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----- Reunião Ordinária Pública de 20 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 15/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 15/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 15/2022, com as alterações 

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

2- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 4718 - Ratificação; ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6019/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4718, no âmbito do procedimento Casa 

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

 3- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5507 - Ratificação; ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6016/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5507, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 4- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5391 - Ratificação; ---  
 
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6014/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5391, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 7226- Ratificação; ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6012/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 7226, no âmbito do procedimento Casa 

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

 6- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 7227- Ratificação; ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6013/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 7227, no âmbito do procedimento Casa 

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

7- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 19 de maio de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.101.634,75 € (um milhão cento e 

um mil, novecentos e sessenta e seiscentos e trinta e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia de 271.834,64 € (duzentos e setenta 

e um mil, oitocentos e trinta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos). ------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 6 e 19 de maio de 2022, no valor total de 

436.290,37 € (quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e noventa euros e trinta e sete 

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

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

9- Normas de Ação Social Escolar | Proposta de Alteração;-------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6315/2022, 

acompanhada da proposta de alteração das Normas de Ação Social Escolar. --------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alterações às Normas de 

Ação Social Escolar.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 10- Refugiados Ucranianos - Proposta de criação de um Centro de Custos específico 
e autorização para despesas com alimentação, medicação, vestuário, e outras 
consideradas emergentes; ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6282/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um centro de custos 

específico para os refugiados da Ucrânia, e autorização de despesas com alimentação, 

medicação, vestuário e outras consideradas emergentes até ao montante de 2.000€ (dois 

mil euros), nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 6282/2022. ----------------  

11- Universidade de Verão da Universidade de Coimbra - atribuição de apoio 
financeiro para participação de jovens; ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6324/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de 1320€ (mil trezentos 

e vinte euros) para a Universidade de Coimbra, referente à participação de jovens 

poiarenses na Universidade de Verão -----------------------------------------------------------------------  

12- CIKP - IKIGAI Clube Karaté VN Poiares - Minuta de Contrato-Programa 2022; ------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6311/2022, 

acompanhada da minuta de contrato-programa. ----------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato-programa a 

celebrar com o CIKP - IKIGAI Clube Karaté VN Poiares para o ano de 2022. ---------------------  

13- PoyaresRotações - Pedido Co-organização - Encontro Nacional de Jeep´s Willys; 
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 44/2022 da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- “PROPOSTA Nº 44 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  

Poyares Rotações Associação - Co-organização Encontro Nacional de Jeep´s Willys  ---------  

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

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

A Associação Poyares Rotações, veio, através de email datado de 13.05.2022, solicitar, 

além do mais, que o Município de Vila Nova de Poiares se associasse, como co-
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organizador, Encontro Nacional de Jeep´s Willys, a realizar no dia 29.05.2022, no Nosso 

Concelho (tratando-se de passeio turístico), com previsão de cerca de 60 participantes em 

sensivelmente 15 veículos. Como é do conhecimento de todos/as, os veículos motorizados, 

em geral, e as provas motorizadas, em particular, tem vasta tradição nas Nossas paragens, 

tratando-se de evento de interesse generalizado também para a Região e para o País. No 

caso em apreço, tratar-se-á de uma actividade de clássicos com vista à confraternização 

durante aquele dia, a conhecer o território e a “limpar o pó às máquinas”.  ------------------------  

Recordo que, sempre que a referida Associação tem organizado eventos, todos 

relacionados com o mundo do desporto motorizado, tem-no feito com grande sucesso, 

conseguindo trazer a Vila Nova de Poiares grande número de participantes, comerciantes 

do ramo, adeptos e aficionados, e outros, potenciando a descoberta da Nossa terra aos 

visitantes e todo o comércio local. Este evento em particular, por se tratar de passeio 

turístico visa, em particular, dar a conhecer o N/território. Além do mais, todas as refeições 

daquele dia serão feitas no Concelho, sendo também previsível a estadia de vários dos 

participantes e acompanhantes nos alojamentos do Concelho durante o fim-de-semana.  ----  

Além do mais, durante o decurso do evento, bem como durante toda a preparação, a 

Associação prezará, como o tem feito, pelo envolvimento das gentes locais e dos artesãos e 

empresários locais, mostrando, preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, 

artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc.. ------------------------------------------------------------  

Refira-se ainda que um evento como o aqui em causa, é também de relevância para a 

estratégia Municipal, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo à prática 

desportiva e associativa, de promoção turística e divulgação do território. Relativamente à 

realização da actividade propriamente dita, deverá ser a Associação, bem como os 

participantes, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável, designadamente quanto a 

seguros e à obtenção de Pareceres que se mostrem necessários. ----------------------------------  

No mais e atendendo à situação epidemiológica que ainda atravessamos e considerando 

também que irão servir refeições, deverá a Associação fazer por cumprir a legislação e 

normas que se encontrem em vigor à data do evento.  --------------------------------------------------  

Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente, à organização deste evento – Encontro Nacional de Jeep´s Willys -, na 

qualidade de Co-organizadora, disponibilizando-se, assim, os meios solicitados, propondo 
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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, deferir a pretensão da Associação Poyares 

Rotações e associar-se à organização do evento – Encontro Nacional de Jeep´s Willys - na 

qualidade de Co-organizadora. --------------------------------------------------------------------------------  

 14- Pedido de Transporte - ADIP - Bacalhôa Buddha Eden-Bombarral; ---------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6157/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o requerimento de transporte 

apresentado pela ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, nos termos 

da informação técnica nº 6157/2022. -------------------------------------------------------------------------  

 15- Cedência de Espaço - Salão Festas CCP-Centro Cultural de Poiares - Associação 
de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares; -----------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 43/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

----- PROPOSTA Nº 43 / 2022  --------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP – Salão de Festas – Associação Estudantes AE 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 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 de espaço do CCP – Salão de Festas – pela Associação de 

Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, para a realização de Baile 
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de Finalistas dos alunos do 9.ºano (utilização no dia 10 de Junho de 2022), nos exactos 

termos do pedido, com excepção da hora de encerramento já devidamente combinado com 

aquela Associação por forma a permitir a limpeza do espaço antes da sua utilização no dia 

imediatamente seguinte, bem como respeitar o descanso na zona residencial em que se 

encontra o espaço (encerramento entre as 2h/2h30m), 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 na área da educação e das actividades lúdicas e artísticas, e pela Associação 

de Estudantes, designadamente no que respeita, não apenas à sua missão no âmbito da 

formação dos alunos, interlocução com o Agrupamento de Escolas na defesa dos interesses 

dos alunos e encarregados de educação, como de educação, mas também nas suas 

missões paralelas de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas da cultura, formação 

cívica dos estudantes, da criação de laços comunitários entre pais, educadores, alunos e 

comunidade geral, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com 

os mais variados serviços descentralizados do Estado a operar no território Concelhio, 

regional e nacional.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

No mais, sempre se diga que existe cooperação entre a Associação de Estudantes, o 

Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal, em particular no âmbito da educação, da 

formação, da cultura e das artes, cabendo também ao Município prestar o auxílio necessário 

à satisfação do desiderato constitucional e legal conferido às Associações.  ----------------------  

No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Festas para o 

evento programado – Baile de Finalistas dos alunos do 9.ºano -, por forma a que o mesmo 

tenha a dignidade que merecem, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as 

regras/medidas de higiene e saúde impostas para o período pandémico que ainda 

atravessamos e que estejam em vigor à data da realização.  ------------------------------------------  

Termos em que se propõe que o assunto seja remetido à reunião da Câmara Municipal para 

deliberação, 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.”  ----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização do Salão de 

Festas do Centro Cultural de Poiares à Associação de Estudantes do Agrupamento de 

Escolas de Vila Nova de Poiares para o evento programado – Baile de Finalistas dos alunos 

do 9.ºano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 16- Cedência de Espaço - Salão Festas CCP-Centro Cultural de Poiares - AEDP;-------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a proposta nº 42/2022, da Sra. 

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

----- “PROPOSTA Nº 42 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  

Cedência de Espaço CCP - Salão de Festas (Formação) – AEDP  ----------------------------------  

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 prolongamento da utilização 

a partir do próximo dia 17 até dia 09 de Junho), 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 
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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 utilização do 

Salão de Festas do Centro Cultural de Poiares à Associação Empresarial de Poiares nos 

termos da proposta acima transcrita. -------------------------------------------------------------------------  

 17- Cedência de Espaço - Salão Congressos CCP-Centro Cultural de Poiares - AEDP; 
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 41/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

----- “PROPOSTA Nº 41 / 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 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 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.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
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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. ---------------------------------------------------------  

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

Empresarial de Poiares (dias e horários, nos termos exactos do pedido – dia 24 de Maio, 

entre as 14h30 e as 18h30, para mais uma sessão de esclarecimento com a entidade ACT – 

Autoridade para as condições do trabalhador sobre FÉRIAS, FERIADOS e FALTAS - 

Regime do Código do Trabalho VS Contratação Coletiva), 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 territórioConcelhio, promovendo o 

empreendedorismo, o desenvolvimento empresarial, o emprego, a formação profissional e 

melhores condições de vida.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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 utilização de Sala de 

Formação do Centro Cultural de Poiares pela Associação Empresarial de Poiares, nos 

termos da proposta transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------  

 18- Cedência de Espaço - Sala do CCP-Centro Cultural de Poiares - IEFP; ----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 40/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

----- “PROPOSTA Nº 40 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP – Salão de Congressos - IEFP – Ofertas Formativas  --------------------  

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

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

Entendendo-se 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 
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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 – pelo IEFP (utilização no 

dia 03 de Junho), nos exactos termos do pedido – disponibilidade de espaço, das 10h00m 

às 17h00m para divulgação de ofertas formativas (até ao máximo de 30 pessoas), parece 

enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Além do mais, o IEFP 

é parceiro do Município na implementação de medidas de inclusão no mercado de emprego, 

no fomento de formação, entre outra valência de inclusão profissional. Aparenta, assim, 

inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades 

directamente relacionadas com as desenvolvidas pelo IEFP. -----------------------------------------  

No mais, sempre se diga que, as actividades 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 sociais, promovendo o desenvolvimento local e regional, formando seres 

humanos, 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 Salão de Congressos, por forma, a que se realize a  

actividade com toda a dignidade que merece, fazendo-se cumprir todas as regras relativas à 

protecção da saúde e segurança de pessoas, e legislação sobre a matéria que vigore à 

data.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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.” --------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização do Salão de 

Congressos do Centro Cultural de Poiares ao Instituto de Emprego e Formação Profissional 

nos termos da proposta transcrita. ----------------------------------------------------------------------------  

19- Processo de Obras nº 50/2021 - Licenciamento de construção de moradia, 
piscina e muros - Vítor Manuel Simões Martins - Areias, Entroncamento; ------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 50/2021, cujo titular é Vítor Manuel Simões 

Martins, processo constituído com vista ao Licenciamento de construção de moradia, piscina 

e muros, sita em Areias, Entroncamento, 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.  --------------------------------------------------------------  

 20- Processo de Obras nº 33/2021 - Ampliação de barracão agrícola - Emissão 
parecer favorável Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro (ER-RAN.C)- 
Ervideira, freguesia de Arrifana; --------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 33/2021, cujo titular é Abel Ferreira Seco Antunes, 

com vista à ampliação de barracão agrícola, sito em Ervideira, freguesia de Arrifana, 

destinado à aprovação de projeto de arquitetura, dado ter já obtido parecer favorável da 

Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro. ------------------------------------------------------  

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

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

 21- Processo de Obras nº 42/2021 - Legalização de alteração ao uso - Hendrikus 
Antonius Jegen - Caminho das Quelhas, n.º 20, Arrifana; ----------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 42/2021, cujo titular é Hendrikus Antonius Jegen, 

processo constituído com vista ao Legalização de alteração ao uso de edificação, sita em 

Caminho das Quelhas, n.º 20, Arrifana, 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.  --------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou aprovar a aceitação de 58 m2 para espaço público, referente à área já 

ocupada com alargamento da via.  ---------------------------------------------------------------------------  

 22- Processo de Obras nº 43/2021 - licenciamento para alteração e ampliação de 
uma moradia unifamiliar - Graciosa Pereira - Estrada Nacional n.º 2, n.º 737, em 
Santa Maria, freguesia de Arrifana; ----------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 43/2021, cujo titular é Graciosa Pereira, processo 

constituído com vista ao licenciamento para alteração e ampliação de uma moradia 
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unifamiliar, sita em Estrada Nacional n.º 2, n.º 737, em Santa Maria, freguesia de Arrifana, 

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.  --------------------------------------------------------------  

 23- Processo de Obras nº 31/2022 - Legalização de ampliação de armazém agrícola - 
Urânia Marques da Silva Henriques - Estrada Nacional n.º 2, n.º 708-A, Santa Maria;--  
----- Foi presente o processo de obras nº 31/2022, cujo titular é Urânia Marques da Silva 

Henriques, processo constituído com vista à legalização de ampliação de armazém agrícola, 

sito em Estrada Nacional n.º 2, n.º708-A, em Santa Maria, freguesia de Arrifana, 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.  --------------------------------------------------------------  

 24- Pedido de Alteração de Propriedade Horizontal - Herdeiros de Manuel Nogueira 
Carvalho, representada por Jorge Manuel Antunes Ferreira de Carvalho, C.C. - Rua 
Dr. Antonino Henriques, n.º 1; ------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de alteração de propriedade horizontal, titulado pelos herdeiros 

de Manuel Nogueira de Carvalho, representados por Jorge Manuel Antunes Ferreira de 

Carvalho, referente ao prédio localizado em Rua Dr. Antonino Henriques, nº 1. ------------------  

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

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

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

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS. --------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- 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 11 minutos. -------------  
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