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----- Reunião Ordinária Pública de 6 de maio 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 14/2022;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente a Sra. Vereadora Sandra 

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

----- Foi presente a Ata nº 14/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 14/2022. ------------------------------  

2- Cessão de Posição Contratual do Bar sito no Jardim de Homenagem à Raça 
Poiarense (Jardim das Palmeiras);  -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 35/2022, do Sr. Presidente, que a seguir 

se transcreve, acompanhada da minuta de contrato. ----------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 35 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  
CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO BAR SITO NO JARDIM DE HOMENAGEM À 
RAÇA POIARENSE (JARDIM DAS PALMEIRAS)  -------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
No dia 30 de abril de 2015, após ter decorrido concurso público para o efeito, foi celebrado 
entre o Município de Vila Nova de Poiares e Ana Sofia Garcia dos Santos, um CONTRATO 
DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE EXPLORAÇÃO DO BAR SITO NO JARDIM DE 
HOMENAGEM À RAÇA POIARENSE. ----------------------------------------------------------------------  
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Posteriormente, a contraente Ana Santos perdeu o interesse no contrato outorgado com o 
Município, tendo, mediante autorização do Município, cedido a sua posição contratual a 
João Emanuel Moura dos Santos Quelhas, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2018.  ----  
Por sua vez, o contraente Emanuel Quelhas perdeu o interesse no contrato outorgado com 
o Município, tendo, mediante autorização do Município, cedido a sua posição contratual a 
Roberto Edgar Anjos Pereira, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2019.  ------------------  
No dia 06 de abril de 2022, Roberto Pereira perdeu o interesse no contrato, comunicando 
isso ao Município, referindo na comunicação que haveria um interessado que reunia as 
condições necessárias tendentes à prossecução da exploração do bar.  ---------------------------  
De acordo com o nº1 da cláusula 15.ª do contrato existente, o contraente pode ceder a sua 
posição contratual com prévia autorização do Município.  ----------------------------------------------  
Todavia, prevê o nº 2 da cláusula 15.ª do contrato, que o contraente só pode ceder a sua 
posição contratual com prévia autorização do Município, dependendo essa autorização da 
apresentação pelo cessionário de toda a documentação de habilitação que foi exigido pelo 
Município ao cedente.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
O cessionário já juntou ao processo toda a documentação exigida, necessária a outorga do 
contrato de transmissão da posição contratual. -----------------------------------------------------------  
Nesta sequência, tratando-se de um bem de domínio privado do Município, não lhe é 
aplicável (com exceção dos princípios gerais), o disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 
de agosto, que aprova o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público e as disposições 
gerais e comuns sobre a gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das 
Regiões Autónomas e das autarquias locais.  -------------------------------------------------------------  
Acresce que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas g) e ee) do 
nº 1 do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, “Adquirir, alienar ou 
onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG” e “Criar, construir e gerir instalações, 
equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de 
bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob 
administração municipal;”.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, proponho, nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas g) e ee) do 
n.º 1 do art.º 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal: -  
a) Autorize a cessão da posição contratual do Sr, Roberto Edgar Anjos Pereira a favor do Sr. 
Hélder Miguel dos Anjos Pedroso; ----------------------------------------------------------------------------  
b) Aprove a minuta do contrato anexo à presente proposta.” ----------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão da posição contratual do Sr. 

Roberto Edgar Anjos Pereira a favor do Sr. Hélder Miguel dos Anjos Pedroso; -------------------  

----- Mais deliberou aprovar a minuta do contrato anexo à proposta. ---------------------------------  

3- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 3101 - Ratificação;  ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 5189/2022. 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 3101, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Pedido de cedência de espaço - CCP - ACESPin;  -----------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a proposta nº 37, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

----- “PROPOSTA Nº 37 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - ACES Pinhal Interior Norte 1 – Centro 
Saúde VNPoiares  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 activas 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 afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da 
disponibilidade e sem afectação da actividade 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 de espaço do CCP – Salão de Congressos - pelos Serviços do Centro 
de Saúde de Vila Nova de Poiares, para realização de reunião de trabalho (utilização no dia 
18 de maio de 2022), nos exactos termos do pedido, parece enquadrar-se em interesse 
público municipal e da comunidade geral, antevendo-se ainda a necessidade de cooperação 
face à transferência de competências na área da saúde projectada pelo Governo. Aparenta, 
assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades 
directamente relacionadas com as desenvolvidas por aquela entidade, entre outros, na 
promoção da saúde e segurança de todos, na cooperação com o Ministério da Saúde pela 
providência e prestação de melhores cuidados de saúde à comunidade, por se tratar mesmo 
de uma obrigação constitucional o direito à saúde, em igualdade. -----------------------------------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Congressos 
para a realização da reunião programada, por forma a que médicos, enfermeiros e utentes 
tenham as melhores condições, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as 
regras/medidas de higiene e saúde impostas para o período pandémico que ainda 
atravessamos. Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima 
reunião, 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 cedência de espaço do CCP ao 

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte – ACESPIN. --------------------------  

5- Pedido de cedência de espaço - CCP - AEDP - Ratificação;  ---------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 34/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

----- “PROPOSTA Nº 34 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  
Cedência de Espaço CCP - Salão de Festas (Formação) – AEDP  ----------------------------------  
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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 activas 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 afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade 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 Festas – pela Associação Empresarial 
de Poiares (dias e horários, nos termos exactos do pedido, com excepção do início da 
formação que está previsto apenas para o dia 26 de Abril), parece enquadrar-se em 
interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto 
interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente 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.  ----------------------------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que, a área da cultura, em especial da música, desempenha papel 
fundamental na construção e desenvolvimento de crianças e jovens, enquanto seres 
humanos completos, pelo que igualmente competência das autarquias locais. Trata-se 
também de direito/dever constitucional a providência a todos os cidadãos, em igualdade, de 
acesso ao desporto e cultura, sendo responsabilidade de "todo" o Estado a sua 
prossecução, por si ou através das comunidades locais, sendo necessário prestar o auxílio 
necessário à satisfação desse desiderato constitucional. 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, proponho seja deferido o pedido de 
cedência de espaço e remetido à reunião da Câmara Municipal seguinte 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 a decisão de cedência de espaço do 

CCP à Associação Empresarial de Poiares (AEDP). -----------------------------------------------------  

6- Pedido de cedência de espaço - Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo 
e Salão de Festas do CCP - CIKP-IKIGAI Clube Karaté Vila Nova de Poiares - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5323/2022. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência de espaço do 

Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo e Salão de Festas do CCP ao CIKP-

IKIGAI Clube Karaté Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------------  
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7- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria;  -----------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 05 de maio de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.118.967,95 € (um milhão cento e 

dezoito mil, novecentos e sessenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 268.333,03 € (duzentos e sessenta e oito mil, 

trezentos e trinta e três euros e três cêntimos).------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 22 de abril e 5 de maio de 2022, no valor 

total de 407.386,38€ (quatrocentos e sete mil trezentos e oitenta e seis euros e trinta e oito 

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

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

9- Geocaching à Descoberta de Poiares: Ribeira de Poiares | Normas da Atividade; --  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5663/2022, 

acompanhada das Normas de Atividade. -------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Atividade do Geocaching 

à Descoberta de Poiares: Ribeira de Poiares. -------------------------------------------------------------  

10- Co-organização Poiares Trail 2022;  ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº38/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- “PROPOSTA Nº 38 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  
Co-organização Poiares Trail 2022  --------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
propor à Câmara Municipal o seguinte:  ---------------------------------------------------------------------  
A Associação recreativa de São Miguel (ARSM) tem em marcha a organização da 6ª edição 
do Poiares Trail, com novas datas (para o primeiro fim-de-semana de Junho), dadas as 
questões pandémicas que ainda se verificavam à data de Fevereiro, mês em que 
habitualmente se realiza. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Este evento, como é do conhecimento e reconhecimento de todos/as, apresenta-se como 
um dos maiores do nosso Concelho e da Região, tendo crescido em dimensão a cada ano e 
trazendo a Vila Nova de Poiares milhares de atletas e acompanhantes durante o período da 
sua realização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante o decurso do evento, bem como durante toda a preparação, tem sido visível a 
preocupação da ARSM no envolvimento das gentes locais, dos artesãos e empresários 
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locais, mostrando o preferencialmente o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, 
indústria, comércio, hotelaria, etc.. Por outro lado, a preocupação daquela Associação tem-
se prendido também com a descoberta, preservação e mostragem aos locais e aos 
visitantes a Natureza, as paisagens e os locais recônditos que Poiares tem para revelar, 
procedendo igualmente, em conjunto com as entidades públicas locais, à limpeza e 
manutenção dos trilhos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que um evento como o Poiares Trail, bem como as actividades que lhe 
estão directamente relacionadas, como sejam a caminhada e o PT Kids (corridas para 
crianças e jovens), são igualmente de enorme relevância para a estratégia do Município, 
uma vez que estão enquadradas numa lógica de incentivo à actividade física e prática 
desportiva e ainda da descoberta da natureza, dos caminhos, trilhos e percursos pedestres 
do Concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 
habitualmente, à organização deste evento – Poiares Trail 2022 -, na qualidade de Co-
organizadora, promovendo-o e proporcionando colaboração em termos de logística, 
coordenação de trânsito, disponibilização de espaços municipais, recursos e meios 
humanos e materiais que se mostrem necessários à sua realização.  -------------------------------  
No mais, será necessário que a ARSM proceda, como habitualmente à obtenção dos 
Pareceres obrigatórios juntos das restantes entidades competentes para a realização da 
prova/evento, designadamente G.N.R., INF e outras.Acrescente-se que, por via da 
transferência de competência para as Freguesias, compete agora às Juntas com jurisdição 
territorial (passagem da prova) pronunciarem-se/licenciarem a realização da mesma, 
devendo, assim, a ARSM proceder em conformidade.  -------------------------------------------------  
Finalmente, deverá ainda a ARSM juntar ao presente processo os documentos que 
obtenham das referidas entidades, bem como os seguros obrigatórios nos termos da 
legislação em vigor.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 
habitualmente em situações similares, à organização deste evento – Poiares Trail 2022 -, na 
qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima reunião 
da Câmara Municipal, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 
75/2013, de 12.09.2013.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de co-organização do 

PoiaresTrail2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

11- Proposta de apoio ao piloto Gonçalo Filipe da Silva Henriques para participação 
nos ralis de Mortágua e Vouzela; --------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 36/2022, do Sr. Presidente, que a seguir 

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

----- “PROPOSTA Nº 36 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
vem propor à Câmara Municipal o seguinte:  --------------------------------------------------------------  
Os desportos motorizados têm em Vila Nova de Poiares um historial de tradição nas mais 
diversas vertentes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Entre as mais diversas modalidades, os Ralis têm um destaque e uma tradição no concelho 
com décadas de existência.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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Neste momento a equipa do piloto Poiarense Gonçalo Filipe da Silva Henriques, irá 
participar em eventos de renome nacional como são os casos do Rally de Mortágua e o 
Rally de Vouzela.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A participação nestes eventos, levando o nome do concelho de Vila Nova de Poiares a estes 
locais em território nacional, apresenta-se como sendo uma mais valia para a publicitação 
do território local e de divulgação da imagem do Município de Vila Nova de Poiares.  ----------  
Considerando a importância da sua participação nestes eventos, e dado o exposto, o 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, 
propõe a atribuição de um apoio de 750€ (setecentos e cinquenta euros) a Gonçalo Filipe da 
Silva Henriques para a participação nos referidos eventos.” -------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no 

montante de 750€ (setecentos e cinquenta euros) a Gonçalo Filipe da Silva Henriques para 

a participação nos eventos: Rally de Mortágua e Rally de Vouzela.----------------------------------  

12- Constituição de compropriedade - António José Alves Novais - prédio rústico n.º 
6985 - Ribeira de Agre; ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido parecer favorável da Câmara Municipal sobre a constituição de 

compropriedade com dois compartes relativamente ao prédio rústico sito em Ribeira de 

Agre, Freguesia de Poiares (Santo André), inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 6985 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 250, apresentado por António José 

Alves Novais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

13- Processo de Obras nº 15/2022 - legalização de ampliação de moradia - Maria 
Delfina Simões Ferreira Lima, Cabeça de Casal da Herança de Antonio Batista Lima - 
Rua da Capela, n.º10, Alveite Grande; -------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 15/2022, cujo titular é Maria Delfina Simões 

Ferreira Lima, Cabeça de Casal da Herança de Antonio Batista Lima, processo constituído 

com vista à legalização de ampliação de moradia, sita na Rua da Capela, nº10 em Alveite 

Grande, freguesia de São Miguel de 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.  ------------------------------------------------------  

14- Processo de Obras nº 28/2021 - Legalização de construções e licenciamento de 
ampliação - António Aníbal da Conceição Simões - Rua da Brasina - Vendinha; ---------  
----- Foi presente o processo de obras nº 28/2021, cujo titular é António Aníbal da Conceição 

Simões, processo constituído com vista à legalização de construções e licenciamento de 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

ampliação de moradia, sita na Rua da Brasina, Vendinha, 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, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi lida, 

aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. ------------------------------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 03 minutos. ------------------------  
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