, na medida em que a esmagadora maioria provoca apenas 

estragos materiais, até pelo próprio perfil do cruzamento e das velocidades reduzidas 

praticadas naquele local. Acrescentou que, no entanto, não deixa de ser uma preocupação e 

que está já feito um estudo prévio para uma intervenção no centro da vila, com intervenção 

ao nível de arruamentos e infraestruturas, passeios e planeamento urbanístico, onde se 

inclui como proposta o possível encerramento parcial da R.Dr. Augusto Duarte Simões ao 

trânsito e transformando-o em ciclovia, o que poderia servir de solução para este problema.  

----- Mercado Municipal – recordou que, aquando da candidatura da requalificação do 

Mercado Municipal, houve necessidade de reduzir substancialmente os custos da 

intervenção, sendo que precisamente uma das formas foi o reduzir a intervenção ao nível 

das lojas, não tendo havido qualquer intervenção no interior das mesmas. Contudo, indicou 

que as mesmas estão agora a ser intervencionadas, pelos próprios trabalhadores do 

município, em administração direta, a fim de se poder disponibilizar as mesmas ao público e 

para espaços de teletrabalho. Acrescentou que uma das lojas está já comprometida para um 

projeto em que o município é parceiro, desenvolvido no âmbito da Ação Social, com o 

projeto “Voltámos à Casa da Luísa, agora com o Luís”, coordenado pela APPACDM e que 

pretende proporcionar a venda de produtos agrícolas, hortícolas e também artesanais. -------  

----- Referiu ainda que houve também a aposta numa candidatura ao PDR para o projeto já 

referido do Mercadinho da Terra, que pretende ser uma atividade a desenvolver 

precisamente no Mercado Municipal, mensalmente, em conjunto com outras atividades e 

dinâmicas culturais, para que o espaço se possa tornar mais agradável e apelativo, 

permitindo que as pessoas possam vender os seus produtos. ----------------------------------------  

----- Quanto ao desenho e disposição das bancas, referiu que tal corresponde ao que estava 

projetado, pretendendo introduzir uma nova lógica de funcionamento e de contacto com o 

público que, reconhece, não está a ter muita aceitação, encontrando-se o município a tentar 

encontrar alguma forma de mitigar os condicionamentos identificados. -----------------------------  

----- Carnaval – Referiu que nunca foram atribuídos prémios por melhores mascarados, 

precisamente pela subjetividade associada, optando por criar outras formas de incentivo à 

dinamização do corso e atividades carnavalescas, sublinhando que o objetivo é criar 

mecanismos que permitam às associações sentir-se mais estimuladas a participar. ------------  
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----- Festas de Nossa Senhora das Necessidades e POIARTES – Deu conta da realização 

de uma reunião com a Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades onde foi debatida a 

realização das festas, tendo a instituição manifestado que a sua vocação não é a 

organização de festas, mas que continua a ser uma obrigação estatutária, tendo pedido 

ajuda ao Município neste âmbito. Acrescentou que, face a este pedido, apresentou a 

proposta para experimentar um novo modelo que, aliás, vem defendendo há muito tempo, a 

organização das Festas de Nossa Senhora das Necessidades e da POIARTES na mesma 

altura. Referiu que naturalmente haverá uma programação conjunta, em que se respeitará a 

vertente religiosa, a cargo da Irmandade, mas cuja a parte ‘profana’ ficará a cargo do 

Município. Deu conta de que a proposta foi aceite e que, este ano, excecionalmente, a 

POIARTES se realizará em Agosto, coincidindo com o fim-de-semana das Festas da 

Padroeira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Guerra na Ucrânia – Manifestou grande preocupação com o que está a acontecer e 

muito receio do que serão os próximos tempos. Considerou que o mundo inteiro está nas 

mãos de um louco e que ninguém consegue parar um louco, especialmente este em 

concreto, que tem muito poder. Disse estar muito apreensivo com o que está a ser feito com 

o povo ucraniano, com a invasão de um estado livre e independente, que é algo que não se 

compreende, muito menos nos dias que correm. Acrescentou que as consequências são 

completamente imprevisíveis face ao que considerou ser um atentado aos nossos valores e 

ao que defendemos. Fez questão de prestar a sua pública homenagem ao povo ucraniano 

pela sua coragem, pela forma como têm enfrentado canhões e mísseis, autenticamente 

‘dando o corpo às balas’. Expressou também a sua homenagem a outro povo, que tem sido 

tão corajoso como os ucranianos, o povo russo, porque fazer oposição na Rússia é uma 

ação de grande coragem, e têm-no feito, considerando que o povo russo não tem culpa de 

um louco e de meia-dúzia que o acompanham nesta loucura. ----------------------------------------  

----- Acrescentou que temos todos de ser solidários e ajudar, na medida do possível, 

aqueles que mais precisam, dando conta de que foi lançada, em conjunto com os 

Bombeiros Voluntários, uma campanha solidária de recolha de bens para fazer chegar à 

Ucrânia, através da ligação com a cidade geminada de Mielec, na Polónia, que se situa 

perto da fronteira com a Ucrânia. Disse que o Município irá tentar aproveitar este canal de 
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contacto privilegiado para fazer chegar estes bens à Ucrânia. Acrescentou que não vão ser 

regateados esforços para poder ajudar estas pessoas, adiantando que foram já identificadas 

várias pessoas ucranianas a viver em Poiares, a quem diremos que se tiverem familiares ou 

amigos que queiram vir para este concelho, serão bem-vindas. Apontou ainda a intenção de 

criar uma bolsa de arrendamento de habitações que os proprietários possam ter para 

disponibilizar ao Município, tal como se ira usar a lista de imóveis devolutos já identificados 

para integrar esta bolsa de habitações disponíveis. ------------------------------------------------------  

---- Referiu que serão pessoas que vão precisar de mais apoio, quer psicológico, quer ao 

nível da língua, dos seus filhos e até das suas necessidades de emprego – mas não a 

qualquer título, merecem um emprego de acordo com as suas qualificações. Deu ainda 

conta de que estão também a ser pedidos orçamentos para os bens de maior necessidade, 

como medicamentos e materiais de primeiros socorros. ------------------------------------------------  

----- Concluiu reiterando que está a ser feito o que é possível, ao momento, e que este 

Executivo não vai regatear esforços para ajudar quem precisa, terminando com a citação do 

presidente Macron: Se calhar o pior está para vir… ------------------------------------------------------  

----- 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 27 minutos. -----------  
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