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----- Reunião Ordinária Pública de 22 de abril 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 ---------------------------------------------------------  

 ------------------------ Francisco José Rosa da Silva ---------------------------------------------------------  

FALTA: Sandra Isabel Carvalho ------------------------------------------------------------------------------  

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

----- A Câmara considerou justificada a falta da Sra. Vereadora. --------------------------------------  

1- Ata nº 13/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto não participaram o Sr. Presidente da Câmara 

nem o Sr. Vereador Francisco Silva, do PSD, nos termos do nº 3 do art.º 34º do CPA. ---------  

----- Foi presente a Ata nº 13/2022. ----------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 13/2022, com as alterações 

apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Abertura de Procedimentos Concursais - Recrutamento de trabalhadores e 
Dirigentes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 33/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 33 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS -----------------------------------------------------------------   
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João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal, de 3 de dezembro de 2021, e da Assembleia 
Municipal, de 21 de dezembro de 2021, o Mapa de Pessoal para o ano de 2022, contendo todos os 
postos de trabalho a ocupar em 2022.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 Aquando da elaboração daquele Mapa de pessoal foram ponderadas as carências observadas a 
vários níveis, bem como efetuada uma análise da sua evolução global, tendo sido manifestada a 
necessidade de recrutamento urgente, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com vista à prossecução das atividades permanentes deste Município, para 
as seguintes áreas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Direito; ----------------   
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Psicologia; -----------   
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnica - área de desporto;  ----------  
- quatro (4) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de 
educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de obras 
públicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Manteve-se também a necessidade de recrutamento para o presente ano de 2022, de 5 dirigentes - 
1 chefe de unidade de 3.º grau e 4 chefes de unidade de 4.º grau, cuja composição do júri foi 
autorizado por deliberação da Assembleia Municipal, de 28 de fevereiro de 2020, e abertura do 
procedimento por deliberação da Câmara Municipal, de 7 de fevereiro de 2020. -----------------------------   
Com a entrada em vigor da Lei n.º 75.º-B/2020, de 31 de dezembro, Orçamento do Estado para 2021 
(doravante designada por LOE 2021), verifica-se que se mantém algumas limitações quanto ao 
recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais. ---------------------------------------------------------------   
A Lei do Orçamento de Estado para 2021 foi prorrogada nos termos do Decreto-Lei n.º 126-C/2021, 
de 31 de dezembro, e por força da alínea a) do nº 1 do artigo 58.º da Lei de Enquadramento 
Orçamental (LEO), aprovada em anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual; 
sendo que é prorrogada para o ano económico de 2022, a partir de 1 de janeiro de 2022 e até à 
entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2022. ------------------------------------------------------   
Assim, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Do Enquadramento Legal -------------------------------------------------------------------------------------------------   
1.1. A abertura de procedimentos concursais para os municípios que, a 31 de dezembro de 2020, se 
encontram na situação prevista no nº 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, ou seja, que se encontrem 
em situação de saneamento financeiro, estão impedidos de proceder à abertura de procedimentos 
concursais (nº 1 do artigo 61.º da LOE 2021).  
Todavia, prevê o nº2 do artigo 61.º da LOE 2021 que: “Em situações excecionais, devidamente 
fundamentadas, a assembleia municipal pode autorizar a abertura dos procedimentos concursais a 
que se refere o número anterior, fixando casuisticamente o número máximo de trabalhadores a 
recrutar, desde que, de forma cumulativa: -------------------------------------------------------------------------------   
a) Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo de 
emprego público previamente constituído; -------------------------------------------------------------------------------   
b) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de 
prestação de serviço público legalmente estabelecidas, e ponderada a carência dos recursos 
humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a sua evolução global na 
autarquia em causa; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
c) Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos 
orçamentos dos serviços a que respeitam; ------------------------------------------------------------------------------   
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d) Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos na Lei n.º 
104/2019, de 6 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------   
e) O recrutamento não corresponda a um aumento da despesa com pessoal verificada em 31 de 
dezembro de 2020.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
2. Do cumprimento dos requisitos exigidos ------------------------------------------------------------------------------   
2.1. No que concerne à verificação dos requisitos previstos no ponto anterior, a seguir se indicam os 
fundamentos que, em nosso entender, constituem o cumprimento dos requisitos legais: -------------------   
2.1.1. Da impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por trabalhadores com vínculo de 
emprego público previamente constituído (alínea a) do nº2 do artigo 61.º da LOE 2021): A abertura do 
procedimento concursal sê-lo-á no estrito cumprimento da legislação aplicável em vigor, 
designadamente, no previsto no nº 1 a nº 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (LTFP). Propõe-se assim que, em 
linha com o princípio da eficiência e economia que deve nortear a atividade municipal, se proceda, em 
sede deste procedimento concursal, ao recrutamento concomitante de candidatos que: i) se 
inscrevam no universo a que se refere o nº3 do artigo 30.º da LTFP e em conformidade com o 
disposto na alínea d) do artigo 37.º da LTFP; ii) e, em caso de impossibilidade de ocupação de todos 
ou de alguns postos de trabalho por candidatos pertencentes aos universos atrás referidos, seja dado 
parecer favorável pelo Órgão competente (Câmara Municipal) para admitir candidatos que se 
inscrevam no universo a que se refere o nº4 do artigo 30.º da LTFP. Considera-se assim que, salvo 
melhor opinião, serão cumpridos, com a abertura do respetivo procedimento concursal nos termos 
propostos, aqueles mesmos requisitos. -----------------------------------------------------------------------------------   
Acresce que, para efeitos dos artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, já 
foi consultada a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC), Entidade Gestora da 
Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), que integra o Município de Vila Nova de Poiares, 
sobre a existência de pessoal em requalificação naquela entidade, tendo esta informado declarou que 
não se encontra constituída, nem existe lista nominativa dos trabalhadores que são colocados em 
situação de requalificação. (anexo I) --------------------------------------------------------------------------------------   
Não é necessário consultar o Instituto Nacional de Administração, I. P. (INA, I. P.) no âmbito do 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, uma vez que, 
de acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de 
maio de 2014, devidamente homologada pelo Exmº Sr. Secretário de Estado da Administração Local, 
em 15 de julho de 2014, “As autarquias locais não tem de consultar a Direção-Geral da Qualificação 
dos Trabalhadores” (atualmente INA, I.P). -------------------------------------------------------------------------------   
2.1.2. Da imprescindibilidade do recrutamento (alínea b) do nº2 do artigo 61.º da LOE 2021): Como 
supramencionado, existe neste Município uma carência de recursos humanos e a necessidade 
urgente de proceder ao recrutamento dos seguintes postos de trabalho: um (1) posto de trabalho para 
a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Direito; um (1) posto de trabalho para a 
carreira/categoria de Técnico Superior - área de Psicologia; um (1) posto de trabalho para a 
carreira/categoria de Assistente Técnica - área de desporto; seis (6) postos de trabalho para a 
carreira/categoria de Assistente Operacional - área de educação (4 postos) e obras públicas (2 
postos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Estes postos de trabalho representam uma necessidade permanente e não satisfeita, prevista no 
Mapa de Pessoal 2022 do Município, pelo que a sua não ocupação resultaria numa rutura da 
capacidade de resposta desta entidade para assegurar o cumprimento das obrigações de prestação 
de serviço público a que está obrigada. Justifica-se igualmente esta carência de recursos humanos, 
tendo em vista o suprimento de funções de apoio e suporte ao exercício de atividades que 
necessariamente irão resultar da transferência de competências na área da Saúde e Educação, que 
se vai operar no presente ano, 2022, nos termos do disposto na Lei n.º 50/2018, de 30 de agosto. -----   
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2.1.3. Do cabimento orçamental e aumento da despesa (alíneas c) e e) do nº2 do artigo 61.º da LOE 
2021): Os encargos com o referido recrutamento encontram-se previstos no Orçamento Municipal 
para o ano de 2021, na rubrica 01.02 - 01.01.04.04 - Recrutamento de Pessoal - Novos postos de 
trabalho" existindo cabimento para a contratação de dois Técnicos Superiores, um Assistente Técnico 
e seis Assistentes Operacionais, segundo informação da Unidade Financeira na movimentação do 
processo - Sistema de Gestão Documental (MyDoc) -, datada de 19.04.2022 (anexo II). Informa-se 
ainda que este recrutamento não corresponde a um aumento da despesa com pessoal deste 
Município, em conformidade com o referido na informação financeira supra indicada e anexa à 
presente proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Encontram-se, deste modo, igualmente cumpridos os requisitos do Plano de Ajustamento Municipal e 
este não é contrário ao que refere a presente disposição legal ----------------------------------------------------  
2.1.4. Do cumprimento dos deveres de informação (alínea d) do nº2 do artigo 61.º da LOE 2021): Os 
deveres de informação previstos na Lei n.º 104/2019, de 6 de setembro, encontram-se integralmente 
cumpridos pelo Município, tendo sido remetidos para a DGAL. (anexo III) --------------------------------------   
Face a tudo o que se acaba de valorar, e com base nas fundamentações vertidas na presente 
proposta, consubstanciadas nas informações dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal, 
delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
i) no sentido de remeter a presente proposta à Assembleia Municipal, para que esta autorize, nos 
termos previstos no nº 4 do art.º 61.º da Lei de Orçamento de Estado para 2021, conjugado com o 
disposto na al ccc) do nº 1 do art.º 33 do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a abertura de 
procedimento concursal, para o preenchimento de nove (9) postos de trabalho, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, nas áreas infra indicadas, previstos e não 
ocupados no Mapa de Pessoal 2021: -------------------------------------------------------------------------------------   
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Direito; ----------------   
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Psicologia; -----------   
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnica - área de desporto; -----------   
- quatro (4) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de 
educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de obras 
públicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
bem como:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- a abertura de procedimento concursal para o recrutamento de 5 dirigentes – 1 chefe de unidade de 
3.º grau e 4 chefes de unidade de 4.º grau, cuja composição do júri foi autorizado por deliberação da 
Assembleia Municipal, de 28 de fevereiro de 2020. -------------------------------------------------------------------   
Ficando assim cumpridos os requisitos previstos nos nºs 2, 3 e 4 da Lei 75.º-B/2020, de 31 de 
dezembro, Orçamento de Estado, verificada que está, a excecionalidade deste recrutamento. -----------   
Anexo: Elementos demonstrativos da verificação dos requisitos estabelecidos no art.º 61.º da Lei do 
Orçamento de Estado. (3 anexos)”-----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo a existência de 

falta de pessoal e a necessidade de colmatar a saída de alguns bons trabalhadores nos 

últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que a renovação dos 

quadros faz parte da vida das instituições e que algumas destas situações estão 

relacionadas com a substituição de trabalhadores que atingiram limite de idade e se 
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aposentaram, bem como da necessidade de recrutamento decorrente das necessidades das 

transferências de competências. ------------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a proposta à Assembleia Municipal, para 

que esta autorize, nos termos previstos no nº 4 do art.º 61.º da Lei de Orçamento de Estado 

para 2021, conjugado com o disposto na al ccc) do nº 1 do art.º 33 do anexo à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a abertura de procedimento concursal, para o preenchimento 

de nove (9) postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por 

tempo indeterminado, nas áreas infra indicadas, previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal 2021: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de Direito; ---   

- Um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior - área de 

Psicologia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnica - área de 

desporto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Quatro (4) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de 

educação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional - área de 

obras públicas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Elementos demonstrativos da verificação dos requisitos estabelecidos no art.º 61.º da Lei do 

Orçamento de Estado, anexos à proposta. -----------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, a abertura de procedimento concursal para o recrutamento de 5 

dirigentes – 1 chefe de unidade de 3.º grau e 4 chefes de unidade de 4.º grau, cuja 

composição do júri foi autorizado por deliberação da Assembleia Municipal, de 28 de 

fevereiro de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ficando assim cumpridos os requisitos previstos nos nºs 2, 3 e 4 da Lei 75.º-B/2020, de 31 

de dezembro, Orçamento de Estado, verificada que está, a excecionalidade deste 

recrutamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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3- Concessão de uso privativo de domínio público com instalação de equipamento 
amovível para o exercício de atividade de bebidas (Esplanadas) no Jardim de Santo 
André  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 29/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 29 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Concessão de uso privativo de domínio público com instalação de equipamento amovível para o 
exercício de atividade de bebidas (Esplanadas) no Jardim de Santo André ------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
Tendo o Município reconhecido a necessidade de conservar e manter a limpeza do espaço 
denominado por Jardim de Santo André, nomeadamente as casas de banho públicas, bem como 
dinamizar o espaço na época de verão, e em cumprimento da deliberação tomada em Reunião da 
Câmara Municipal, em 18 de setembro de 2020 foi celebrado um contrato de concessão com Manuel 
Cardoso Soares, NIF 107 662 639, proprietário do estabelecimento de bebidas “Aqua Azul” e “A 
Panificadora Central de Poiares, Lda.”, pessoa coletiva nº 500 523 533, representada pela gerente, 
Rosa Maria da Silva Coelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando-se os fundamentos que levaram a esta decisão, reconhecendo-se que esta concessão 
afigura-se uma mais-valia para o Município e para a população em geral, porquanto os 
concessionários, entre outros, ficam responsáveis por garantir a limpeza do espaço objeto da 
concessão, bem como de outros espaços comuns utilizados, nomeadamente a limpeza e manutenção 
dos WC públicas existentes no espaço objeto de concessão, bem como dinamizar culturalmente o 
espaço, nomeadamente aos fins-de-semana e datas festivas. -----------------------------------------------------   
Atente-se ainda, às mais recentes orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde, 
designadamente a Orientação nº 003/2022, emitida em 15/03/2022, entre outras, continua a 
privilegiar, para este sector de atividade (restauração e bebidas), a utilização de espaços destinados 
aos clientes em áreas exteriores, como as esplanadas abertas (sempre que possível), permitindo 
assim, garantir o distanciamento físico. -----------------------------------------------------------------------------------   
Nestes termos e cumprindo com o princípio da igualdade e da transparência, foram consultados, 
através de ofício, todos os comerciantes de bebidas com estabelecimentos próximos do local onde 
vai estar instalada a esplanada, designadamente o Sr. Manuel Cardoso Soares – “Aqua Azul”; “A 
Panificadora Central de Poiares, Lda.” e a firma “Trajetória Unânime, Unipessoal, Lda.” – Café 
Central, tendo todos demostrado interesse. -----------------------------------------------------------------------------   
Assim, propõe à Câmara Municipal, que: --------------------------------------------------------------------------------   
a) Delibere e aprove a concessão, em conjunto, de uso privativo de domínio público com a instalação 
de equipamento amovível para o exercício de atividade de bebidas (esplanadas) no jardim de Santo 
André, a favor de Manuel Cardoso Soares, da empresa “A Panificadora Central de Poiares, Lda.” e da 
empresa “Trajetória Unânime, Unipessoal, Lda.”, a vigorar de 1 de maio de 2022 e terminar a 31 de 
dezembro 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
b) Aprove a minuta de contrato anexo.” -----------------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão, em conjunto, de uso 

privativo de domínio público com a instalação de equipamento amovível para o exercício de 

atividade de bebidas (esplanadas) no jardim de Santo André, a favor de Manuel Cardoso 

Soares, da empresa “A Panificadora Central de Poiares, Lda.” e da empresa “Trajetória 
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Unânime, Unipessoal, Lda.”, a vigorar de 1 de maio de 2022 e terminar a 31 de dezembro 

2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Mais deliberou aprovar a minuta de contrato anexa à proposta. ---------------------------------  

4- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5815 – Ratificação-----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 4661/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência/Casa Pronta – art.º 5815.  -----------------------------------------------------------------------  

5- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 126 – Ratificação ------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 4662/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência/Casa Pronta – art.º 126.  ------------------------------------------------------------------------  

6- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 259 – Ratificação ------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 4966/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência/Casa Pronta – art.º 259.  ------------------------------------------------------------------------  

7- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 3244 – Ratificação-----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 4965/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência/Casa Pronta – art.º 3244.  -----------------------------------------------------------------------  

8- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria ------------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 21 de abril de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.445.995,76 € (um milhão e 

quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco euros e setenta e seis 

cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia de 261.048,12 € (duzentos e 

sessenta e um mil, quarenta e oito euros e doze cêntimos).  ------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 1 e 21 de abril de 2022, no valor total de 

466.032,01 € (quatrocentos e sessenta e seis mil, trinta e dois euros e um cêntimo).  ----------  
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----- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

10- Prestação de Contas Individuais de 2021 - Relatório de Gestão e Relatório de 
Atividades ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foram presentes os documentos de prestação de contas 2020, o Relatório de Gestão e 

o Relatório de Atividades. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Estes documentos, após a competente apreciação e aprovação, ficarão arquivados na 

área de contabilidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, fazendo a apresentação do documento, 

referindo que 2021 continuou a ser um ano atípico, essencialmente devido à situação 

pandémica e que impediu de dar cumprimento a muitas das propostas e atividades na área 

da cultura, ação social, desporto e associativismo, o que originou alguma poupança. Indicou 

que, no entanto, houve também alguns constrangimentos a nível financeiro, com despesas 

extraordinárias para garantir as condições de segurança dos serviços municipais, para apoio 

às instituições e coletividades, bem como no apoio às empresas com recurso à aplicação de 

medidas extraordinárias, nomeadamente às mais afetadas pela pandemia, onde se incluiu 

também a medida Táxi Takeaway.  ---------------------------------------------------------------------------  

----- Da análise aos recursos humanos, o relatório aponta a existência, no final de 2021, de 

104 trabalhadores, realidade que já alterou em 2022, com entrada de 7 técnicos para o 

município, a par de 12 a 15 CEI – Contratos Emprego-Inserção, que vão colmatando as 

falhas, havendo ainda recurso pontual a prestação de serviços. --------------------------------------  

----- Referiu também que 2021 foi um ano de grande investimento, que decorre dos 

programas de apoio financeiro, em que foram aprovadas candidaturas, apontando que 

foram recebidos 2,1 milhões de euros e que atualmente decorre uma fase de transição de 

quadro do PT2020 para o PT2030, estando ainda a preparar-se o PRR, onde estão a ser 

preparados investimentos e candidaturas superiores a 2 milhões de euros em candidaturas, 

algumas apresentadas em consórcio. -----------------------------------------------------------------------  

----- Apontou investimentos realizados em 2021, como as obras do Pólo II da Zona 

Industrial, as obras do Centro de Saúde, a requalificação do Mercado Municipal, a 

programação da Rede Cultural Terras da Chanfana, que na globalidade do território 

significou um investimento de quase um milhão de euros, 300 mil dos quais foram investidos 

só em Vila Nova de Poiares. Apontou ainda as várias candidaturas ao Fundo Ambiental, 
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permitindo renovar o parque automóvel do município, com viaturas elétricas e postos de 

carregamento. Referiu ainda as candidaturas Erasmus e ao PDR, onde se incluiu a 

recuperação do lavadouro da Venda Nova, também a substituição da cobertura da escola, 

as candidaturas aos condomínios de aldeia. ---------------------------------------------------------------  

----- Na área da Proteção Civil, destacou a limpeza das faixas de gestão de combustíveis, o 

financiamento da Equipa de Intervenção Permanente, sedeada nos Bombeiros Voluntários, 

que é comparticipada pelo Município e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil; a 

transferência para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 72 mil euros 

anuais, que em 2021 teve ainda um apoio extraordinário de 40 mil euros para aquisição de 

uma viatura de combate a incêndios; a candidatura apresenta pela Junta de Freguesia de 

São Miguel de Poiares, e apoiada pelo Município, no projeto do rebanho de cabras 

sapadoras e construção do Capril na Serra do Bidueiro. ------------------------------------------------  

----- Na área da Cultura, Desporto Juventude e Associativismo, deu conta da redução das 

atividades, sendo que a maior expressão foi a não realização da POIARTES, tendo 

decorrido em moldes diferentes, mas com um investimento muito reduzido. Neste capítulo 

apontou ainda o aumento do apoio às associações e coletividades e ainda o processo de 

certificação do barro preto. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- No âmbito da Ação Social, identificou o processo de comparticipação dos cadernos de 

atividades a todos os alunos do ensino obrigatório, bem como dos transportes escolares que 

também são já gratuitos. Apontou ainda a redução verificada nos procedimentos de Nascer 

Mais, em 2021, e ainda o nível de investimento progressivo que tem sido realizado no 

edifício da Colónia de Férias de Quiaios. -------------------------------------------------------------------  

----- No que respeita ao Relatório de Gestão, apresentou um resumo do documento, 

iniciando pelas taxas de execução orçamental, na receita de 89,81%, totalizando uma 

execução de 10.612.001€ e, na despesa, de 79,02%, totalizando uma execução de 

9.348.113€, apontando também o valor do resultado do saldo de gerência de 1.236.888€ 

que foi já incluído no orçamento de 2022, conforme deliberação da Assembleia Municipal de 

Fevereiro. Indicou também que o prazo médio de pagamentos, no final de 2021, era de 6 

dias e que não havia dívidas a fornecedores, o que referiu ser importante na relação de 

confiança com fornecedores e prestadores de serviços.  -----------------------------------------------  
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----- No que toca à dívida global, indicou que a 31 de dezembro de 2021 ascendia a 

13.551.974€, valor que reputou de muito significativo, dado que representa uma amortização 

de quase 7 milhões de euros da dívida que encontraram quanto tomaram posse pela 

primeira vez em 2013, ou seja uma redução de 33,87%. -----------------------------------------------  

----- Considerou, por isso, que o exercício de 2021 continua a demonstrar a capacidade de 

gestão muito equilibrada dos recursos, admitindo que o município continua muito 

endividado, razão pela qual se continua a tentar que os investimentos sejam o mais possível 

apoiados pelos fundos estruturais, área em que reconhece ter havido um excelente trabalho, 

dado que a generalidade das candidaturas apresentadas tem tido boas apreciações e 

demonstrado bons resultados. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

declaração, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------  

----- “Declaração de voto  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10- Prestação de Contas individuais de 2021 – Relatório de Gestão e Relatório de 

Atividades  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O documento apresentado é de carácter técnico, e como tal, temos confiança na 

capacidade, na idoneidade e na honestidade dos profissionais que o elaboraram. --------------  

No entanto, reflete opções políticas, deste executivo na sua intervenção, que apesar de 

legitimas e legitimadas, não são as opções que porventura outro executivo tomaria, logo, 

não são as nossas contas. --------------------------------------------------------------------------------------  

Existem vários fatores de apreensão que apresentaremos em seguida em relação a este 

relatório, que passamos a explicitar: -------------------------------------------------------------------------  

- Parecer do revisor de contas dado com reservas; ------------------------------------------------------  

- Destaque e alerta para o resultado negativo apresentado, em que a despesa é novamente 

maior que a receita, sistematizando os resultados negativos; -----------------------------------------  

- A receita aumenta sensivelmente de 8 para 10 milhões de euros, mas mantêm-se os 

prejuízos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Diminuição de aproximadamente 2,5 milhões de euros nas amortizações (de 4,4 milhões 

de euros para 2 milhões de euros), através de um malabarismo financeiro ou artificio 
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contabilístico na mudança de critérios com a passagem dos encargos relativos a um 

exercício, serem distribuídos por vários exercícios. ------------------------------------------------------  

Depreendemos daqui, que, este prejuízo de 700.000 euros, sem esta jogada financeira das 

amortizações, pelos quais se “ganharam” os tais 2,5 milhões de euros, e considerando que 

a receita fosse no valor de 2020, o valor de prejuizo ascenderia a perto de 5 milhões de 

euros! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este prejuízo sistemático começa a tornar-se preocupante, pois quando se gasta mais do 

que se tem, alguém o terá de pagar. -------------------------------------------------------------------------  

Temos ainda mais reservas a apresentar a este relatório, pois notamos um aumento brutal 

nas despesas, de 7,7 milhões de euros para 9,9 milhões de euros, apesar da diminuição da 

despesa com pessoal, em virtude da saída em massa de funcionários qualificados, que em 

nossa opinião, muita falta farão ao bom funcionamento da estrutura municipal. ------------------  

Por último, a análise à rúbrica de Aquisição de bens e serviços, revela-nos que foram gastos 

montantes muito elevados como passamos a apresentar:----------------------------------------------  

- 80.000 euros em consultoria e estudos; -------------------------------------------------------------------  

- 203.000 euros em OUTROS bens: -------------------------------------------------------------------------  

- 435.000 euros em OUTROS serviços; ---------------------------------------------------------------------  

- 252.000 euros em OUTROS trabalhos. --------------------------------------------------------------------  

Ou seja, quase 900.000 € em OUTROS, o que corresponde a aproximadamente 50% desta 

rubrica especifica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por todos estes motivos, os vereadores do PSD, votam em consciência contra este ponto.” -  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, rebatendo os pontos apresentados, 

desde logo referindo que não é verdade quando dizem que a despesa é maior do que a 

receita, dado que o documento é bem explícito ao referir o valor da receita em 

10.612.001,94€ e o da despesa em 9.348.113,43€, acrescentando que ao executar menos 

despesa permitiu que fosse gerado um saldo positivo orçamental superior a um milhão de 

euros, razão pela qual também disse não ser verdade quando falam em prejuízo. --------------  

----- Sobre as reservas do ROC, explicou que as mesmas são alheias à vontade do 

município, dado que apenas incidem numa falta de informação por parte da E-Redes 

relativamente aos investimentos realizados nas infraestruturas do município, falha que é 
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transversal à generalidade dos municípios, e que a Associação de Municípios Portugueses 

está a tentar resolver com a empresa em causa, pelo que disse não ser correto que sejam 

atribuídas ao município responsabilidades que não tem. -----------------------------------------------  

----- Apontou ainda o resultado operacional do município e que se cifra em -779.808,17€ e 

que, na sua opinião, apenas se reverte, ou pela via da despesa, ou da receita, explicando 

que pela via da receita, implica aumentar taxas e impostos, o que disse não defender, e que 

pela via da despesa, significa reduzir os apoios sociais, o que também não defende. 

Acrescentou que gerir uma câmara municipal não é o mesmo que gerir uma empresa, 

porque o município é uma entidade que deve servir para ajudar as pessoas e não para dar 

lucro. Questionou ainda as senhoras vereadoras sobre como fariam para sustentar as suas 

ideias, se aumentavam os impostos ou se reduziam os apoios sociais. ----------------------------  

----- Considerou não ser correto a forma como se limitaram a apresentar uma declaração 

escrita previamente, sem dizer onde foram realizados investimentos mal feitos e onde, na 

sua opinião deveriam ser realizados. ------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos favoráveis do PS e dois votos contra 

do PSD, e em cumprimento do disposto na alínea i) do n. 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12/09, aprovar os documentos de Prestação de Contas de 2021 do Município 

de Vila Nova de Poiares, apresentando no exercício de 2021 e em termos numéricos, os 

seguintes valores:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Balanço: -------------------------------------------------------------------------------------   

Total do ativo = 44 599 578,49€ -------------------------------------------------------------------------------  

Património Líquido = 30 222 218,43€ ------------------------------------------------------------------------   

Passivo = 14 377 360,06€ --------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à Demonstração de Resultados por Natureza: -----------------------------------------   

Rendimentos = 7 094 420,89€ ---------------------------------------------------------------------------------   

Gastos = 7 874 229,06€ -----------------------------------------------------------------------------------------   

Resultado líquido do exercício = - 779 808,17€ -----------------------------------------------------------   

Relativamente à Demonstração de Fluxos de Caixa: ----------------------------------------------------   

Recebimentos = 9 729 475,84€ -------------------------------------------------------------------------------   

Pagamentos = 9 477 798,05€ ----------------------------------------------------------------------------------   
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Relativamente à Demonstração do desempenho orçamental ------------------------------------------   

Recebimentos = 9 544 987,01€ (orçamental) e 184 488,83€ (operações de tesouraria) --------   

Pagamentos = 9 347 044,87€ (orçamental) e 130 753,18 (operações de tesouraria) ------------   

Saldos Iniciais de operações orçamentais do desempenho orçamental= 1 058 018,67€ -------   

Saldos Iniciais de operações tesouraria do desempenho orçamental = 210 371,38€ ------------   

Saldos finais de operações orçamentais do desempenho orçamental= 1 255 960,81€ ---------   

Saldos finais de operações tesouraria do desempenho orçamental = 264 107,03€ --------------  

----- Mais deliberou, dando cumprimento ao n.º 2 do artigo 25.º do mesmo diploma legal, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais) na sua redação atual, 

submeter os referidos documentos à assembleia Municipal para apreciação e votação.  ------  

----- Os Vereadores do PSD, apresentaram uma declaração de voto, a qual ficará apensa à 

presente ata --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11- Transferência Financeira para a APIN- Empresa Intermunicipal de Ambiente do 
Pinhal Interior, E.I.M, SA - Cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 40º da Lei 
50/2012, de 31 de agosto -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 5106/2022. -  

----- Interveio o Sr. Vereador Francisco Silva, do PSD, referindo que, apesar do PSD ter 

sido a favor desta entidade, desde o início e de reconhecer o papel importante que o 

Município tem nesta entidade, considera não compreender como a empresa continua a dar 

prejuízo, não concordando que o Município, depois de deixar de ter a receita da água, tenha 

ainda que participar na dívida da empresa. -----------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que a gestão assumida da 

APIN aplicou uma redução de tarifários, face à contestação existente e ao diferencial de 

tarifas, o que implicou uma redução da receita, e que, ainda assim, no caso de Poiares, em 

média, representa um tarifário mais reduzido do que as tarifas aplicadas pelo Município. -----  

----- Acrescentou que, quando o sistema era gerido pelo Município, o prejuízo anual rondava 

os 450 mil euros, o que é bastante superior à participação de 186 mil euros que é agora 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Adiantou ainda que também gostaria que a empresa desse lucro, e que a atual gestão 

continua a trabalhar nesse sentido, nomeadamente, através de uma maior racionalização da 

despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr .Vereador Francisco Silva, do PSD, referindo que, face às 

explicações, o PSD muda o sentido de voto e optará pela abstenção. ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do PSD, nos termos previstos do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, aprovar a transferência 

financeira para a APIN- Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M, SA, 

no montante de 186.169,30 € (cento e oitenta e seis mil cento e sessenta e nove euros e 

trinta cêntimos), com vista a equilibrar os resultados do exercício de 2021 em cumprimento 

do disposto no n.º 2 do artigo 40º da Lei 50/2012, de 31 de agosto. ---------------------------------  

12- NASCER + | Incentivo à Natalidade - Processo nº 3526 --------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 4752/2022. -  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo tratar-se de 

mais uma exceção ao regulamento, questionando para quando está prevista a alteração do 

regulamento que já solicitou, dado que considera não fazer sentido estar continuamente a 

apoiar situações fora de prazo. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que tal como já referiu 

várias vezes não está em causa o princípio da atribuição do apoio, mas simplesmente uma 

irregularidade formal de apresentação fora do prazo, sendo que perante estes factos, ou se 

indefere o pedido ou se traz a reunião de câmara para que se possa deliberar aceitar o 

requerimento, mesmo fora de prazo, e apoiar as pessoas, que é o que considera fazer mais 

sentido, porque, caso contrário, seria aplicar o regulamento ‘a régua e esquadro’, o que não 

concorda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

os vereadores do PSD aprovarão o pedido, mas considerando que deveria ser alterado o 

regulamento para alargamento do prazo. -------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que a alteração de 

regulamento teria trâmites e custos acrescidos para, na prática, não alterar grande coisa, 

porque considera que haverá sempre alguém a entregar os requerimentos fora de prazo. ----  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, dizendo saber que os 

serviços de Ação Social contactam as pessoas várias vezes para que apresentem os 

documentos e que a medida foi criada para apoiar e ajudar as pessoas, pelo que não faz 

sentido indeferir um requerimento, apenas pela razão de ter sido apresentado fora de prazo. 

Acrescentou ainda que, pela experiência que tem, na maioria das vezes, quem não cumpre 

e apresenta fora de prazo são as pessoas que mais precisam. ---------------------------------------  

----- Interveio a Sra Vereadora Lara Oliveira, do PS, referindo que a alteração de um 

regulamento não é um processo fácil, nem simples, e que acarretaria trabalho acrescido aos 

serviços que já estão, por si, sobrecarregados, quando não garantiria resolver a situação. ---  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do Programa Nascer 

+ | Incentivo à Natalidade (Processo nº 3526).  ------------------------------------------------------------  

13- Minuta de Protocolo Estágio - ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO D. DINIS 
Coimbra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de Protocolo de Estágio. ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de Estágio a 

celebrar entre a Escola Secundária com 3º ciclo D. Dinis, de Coimbra, e o Município de Vila 

Nova de Poiares.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

14- Minuta de Protocolo - Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste (AECO), Escola 
Secundária de D. Duarte -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de Protocolo. --------------------------------------------  

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

Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste (AECO), Escola Secundária de D. Duarte, e o 

Município de Vila Nova de Poiares.  --------------------------------------------------------------------------  

15- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - CONTRATO DE COMODATO - 
CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA E GRATUITA DE TRÊS BICICLETAS – 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Este ponto foi retirado da Ordem do Dia.  -------------------------------------------------------------  
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16- 2ª alteração ao Regulamento da POIARTES - Mostra Nacional de Artesanato, 
Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de 
Poiares --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 32/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 32 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------   

2ª alteração ao Regulamento da POIARTES – Mostra Nacional de Artesanato, Gastronomia, 

Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares ---------------------------   

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

vem propor à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------------   

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, no âmbito das suas competências e de 

acordo com o consignado nas alíneas u) e ff) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, tem o dever de promover e apoiar o desenvolvimento de 

atividades e a realização de eventos de âmbito cultural, social, recreativa, educativa e 

económica de interesse municipal. Com a realização e dinamização destas atividades 

pretende a Câmara Municipal potenciar e valorizar os recursos endógenos do território, 

designadamente o artesanato, a gastronomia local, a agropecuária e a agricultura. Estas 

atividades, para além de promoverem o desenvolvimento social e económico municipal, 

pretendem também, paralelamente, incrementar a atividade comercial e industrial e 

proporcionar momentos recreativos e culturais, nomeadamente espetáculos musicais, 

animações de rua, entre outros. -------------------------------------------------------------------------------   

Considerando que o certame POIARTES – Feira Nacional de Artesanato, Gastronomia, 

Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares é um evento anual, 

impôs-se a necessidade de fixar em regulamento um conjunto de regras que disciplinem o 

evento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ora o Regulamento da POIARTES, Regulamento n.º 293/2015, publicado na 2ª série do 

DRE, em 2 de junho de 2015, com as alterações efetuadas pelo Regulamento n.º 297/2017, 

publicado na 2ª série do DRE, em 31 de maio de 2017, carece atualmente de algumas 

retificações e de alterações de alguns aspetos do regulamento do evento. ------------------------   

Urge agora proceder à segunda alteração do anterior regulamento que permite que, quer os 

participantes, quer os visitantes, tenham conhecimento das regras de participação, por 
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forma a confirmarem a sua participação ou visita de acordo com os interesses conhecidos e 

atempadamente definidos. Este pressuposto visa um ganho na organização e gestão de 

recursos, bem como na transparência e segurança, o que certamente servirá para conferir 

maior prestigio e dinamismo económico-social ao concelho de Vila Nova de Poiares. É de 

realçar que alguns dos aspetos a alterar são fruto dos processos de avaliação sobre o 

evento, com opiniões e sugestão dos participantes e visitantes. --------------------------------------  

De acordo com o artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (doravante CPA), a 

Câmara Municipal deliberou e aprovou por maioria, em reunião de 1 de abril de 2022, iniciar 

o procedimento tendente à 2ª alteração ao Regulamento da POIARTES – Mostra Nacional 

de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de 

Poiares, com publicitação do início do procedimento na internet, no sítio institucional do 

Município de Vila Nova de Poiares, indicando a forma como se podia processar a 

constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

Projeto de Regulamento, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CPA. -------------------------------   

O prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos decorreu até ao 

dia 11 de abril de 2022. Contudo, não foram rececionados neste Município quaisquer 

contributos e ninguém se constituiu como interessado. -------------------------------------------------   

Determina, contudo, o artigo 101º do referido CPA que “quando a natureza da matéria o 

justifique, o órgão competente deve submeter o projeto de regulamento a consulta pública 

para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2ª série do Diário 

da República ou na publicação oficial da entidade publica e na Internet, no sítio institucional 

da entidade em causa com a visibilidade adequada à sua compreensão.” -------------------------   

Esta submissão a consulta pública consiste na recolha de observações e sugestões de 

todos os interessados sobre a proposta, com vista à respetiva ponderação e elaboração da 

versão final do Regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------   

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere e aprove, ao abrigo da alínea k) do nº 1 

do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: ----------------------------------------  

a) O Projeto da 2ª alteração do Regulamento da POIARTES - Feira Nacional de Artesanato, 

Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares, anexo 

à presente proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------   
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b) Promover a consulta pública nos termos do artigo 101.º do CPA para recolha de 

sugestões, procedendo para o efeito à publicação da referida proposta de projeto de 

regulamento na página da internet do Município de Vila Nova de Poiares, pelo prazo de 30 

dias, a contar da data da publicação da proposta do Projeto de Regulamento, em 

conformidade com o previsto no artigo 101.º do CPA. ---------------------------------------------------   

c) Que a apresentação de sugestões ao projeto de regulamento deve ser formalizada por 

escrito e dirigido ao Presidente da Câmara, através do correio eletrónico 

geral@cm.vilanovadepoiares.pt ou via postal.” ------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do PSD, aprovar o Projeto da 2ª 

alteração do Regulamento da POIARTES - Feira Nacional de Artesanato, Gastronomia, 

Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares. --------------------------  

----- Mais deliberou, promover a consulta pública nos termos do artigo 101.º do CPA para 

recolha de sugestões, procedendo para o efeito à publicação da referida proposta de projeto 

de regulamento na página da internet do Município de Vila Nova de Poiares, pelo prazo de 

30 dias, a contar da data da publicação da proposta do Projeto de Regulamento, em 

conformidade com o previsto no artigo 101.º do CPA. ---------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda, que a apresentação de sugestões ao projeto de regulamento deve ser 

formalizada por escrito e dirigido ao Presidente da Câmara, através do correio eletrónico 

geral@cm-vilanovadepoiares.pt ou via postal. -------------------------------------------------------------  

17- Prolongamento de Cedência de Espaço/Loja - Escadaria e Complexo "Aldeia 
Nova" - Associação iCreate ---------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 30/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 30/2022 ----------------------------------------------------------------------------------------   

Prolongamento de Cedência de Espaço/Loja - Escadaria e Complexo "Aldeia Nova" 

Associação iCreate  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

propor à Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------------------------------------------   

Por email datado de 04 de abril do corrente ano, a Associação iCreate veio expôs a 

necessidade de prolongamento da cedência do espaço/loja municipal na Escadaria e 
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Complexo “Aldeia Nova”, aprovada, até maio deste ano, por deliberação da Câmara 

Municipal de 21.05.2021. De acordo com a referida comunicação, a necessidade prende-se 

com o adiamento do prazo de início do programa “Bairros Saudáveis”, em desenvolvimento 

pela Associação, “que contrariando drasticamente o acordado inicialmente (abril 2021), 

apenas teve início em novembro de 2021”, facto que determina também o adiamento do seu 

términus para “31 de agosto de 2022”, com a entrega do espaço, desimpedido de pessoas e 

bens, a 16 de setembro seguinte. -----------------------------------------------------------------------------   

Na verdade, dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o 

Município de Vila Nova de Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias ativas e 

funcionais, quer entidades públicas de serviços do Estado, centrais e descentralizados, 

deverão, na prossecução das suas missões, competência e atribuições de natureza 

associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância comunitária e pública, ter 

acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais disponíveis nos territórios.   

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do 

Município, deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se 

encontram especialmente afetos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da 

disponibilidade e sem afetação da atividade normal e regular da Câmara Municipal, ser 

cedidos às demais entidades públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e 

nacionais que, pela finalidade a que se destina a utilização, se demonstre a existência de 

Interesse Municipal na sua realização. ----------------------------------------------------------------------   

Ora, o pedido de uso do espaço/loja na Escadaria do Complexo “Aldeia Nova” pela 

Associação iCreat (prolongamento da utilização desde maio a 31 de agosto, com a sua 

entrega a 16 de setembro de 2022), nos exatos termos do projeto apresentado - criação de 

Loja Colaborativa e demais atividades associadas -, parece enquadrar-se em interesse 

público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse 

Concelhio no desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas com as 

desenvolvidas pela referida Associação cultural e de cariz social, por se verificar ser uma 

associação intervenção nas mais variadas áreas criativas e com grande número de 

participantes, sobretudo seniores, na promoção e desenvolvimento do envelhecimento ativo 

e saudável, dedicando-se também ao combate ao isolamento social através da cultura a da 
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arte, bem como à divulgação e promoção do concelho, através de produtos inovadores e 

criativos, entre outras, tratando-se mesmo de uma obrigação institucional a colaboração 

com os mais variados grupos, eventos e atividades que operam no território Concelhio e 

envolvem a comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------   

No mais, sempre se diga que, as atividades desenvolvidas têm impacto social económico, 

quer comunitário local, quer regional e transfronteiriço, envolvendo pessoas de todas as 

proveniências e escalões etários, potenciando, assim, a salutar convivência, a criação de 

laços e redes social, cultural, artística e associativa, promovendo o desenvolvimento local e 

regional, desenvolvendo seres humanos, valorizando os seus saberes e artes, em igualdade 

de oportunidades e direitos, pelo que a "todo" o Estado compete a esta prossecução, 

cabendo, portanto, também à Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação 

desse desiderato constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a 

utilização do espaço em causa, por forma a que se realize o projeto com toda a dignidade e 

visibilidade que merece, valorizando as pessoas envolvidas (comunidade em geral, 

comunidade sénior, artesãos, outras Associações, artistas, etc.) e o projeto proposto, o qual 

parece de todo o interesse para o Município. --------------------------------------------------------------   

No mais relativamente ao proposto inicialmente pela iCreate, mantêm-se os prossupostos. --   

Assim, proponho que o assunto seja remetido à próxima reunião da Câmara Municipal para 

deliberação, cedendo-se a utilização do espaço/loja na Escadaria do Complexo “Aldeia 

Nova”, nos termos e para os efeitos para os efeitos das als. o) e u) do nº 1 do art. 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12/09.” -------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta de que recentemente a 

iCreate viu aprovada a atribuição da declaração de utilidade pública, propondo que a 

Câmara Municipal expresse o seu reconhecimento público por esta distinção. Todos os 

vereadores anuíram e concordaram. -------------------------------------------------------------------------  

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

Espaço/Loja na Escadaria e Complexo "Aldeia Nova" à Associação iCreate.  --------------------  

18- Cedência de Espaço CCP - Salão de Congressos - Núcleo de Árbitros de Futebol 
Terras do Xisto ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 31/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------  
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“PROPOSTA Nº 31 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------   

Cedência de Espaço CCP - Salão de Congressos -------------------------------------------------------   

Núcleo de Árbitros de Futebol Terras do Xisto -------------------------------------------------------------   

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

propor à Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------------------------------------------   

Entendemos que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias ativas e funcionais, quer entidades 

públicas de serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das 

suas missões, competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social 

ou outras de relevância comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos 

públicos e municipais disponíveis nos territórios. ---------------------------------------------------------   

Assim, sendo certo que as instalações e os equipamentos municipais, deverão, 

primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afetos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afetação da atividade normal e regular do Município, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a 

que se destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua 

realização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Congressos – pelo Núcleo de Árbitros 

de Futebol Terras do Xisto (dia 22 de abril, entre as 20:45h e as 22:45h, para o número 

estimado de participantes entre 25 e 40 pessoas, nos termos exatos do pedido), para o 

desenvolvimento de uma palestra/sessão no âmbito no âmbito da arbitragem em geral e 

aberta à comunidade que demonstre interesse em participar, parece enquadrar-se em 

interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto 

interesse Concelhio no desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas com as 

desenvolvidas pelo referido Núcleo, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a 

colaboração com as mais variadas Associações do território Concelhio, Regional e Nacional, 

promovendo o desporto, a catividade física, o associativismo, o conhecimento, o 

desenvolvimento local, a formação, entre outros. ---------------------------------------------------------   
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Termos em que se propõe que o assunto seja remetido à próxima reunião da Câmara 

Municipal para deliberação, nos termos e para os efeitos previstos nas als. o) e u) do nº 1 do 

Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de Espaço CCP - Salão de 

Congressos ao Núcleo de Árbitros de Futebol Terras do Xisto. ---------------------------------------  

19- Cedência de Espaço CCP - AEDP - Associação Empresarial de Poiares ---------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 5214/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 5214 / 2022 -----------------------------------------------------------------------------------   

Cedência Espaço CCP - AEDP  -------------------------------------------------------------------------------   

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

propor à Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------------------------------------------   

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila 

Nova de Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias ativas e funcionais, quer 

entidades públicas de serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na 

prossecução das suas missões, competência e atribuições de natureza associativa, cultural, 

desportiva, social ou outras de relevância comunitária e pública, ter acesso às instalações e 

aos equipamentos públicos e municipais disponíveis nos territórios. --------------------------------   

Assim, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, deverão, 

primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afetos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afetação da atividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais 

entidades públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela 

finalidade a que se destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na 

sua realização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Entendemos que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias ativas e funcionais, quer entidades 

públicas de serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das 

suas missões, competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social 
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ou outras de relevância comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos 

públicos e municipais disponíveis nos territórios. ---------------------------------------------------------   

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Sala de Formação – pela Associação 

Empresarial de Poiares (dias e horários, nos termos exatos do pedido – dia 21 de abril, a 

partir das 17h00, para realização de teste final de uma turma de 14 alunos da Formação de 

Contabilidade), parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. 

Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de 

atividades diretamente relacionadas com as desenvolvidas pela referida associação, por se 

tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com as mais variadas 

Associações do território Concelhio, promovendo o empreendedorismo, o desenvolvimento 

empresarial, o emprego, a formação profissional e melhores condições de vida. ----------------   

Termos em que se propõe que o assunto, considerando a que não será possível, em tempo 

útil, o assunto ser remetido à próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação, a 

utilização deverá ser deferida, sendo o assunto submetido à próxima reunião da Câmara 

Municipal para ratificação, para os efeitos previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

CCP – Sala de Formação à AEDP - Associação Empresarial de Poiares. -------------------------  

20- Processo de Obras nº 7/2021 - Licenciamento de Obras-alterações ao projeto - 
Lavrimadeiras, Lda - Lote 26-B da Zona Industrial - Pólo I----------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 7/2021, cujo titular é Lavrimadeiras, Lda., processo 

constituído com vista ao licenciamento de obras-alterações ao projeto de construção de 

pavilhão industrial, sito no Lote 26-B, Polo I da Zona Industrial, destinado à aprovação do 

projeto de arquitetura. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

21- Processo de Obras n.º 52/2021 - Licenciamento de construção de edifício de 
serviços Transportes Silva & Santos Pereira, Lda, representada por Ana Maria 
Rodrigues da Silva Pereira - Lote 26, Pólo II da Zona Industrial --------------------------------  
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----- Foi presente o processo de obras nº 52/2021, cujo titular é a empresa Transportes Silva 

& Santos Pereira, Lda, representada por Ana Maria Rodrigues da Silva Pereira, processo 

constituído com vista ao licenciamento de construção de edifício de serviços, sito no Lote 

26, Polo II da Zona Industrial, destinado à aprovação da proposta de construção 

apresentada, que garante o cumprimento da legislação em vigor (Plano de Pormenor do 

Pólo II, segurança contra incêndios e demais legislação aplicável). ----------------------------------   

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

22- Processo de Obras n.º 55/2021 - Legalização e alterações - Mário Rui Pereira da 
Silva -  Rua do Bairro dos Ingleses, n.º 2, Ervideira -------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 55/2021, cujo titular é Mário Rui Pereira da Silva, 

processo constituído com vista a legalização e alterações em moradia, sita na Rua do Bairro 

dos Ingleses, n.º 2, Ervideira, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ------------------   

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

23- Processo de Obras n.º 12/2022 - Licenciamento de obras de reabilitação de 
edificação incluída na Área de Reabilitação Urbana - LMI - Telecomunicações, Lda. --  
----- Foi presente o processo de obras nº 12/2022, cujo titular é LMI - Telecomunicações, 

Lda., processo constituído com vista ao licenciamento de obras de reabilitação de edificação  

para habitação e comércio/serviços incluída na Área de Reabilitação Urbana, sita na Praça 

Luís de Camões, Poiares, destinado à aprovação do projeto de arquitetura -----------------------   

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a redução de taxas para reabilitação de 

edificação incluída na Área de Reabilitação Urbana (Reunião de Câmara de 20/01/2015 e 

Assembleia Municipal de 27/11/2015). ---------------------------------------------------------------------------  

24- Processo de Obras, nº 18/2022 - Licenciamento para a Colocação de porta na 
fachada principal - Laura dos Prazeres Martins Relvas - Rua do Cimo do Lugar, n.º 3, 
Alveite Grande ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 18/2022, cujo titular é Laura dos Prazeres Martins 

Relvas, processo constituído com vista ao licenciamento para a colocação de porta na 
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fachada principal da sua moradia, sita na Rua do Cimo do Lugar, n.º 3, Alveite Grande, 

destinado à aprovação do pedido. ----------------------------------------------------------------------------   

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

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

25- Processo de Obras n.º 22/2022 - Licenciamento para Obras de alteração de 
moradia - Peter William Hardman - Rua Vale do Salgueiro, n.º 19, Pinheiro ----------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 22/2022, cujo titular é Peter William Hardman, 

processo constituído com vista ao licenciamento para obras de alteração de moradia, sita na 

Rua Vale do Salgueiro, n.º 19, Pinheiro, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ----   

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

26- Processo de Obras n.º 24/2022 - Legalização de Alterações em moradia, anexo e 
muro - Adélia Rodrigues dos Santos - Rua do Lagarão, n.º 27, Ponte de Mucela ---------  
----- Foi presente o processo de obras nº 24/2022, cujo titular é Adélia Rodrigues dos 

Santos, processo constituído com vista à legalização de alterações em moradia, anexo e 

muro, sita na Rua do Lagarão, n.º 27, Ponte de Mucela, destinado à aprovação do projeto de 

arquitetura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

27- Processo de Destaque n.º 4/2022 - Johannes de Best e Wilhelmina Hendrina 
Juliana Peters - Artigo n.º 3768 - Rua do Pereiro de Além ----------------------------------------  
----- Foi presente o processo de destaque nº 24/2022, cujo titular é Johannes de Best e 

Wilhelmina Hendrina Juliana Peters, referente ao Artigo n.º 3768, sito Rua do Pereiro de 

Além. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas. -------------------------------------------------------  

28- Inspeção Geral de Finanças - Relatório de Auditoria ao controlo do cumprimento 
do Regime Legal do Fundo de Apoio Municipal -------------------------------------------------------  
----- Foi presente, para conhecimento o - Relatório de Auditoria ao controlo do cumprimento 

do Regime Legal do Fundo de Apoio Municipal da Inspeção Geral de Finanças. ----------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta de que o relatório 

identificou algumas sugestões e recomendações, nomeadamente com a revisão da norma 
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de controlo interno, a revisão do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações 

conexas e ainda também a revisão do plano de ajustamento municipal, por algumas 

questões da parte do próprio Fundo de Apoio Municipal, concluindo que no demais não há 

grandes questões ou implicações para o município. -----------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, felicitando a iCreate pela 

atribuição da declaração de utilidade pública e expressando o seu lamento por não ter 

havido convite às vereadoras do PSD para as comemorações do dia do funcionário. 

Apontou ainda a sua satisfação por ter aparecido o nome de Poiares numa reportagem 

televisiva sobre as dificuldades de habitação e subida dos preços das rendas, tendo sido 

manifestado o caso de Poiares como bom exemplo e custos inferiores à média, 

considerando ser uma boa promoção do concelho e um incentivo à atração de pessoas para 

este território.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Francisco Silva, do PSD, agradecendo a oportunidade de 

participar nos trabalhos de vereação, expressando a sua disponibilidade para contribuir 

positivamente nos trabalhos e dar as suas opiniões e sugestões.  -----------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo que o Executivo se 

empenhou muito na organização do dia do funcionário, tendo recebido muitos comentários 

positivos, mesmo nas redes sociais e pessoalmente, apontando que foi com muita alegria 

que foi constatando a satisfação das pessoas que participaram. Indicou que foram recebidas 

várias sugestões de melhoria para a próxima edição e que, no geral, todos estão de 

parabéns pelo excelente dia que se proporcionou. -------------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta do 

lançamento público da Carta Gastronómica da Região de Coimbra, realizada no âmbito da 

CIM-RC, transformando-se no primeiro compêndio regional, com algumas receitas 

representativas de cada um dos concelhos. Considerou que o trabalho final ficou com muita 

qualidade. Disse não ter visto a reportagem televisiva referida, mas acredita que a imagem 

de Poiares tenha saído reforçada, até pela proximidade a um grande centro urbano, com de 

Lisboa, por exemplo, estão a uma hora ou mais de distância. -----------------------------------------  

----- Habitação – Disse ter ficado contente com essa referência positiva ao concelho de 

Poiares, apontando que o único problema é a falta de oferta e capacidade de resposta no 

mercado imobiliário, tanto de compra como de arrendamento. ----------------------------------------  

----- Dia do funcionário – Disse considerar que a Sra. Vereadora Albertina tem sido uma 

‘lufada de ar fresco’, com grande postura de colaboração, estando sempre presente e 

disponível para todos os convites que lhe endereçamos, reconhecendo que deveria ter sido 

convidada, pedindo desculpa por não tê-lo feito, dado que não podia convidar todos os 

eleitos, nem a assembleia municipal inteira, tendo apenas convidado os vereadores a tempo 

inteiro. Reconhecendo que deveria ter feito o convite a todo o executivo, disse que o fará no 

próximo ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- APIN – deu conta de que, no âmbito das funções que exerce, está a ser adaptado o 

estudo económico que serviu de base à criação da entidade, na medida em que os custos 

operacionais também têm vindo a aumentar e tem havido a pressão por parte das entidades 

financiadoras, da ERSAR para que haja maior equilíbrio nas contas. Referiu por isso que há 

uma alteração de paradigma que terá de acontecer, a que acresce a necessidade de 

resolver a saída de Penacova do sistema. ------------------------------------------------------------------  

-----Representação da CIM-RC – Informou que esteve em representação da CIM num 

processo transnacional, com partilha de conhecimentos e experiências, na Colômbia, dando 

conta de que o resultado foi muito positivo. Informou que haverá também uma visita de uma 

delegação colombiana a Portugal em Junho, esperando que possam passar também por 

Vila Nova de Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Comemorações do 25 Abril – Deu conta de que voltarão a realizar-se as 

comemorações, de porta aberta, sem restrições, comemorando a reconquista da liberdade 

nos dois sentidos, também em matéria da pandemia. Disse esperar que todos os presentes 

possam participar e assistir, dando conta do programa preparado. ----------------------------------  

----- Convite aniversário da União Recreativa de Santa Luzia – informou do convite 

recebido, extensivo a toda a vereação para as comemorações do 40º aniversário da 

associação, no próximo dia 1 de maio, dando conta da programação prevista para o efeito. -  

----- 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 17 horas e 05 minutos. -----------  
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