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----- Reunião Ordinária Pública de 4 de fevereiro 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- Ata nº 8/2022;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente a Sra. Vereadora Maria da Luz 

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

----- Para este assunto foi presente a Ata nº 8/2022. -------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 8/2022. ---------------------------------  

2- Proposta de Orçamentação e Gestão das despesas com pessoal para o ano de 
2022;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 9/2022, do Sr. Presidente, que a seguir se 

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

----- “Orçamentação e Gestão das despesas com pessoal para o ano de 2022 --------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
vem propor à Câmara Municipal o seguinte:  -----------------------------------------------------------------  
Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O disposto na atual redação do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, que adapta à 
administração autárquica o disposto da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, (Lei de 
Vínculos Carreiras e Remunerações – LVCR), entretanto parcialmente revogada pela Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, na atual redação, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em 
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Funções Públicas (LGTFP), e regula, entre outras matérias, as questões relacionadas com a 
gestão de recursos humanos;  ------------------------------------------------------------------------------------  

 Que apesar da revogação da LVCR, os nºs 2 e 3, do artigo 42º, da LGTFP mantém em 
vigor os regulamentos publicados ao abrigo da legislação revogada, quando exista igual 
habilitação legal na LGTFP e, todas as referências efetuadas a esses diplomas revogados, 
entendem-se feitas para as correspondentes normas da LGTFP;  -------------------------------------  

 Que estabelece então, o nº 2, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, 
que as referências feitas na Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, ao membro do Governo ou 
ao dirigente máximo do serviço ou organismo, consideram-se efetuadas, nos municípios, ao 
Presidente da Câmara Municipal;  -------------------------------------------------------------------------------  

 Todavia, o Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, atribui ao órgão executivo uma 
panóplia de competências relacionadas com a gestão de recursos humanos em função do 
mapa de pessoal e com a orçamentação e gestão das despesas com pessoal (artigos 4º, 5º, 
7º, 8º e 13º) que, na LGTFP se encontram atribuídas ao dirigente máximo do serviço. ---------  
No concreto, e no que ao presente importa:  -----------------------------------------------------------------  
a) Estatui o nº 2, do artigo 5º, daquele Decreto-Lei, em matéria de orçamentação e gestão 
das despesas com pessoal que, “Compete ao órgão executivo decidir sobre o montante 
máximo de cada um dos encargos: -----------------------------------------------------------------------------  

a) Com recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 
trabalho previstos, e não ocupados nos mapas de pessoal e, ou;  ---------------------------  
b) Com alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores 
que se mantenham em exercício de funções;  -----------------------------------------------------  
c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou 
serviço”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Conexamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Estabelece o artigo 7º do mesmo diploma que “Tendo em consideração as verbas 
destinadas a suportar o tipo de encargos previstos na alínea b) do nº2 do artigo 5º, o órgão 
executivo delibera sobre os encargos a suportar decorrentes de alterações de 
posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço” fixando 
“fundamentadamente, aquando da elaboração do orçamento, o montante máximo, com as 
desagregações necessárias dos encargos que o órgão se propõe suportar, bem como o 
universo das carreiras e categorias onde as alterações do posicionamento podem ter lugar”; 
• Estatui ainda o artigo 13º do mesmo Decreto-Lei, relativamente à alínea c), do nº2, do 
artigo 5º que o órgão executivo fixa “fundamentadamente, o universo dos cargos e o das 
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as 
desagregações necessárias do montante disponível em função de tais universos”. --------------  
c) Diferentemente, o art.º 31.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (anexo) refere 
o seguinte: “1 - O orçamento dos órgãos ou serviços deve prever os seguintes encargos 
relativos aos trabalhadores: ---------------------------------------------------------------------------------------  
a) Encargos relativos a remunerações; ------------------------------------------------------------------------  
b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal aprovados e 
para os quais se preveja recrutamento;  -----------------------------------------------------------------------  
c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório;  ---------------------------------------  
d) Encargos relativos a prémios de desempenho. ----------------------------------------------------------  
2 - Compete ao dirigente máximo do órgão ou serviço decidir sobre o montante máximo de 
cada um dos tipos de encargos, podendo optar, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 
156.º, pela afetação integral das verbas orçamentais correspondentes a apenas um dos 
tipos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3 - A decisão referida no número anterior é tomada no prazo de 15 dias após o início da 
execução do orçamento, devendo discriminar as verbas afetas a cada tipo de encargo.” ------  
d) Foi aprovado, no âmbito do orçamento para 2022, aprovado pela Assembleia Municipal 
em sessão de 21 de dezembro de 2021, sob proposta da Câmara Municipal de 03 de 
dezembro de 2021, a previsão dos encargos relativos a remunerações de trabalhadores (em 
exercício de funções) no montante de € 1.640.000,00 (um milhão seiscentos e quarenta mil 
euros), rubrica 01.02 – 01.01.04.01. ----------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, PROPÕE-SE que o Órgão Executivo delibere:  -------------------------------------  
a) Para efeitos do estabelecido na alínea a), do nº2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, 
de 3 de setembro, a afetação, no ano de 2022, do montante máximo de 30.000,00 € (trinta 
mil euros), rubrica 01.02 – 01.01.04.04, para recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com o mapa de 
pessoal aprovado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Para efeitos do estabelecido na alínea b), do nº 2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº209/2009, 
de 3 de setembro, no ano de 2022, afetar o valor de 1.000,00 (mil euros), rubrica 01.02 – 
01.01.04.03, para efeitos de valorizações remuneratórias obrigatórias (ou seja, no caso de 
alterações do posicionamento remuneratório). ---------------------------------------------------------------  
c) Para efeitos do estabelecido na alínea c), do nº2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, 
de 3 de setembro, no ano de 2022, afetar o valor de 1,00 (um euro), rubrica 01.02 – 
01.02.13.02, para efeitos de atribuição de prémios de desempenho.” --------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras Vereadoras eleitas pelo 

PSD, aprovar a afetação, no ano de 2022, do montante máximo de 30.000,00 € (trinta mil 

euros), rubrica 01.02 – 01.01.04.04, para recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com o mapa de 

pessoal aprovado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, afetar o valor de 1.000,00 (mil euros), rubrica 01.02 – 01.01.04.03, para 

efeitos de valorizações remuneratórias obrigatórias (ou seja, no caso de alterações do 

posicionamento remuneratório). ----------------------------------------------------------------------------------  

---- Deliberou ainda afetar o valor de 1,00 (um euro), rubrica 01.02 – 01.02.13.02, para 

efeitos de atribuição de prémios de desempenho. ----------------------------------------------------------   

3- IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional - Pedido de cedência de 
espaços - CCP - Centro Cultural de Poiares;  ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 1431/2022, 

acompanhada do pedido de cedência de espaços. ---------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do espaço do CCP-Centro 

Cultural de Poiares ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para sessões para 

divulgação de ofertas formativas, nos termos pedidos. ----------------------------------------------------  
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4- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria;  ------------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 03 de fevereiro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.544.480,05 € (um milhão e 

quinhentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta euros e cinco cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 259.409,74 € (duzentos e cinquenta e nove mil, 

quatrocentos e nove euros e setenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------  

 5- Informação dos serviços;  ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 21 de janeiro e 3 de fevereiro de 2022, no 

valor total de 87.411,87 € (oitenta e sete mil quatrocentos e onze euros e oitenta e sete 

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

 6- DUECEIRA - Pedido de Comparticipação financeira - Anúncio 01/Operação 
10.3/2017, medida 10.3 - Cooperação Internacional e Transacional dos Grupos de 
Ação Local - "ECONOMIA VERDE - USO MÚLTIPLO DA FLORESTA - GREEN 
ECONOMY - MULTIPLE USE OF FOREST";  --------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 1330/2022, 

acompanhada do pedido de comparticipação financeira apresentado pela Dueceira. -----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para a Dueceira no 

montante de 330,17€ (trezentos e trinta euros e dezassete cêntimos), referente à 

comparticipação financeira relativa à Operação 10.3/2017, medida 10.3 - Cooperação 

Internacional e Transacional dos Grupos de Ação Local - "Economia Verde - Uso Múltiplo da 

Floresta - Green Economy - Multiple Use of Forest". -------------------------------------------------------  

 7- DUECEIRA - Pedido de Comparticipação financeira - presença na BTL 2022;  -------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 1440/2022, 

acompanhada do pedido de comparticipação financeira apresentado pela Dueceira. -----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para a Dueceira, no 

montante de 3.214,73€ (três mil, duzentos e catorze euros e setenta e três cêntimos) 

relativamente à presença na BTL 2022. -----------------------------------------------------------------------  

8- Situação social | Proposta de apoio - proc. 1527/2022;  -----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 1527/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio social, nos termos da 

informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9- Covid-19 - Escola de Acolhimento - Refeições (ano letivo 2020/2021);  -------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 39/2022. ----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 278,86€ (duzentos e 

setenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos) nos termos da informação técnica. ---------------  

10- Projeto "Volunteer in Poiares - Education and Nature" | Centro de Convívio do 
Carvalho;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 774/2022. ---  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de 200,00€ (duzentos euros) ao Centro de Convívio do Carvalho, nos termos da 

informação técnica presente. --------------------------------------------------------------------------------------  

11- Proposta de Apoio - Camila Rodrigues Rebelo;  --------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 4/2022, do Sr. Presidente, a qual a seguir 

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

----- “Proposta de Apoio | Camila Rebelo  -------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Na modalidade de natação a atleta natural de Vila Nova de Poiares, Camila Rodrigues Rebelo que 
representa a Associação Louzan Natação, é atualmente uma referência da modalidade.  -----------------  
Ao longo dos últimos anos de competição desportiva tem-se destacado como especialista nas 
distancias de 50, 100 e 200 metros no estilo de costas. Até ao momento, bateu 23 recordes nacionais 
sendo três deles absolutos e cerca de 130 recordes regionais desde da sua categoria a absolutos.  ---  
A nível nacional já foi 23 vezes campeã nacional, 19 vezes vice campeã nacional e por cinco vezes 
alcançou o 3º lugar do pódio.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Representou a Seleção Nacional em mais de 14 ocasiões, em campeonatos europeus e mundiais, 
tendo atingido já duas meias finais.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Em 2019, obteve o estatuto de Alto Rendimento e o estatuto de Esperança Olímpica 2024. --------------  
Deste modo, considerando a regularidade da prestação competitiva da atleta Poiarense e a 
relevância dos resultados desportivos obtidos, levando o nome do concelho de Vila Nova de Poiares 
a todo o território nacional e a nível internacional, sendo uma mais valia para a publicitação do 
território local e de divulgação da imagem do Município de Vila Nova de Poiares, 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 1500€ (mil e quinhentos euros) a Camila Rodrigues Rebelo. O Município 
terá o Brasão Municipal impresso nas t-shirts e pólos da atleta, elementos de vestuários estes que 
são sempre utilizados nas várias representações que realiza e utilizado nos respetivos pódios das 
competições”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio de 1500€ (mil e 

quinhentos euros) a Camila Rodrigues Rebelo. -------------------------------------------------------------------  



 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12- Prémios da VII edição do Concurso Literário do Conto e Poesia, referente ao ano 
de 2021;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 1124/2022. --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos prémios, nos termos da 

informação técnica presente, referentes à VII edição do Concurso Literário do Conto e 

Poesia, relativo ao ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------  

13- Pedido de Emissão de Certidão de Destaque - João Manuel Limpo Marçal- prédio 
misto com registo nº 4256/20060825 de Arrifana;  ----------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de destaque, apresentado por João 

Manuel Limpo Marçal, relativo ao prédio misto com registo nº4256, sito em Rua do Ercasol, 

freguesia de Arrifana.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 14- Pedido de emissão da certidão do não exercício do direito de preferência - 
Pieter Johan Groenewald - art.º 4272 - Arrifana - Para Ratificação;  ---------------------------  
----- Foi presente a proposta nº 8/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, que a 

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

----- “Emissão de certidão do não exercício do direito de preferência - U2157  --------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor a 
V/Exa. o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 89/2021, de 03 de Novembro, designadamente do 
disposto no seu art. 6º, torna-se necessário, para instrução de escrituras públicas de compra e venda 
entre particulares, que seja emitida certidão do não exercício do direito de preferência por parte do 
Município, nas alienações onerosas de imóveis de uso habitacional, para além das demais situações 
previstas na lei, nas seguintes circunstâncias: 
a) Numa zona de pressão urbanística, delimitada com fundamento na falta ou desadequação da 
oferta, nos termos previstos no artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, na sua 
redação atual; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Em territórios identificados no Programa Nacional de Habitação com fundamento na falta ou 
desadequação da oferta referida na alínea anterior.  -----------------------------------------------------------------  
Foi solicitado à Câmara Municipal, pelo proprietário Pieter Johan Groenewald, que se pronuncie e 
emita, caso assim o entenda, respectiva certidão do não exercício do direito de preferência quanto ao 
imóvel sito em Algaça, freguesia da Arrifana, deste Concelho, inscrito na matriz predial urbana 2157, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares, sob o artigo 4272.  ----------------  
Relativamente ao imóvel em apreço e consultados os Serviços Técnicos Municipal, não há, de facto, 
qualquer interesse na preferência da aquisição do imóvel, pelo que será de emitir a certidão 
requerida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que o referido diploma legal se refere ao Município, sem qualquer designação de 
competência específica, a competência será do Órgão Câmara Municipal, podendo, no entanto, 
V/Exa. deferir o pedido, remetendo o assunto à próxima reunião do Órgão Executivo para ratificação. -  
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Considerando que temos prazo de 10 dias para pronúncia (art. 6º, nº 3 do mencionado DecretoLei), e 
ainda a que os requerentes têm escritura pública já agenda para a próxima terça-feira, não será viável 
aguardar a próxima reunião do executivo, pelo que sugiro a V/Exa.:  --------------------------------------------  
- defira o pedido de emissão da certidão do não exercício do direito de preferência; ------------------------  
- seja remetido à área de taxas e licenças diversas para a respectiva emissão e liquidação 
correspondente;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- o assunto seja posteriormente remetido à reunião da Câmara Municipal para ratificação.” ---------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido. -----  

 15- Processo de Obras nº 46/2021 - Legalização de Piscina - Nuno Miguel Reis da 
Silva - Quelha do Vale da Rendeira, n.º7, Póvoa da Abraveia;  -----------------------------------  
----- Foi presente o Processo de Obras nº 46/2021, cujo titular é Nuno Miguel Reis da Silva, 

processo constituído com vista à legalização de piscina, sita em Póvoa da Abraveia, 

freguesia de Poiares (Santo André) destinado à aprovação do projeto de arquitetura.  ---------   

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

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

16- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - Pedido Esclarecimentos e 
resposta no âmbito do procedimento de contratação pública - Para Ratificação;  ------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 1206/2022, 

acompanhada da proposta de resposta com esclarecimento a prestar. ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras eleitas pelo 

PSD, ratificar a decisão de apresentação de resposta ao pedido de esclarecimentos, nos 

termos da informação técnica presente. -----------------------------------------------------------------------  

 17- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - Esclarecimento prestado - 
Para Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 1446/2022, 

acompanhada da proposta de esclarecimento a disponibilizar. -----------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras eleitas pelo 

PSD, ratificar a decisão de aprovação do esclarecimento, nos termos da informação técnica 

presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------------------   
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  ------------------------------------------------------  

----- 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 15 horas e 45 minutos. -----------------------  
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