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----- Reunião Ordinária Pública de 17 de junho 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 17/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou a Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

----- Foi presente a Ata nº 17/2022 ----------------------------------------------------------------------------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 17/2022, com as alterações 

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

2- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 1676- Ratificação ------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6596/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1676, no âmbito do procedimento Casa 

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

 3- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5717- Ratificação -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7226/2022. -  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5717, no âmbito do procedimento Casa 

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

4- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria- para conhecimento -------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 16 de junho de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.022.221,00 € (um milhão vinte e 

dois mil, duzentos e vinte e um euros) e em Operações não Orçamentais a quantia de 

273.341,82 € (duzentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e um euros e oitenta e 

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

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

 5- Informação dos Serviços - para conhecimento --------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 3 e 16 de junho de 2022, no valor total de 

392.595,05 € (trezentos e noventa e dois mil quinhentos e noventa e cinco euros e cinco 

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

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

 6- Relatório de Prestação de Contas Consolidadas 2021 do Município de Vila Nova 
de Poiares ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com o registo myDoc nº 

7534/2022, acompanhada dos documentos de prestação de contas consolidadas do 

Município de Vila Nova de Poiares relativamente ao exercício de 2021. ----------------------------  

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

PSD, aprovar os documentos de prestação de contas consolidadas do Município de Vila 

Nova de Poiares referentes ao ano de 2021.  --------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter o assunto à Assembleia Municipal para a competente 

deliberação e aprovação.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 7- CIM-RC - Pedido de comparticipação - Projeto 4 - Rede de Oferta Turística em 
Espaços Naturais - Valorização dos Corredores de Património Natural da RC -----------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7430/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 814,22 € (oitocentos e catorze 

euros e vinte e dois cêntimos), referente à Rede de Oferta Turística em Espaços Naturais - 

Valorização dos Corredores de Património Natural da RC. ---------------------------------------------  
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 8- CIM-RC - Pedido de comparticipação - 9 - Um Território com Identidade 
Gastronómica ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7436/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 163,39 € (cento e sessenta e 

três euros e trinta e nove cêntimos), referente ao projeto 9 - Um Território com Identidade 

Gastronómica.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 9- CIM-RC - Pedido de comparticipação - projeto 61 - EDP/DPO - Encarregado de 
Proteção de Dados/DATA Protection Officer ----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7442/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 1.818,30 € (mil oitocentos e 

dezoito euros e trinta cêntimos), referente ao projeto 61 - EDP/DPO - Encarregado de 

Proteção de Dados/DATA Protection Officer. --------------------------------------------------------------  

 10- CIM-RC - Pedido de comparticipação - Projeto 25 - Sistema Integrado de 
Videovigilância para a Prevenção de incêndios Florestais nas Comunidades 
Intermunicipais de Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra ---------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7506/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação financeira 

apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 4.821,46 € (quatro mil oitocentos 

e vinte e um euros e quarenta e seis cêntimos), referente ao projeto 25 - Sistema Integrado 

de Videovigilância para a Prevenção de incêndios Florestais nas Comunidades 

Intermunicipais de Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra. ---------------------------------------  

 11- Orçamento Participativo 2022 - Relatório Final ------------------------------------------------  
----- Foi presente o relatório final e a proposta nº 53/2022, do Sr. Presidente da Câmara, que 

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

“PROPOSTA Nº 53 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relatório Final - Orçamento Participativo 2022 -------------------------------------------------------------------------   

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

considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O Orçamento Participativo, iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, tem o objetivo 

de promover uma progressiva participação das instituições e dos cidadãos na discussão e elaboração 

do Orçamento Público Municipal, e assim contribuir para uma maior aproximação das políticas 

públicas às reais e expectantes necessidades dos jovens e da comunidade em geral reforçando a 

transparência na gestão da autarquia, nomeadamente no controlo dos recursos financeiros e 

administrativos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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- Este Orçamento visa contribuir para o exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável 

dos cidadãos, representantes do movimento associativo, do mundo empresarial e das restantes 

organizações da sociedade civil nos processos de governação local, garantindo a participação desses 

interessados na decisão sobre a afetação de recursos às políticas públicas municipais.--------------------   

- O Orçamento Participativo é dividido em duas vertentes: Orçamento Participativo Jovem e 

Orçamento Participativo Geral, sendo que cada vertente tem um orçamento de € 25.000,00. -------------   

- Os munícipes podiam apresentar as suas propostas até ao dia 30 de abril de 2022.-----------------------   

- As quatro propostas apresentadas, que se encontram devidamente identificadas no Relatório anexo, 

foram alvo de análise, pela Comissão de Análise Técnica do Orçamento Participativo. ---------------------   

- A Comissão de Análise exclui preliminarmente todas as propostas, sendo que concedeu a todos os 

proponentes um prazo de 10 (dez) dias para se pronunciarem acerca da lista de exclusão provisória e 

apresentarem eventuais reclamações, ao abrigo do disposto no nº 11 do artigo 13.º do Regulamento 

do Orçamento Participativo de Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------------   

- Decorrido o mencionado prazo, a Comissão de Análise analisou as reclamações apresentadas, pelo 

que deliberou remeter à Câmara Municipal o conteúdo do Relatório Final do Orçamento Participativo 

de 2022, que se encontra em anexo à presente proposta. ----------------------------------------------------------   

- É competência da Câmara Municipal, após análise das reclamações pela Comissão, aprovar a lista 

final de projetos a submeter a votação, nos termos do nº 12 do artigo 13.º do Regulamento do 

Orçamento Participativo de Vila Nova de Poiares (Regulamento n.º 135/2020, de 18 de fevereiro). -----   

Face a tudo o exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do nº 12 do artigo 13.º 

do Regulamento Orçamento Participativo de Vila Nova de Poiares, aprovar a lista final de projetos a 

submeter a votação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a lista final de projetos a submeter a 

votação do Orçamento Participativo de Vila Nova de Poiares – 2022. -------------------------------  

12- Afetação de duas parcelas de terreno ao domínio público municipal, referentes 
ao artigo urbano nº 3638 e ao artigo urbano n.º 5793 ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 48/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 48 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Afetação de duas parcelas de terreno ao domínio público municipal, referentes ao artigo urbano nº 

3638 e ao artigo urbano n.º 5793  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, na reunião de 20 de setembro de 2019, no âmbito do processo de 

obras nº 32/2019, aceitar a área de 173.57m2 para domínio público, referente a uma parcela do 
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prédio urbano n.º 3638, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

8495/20190607, sito na Rua Filarmónica Fraternidade Poiarense, freguesia de Poiares-Santo André, 

para a construção de passeio e lugares de estacionamento, conforme planta anexa à presente 

proposta - Anexo 1.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara Municipal deliberou, na reunião de 04 de dezembro de 2020, no âmbito do processo de 

obras nº 57/2020, aceitar a área de 93.30 m2 para domínio público, referente a uma parcela do prédio 

urbano n.º 5793, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 8683/20210218, 

sito na Rua do Pinheiro, freguesia de Poiares-Santo André, para a construção de passeio e lugares 

de estacionamento, conforme planta anexa à presente proposta - Anexo 2.  -----------------------------------  

Considerando que é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

“Deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público”, nos termos da al. q), nº 1, 

do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a remissão da presente 

proposta à Assembleia Municipal, para que seja afetada as duas parcelas de terreno, acima descritas, 

ao domínio público municipal, uma vez que é necessário e imprescindível a correção das áreas nas 

Finanças e Conservatória do Registo Predial.” -------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal 

para a competente deliberação e aprovação.  -------------------------------------------------------------  

13- Agrupamento de Escolas - Pedido de Apoio "Gincana de Reciclagem"- 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7317/2022. -  

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

"Gincana de Reciclagem", efetuado pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares.  

14- Associação Desportiva de Poiares - Minuta de Contrato Programa 2022 -------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato Programa 2022 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação Desportiva de Poiares. --  

 15- Associação Recreativa de São Miguel - Minuta de Contrato Programa 2022 --------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato Programa 2022 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação Recreativa de São 

Miguel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 16- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Associação "Mountain Biking Club Oxygen-Skopje" | 
Despesas relativas a Reunião Transnacional e Desenvolvimento de Plano de 
atividades ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7505/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma transferência no valor de 1.191,62 

€ (mil cento e noventa e um euros e sessenta e dois cêntimos) à Associação Mountain 

Biking Club Oxygen-Skopje (Macedónia), referente ao projeto financiado Erasmus+ Sport 

Nature 3.0. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 17- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Município de Mielec | Desenvolvimento de Plano de 
atividades ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7511/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma transferência no valor de 1.090,04 

€ (mil e noventa euros e quatro cêntimos) ao Município de Mielec (Polónia), referente ao 

projeto financiado Erasmus+ Sport Nature 3.0. ------------------------------------------------------------  

 18- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Associação Recreativa de São Miguel | 
Desenvolvimento de Plano de atividades ---------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7514/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma transferência no valor de 1.003,93 

€ (mil e três euros e noventa e três cêntimos) à Associação Recreativa de São Miguel, 

referente ao projeto financiado Erasmus+ Sport Nature 3.0. -------------------------------------------  

 19- XXI Summer Cup 2022 | 07 a 11 de Julho de 2022 | Apoio logístico e transporte ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7529/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio logístico e de 

transporte, efetuado pelo Lousã Volley Clube, no âmbito do XXI Summer Cup 2022.  ----------  

 20- Projeto "Digital & Dematerialization Municipalities" | Transferências para 
Parceiros -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7533/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, no âmbito do Projeto "Digital & 

Dematerialization Municipalities"/Programa ERASMUS, a transferência para os parceiros, do 

modo seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 7.592,73 € (sete mil e três euros e noventa e três cêntimos) - Município de Mielec 

(Polónia); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 8.605,20 € (oito mil e seiscentos e cinco euros e vinte cêntimos) - Município de Liepaja 

(Letónia); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 6.136,00 € (seis mil e cento e trinta seis euros) – IEBA- Centro de Iniciativas 

Empresariais e Sociais (Mortágua/Viseu).  -----------------------------------------------------------------  
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21- Cedência de Espaço do Complexo das Piscinas da Fraga à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares - Vigilância e 
segurança dos espaços aquáticos municipais -------------------------------------------------------  
----- Foi presente o relatório final e a proposta nº 51/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

“PROPOSTA Nº 51 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência de Espaço - Complexo das Piscinas da Fraga - Vigilância e segurança dos espaços 
aquáticos municipais  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 , pelo período da época balnear/estival (a começar a 1 de Julho de 2022 e com 
términus previsto a 04 de Setembro, podendo prolongar-se, por acordo entre as partes, e caso as 
condições atmosféricas e de exploração do Complexo de Piscinas da Fraga o permitam) com vista a 
suprir, através da exploração do restaurante/bar, algumas das dificuldades por que também 
atravessam dadas as condições sanitárias/pandémicas que ainda atravessamos, impedidos que se 
encontra também aquela instituição de, há mais de dois anos, realizar muitas das actividades e 
acções que permitem a angariação de fundos/donativos, nos termos do pedido, parece enquadrar-se 
no interesse público municipal e da comunidade geral. Acrescente-se que se entende ainda ser 
aquela Associação a indicada para poder também assegurar a vigilância e segurança do espaço, 
designadamente através de meios humanos especializados (para além de assegurar suporte básico 
de vida no local, pelas suas natas competências e capacidades, terá ainda maior facilidade na 
contratação de meios humanos recursos humanos qualificados/especializados, particularmente 
nadadores salvadores, necessários à manutenção dos espaços aquáticos abertos ao público). 
Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio na abertura do Complexo de Piscina da 
Fraga e respectivo restaurante/bar, assegurando todas as medidas de higiene, segurança e saúde, 
especialmente exigidas nas actuais condições de pandemia. Para além do mais, é também do 
interesse municipal o desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as 
desenvolvidas pelos Bombeiros Voluntários Portugueses, designadamente no que respeita à sua 
missão no âmbito da protecção civil e de socorro às populações, 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. Sempre se diga também que, não obstante de 
actuação da Associação em causa ter autonomia relativamente ao Município, existe cooperação entre 
os serviços, em particular no âmbito da Protecção Civil, cabendo também à Câmara Municipal prestar 
o auxílio necessário à satisfação do desiderato constitucional e legal conferido aos Bombeiros 
Portugueses e aos Municípios na protecção da saúde, integridade física e vida das pessoas, pelo que 
o bom funcionamento daquela Associação e a sua boa saúde financeira é essencial, com a qual 
devemos cooperar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No mais, sempre se diga que parece ser adequada a cedência temporária daquele espaço, por forma 
a que o mesmo tenha utilização e seja melhor cuidado, entendendo-se que a AHBVVNP será 
eventualmente a que melhor poderá, em simultâneo, garantir a saúde, segurança e protecção das 
pessoas no local, cumprindo e fazendo cumprir as regras e medidas que se imponham a cada 
momento pela DGS (garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de 
higiene e saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos). ------------------------------  
Acrescente-se ainda que se afigura necessária a vigilância e segurança do espaço do Complexo de 
Piscinas da Fraga – Zona de Recreio e Lazer e ainda da Piscina exterior ao Complexo Desportivo 
(Pavilhão Desportivo de Poiares) – tendo esta tarefa sido aceite por aquela Associação –, 
entendendo-se que a AHBVVNP será aquela que apresenta maior aptidão a fazê-lo, através dos 
meios humanos imprescindíveis, adequados e especializados. Entende-se, no entanto, por 
necessária à boa execução desta tarefa a atribuição de um apoio financeiro à AHBVVNP, a fixar entre 
os € 14.500,00 e os € 18.500,00, a apurar entre as partes no decurso de tempo da época balnear – e 
o tempo que poderá durar –, tendo em consideração, designadamente, a boa execução da cedência 
do espaço do Complexo de Piscinas da Fraga, a melhor e mais adequada exploração do 
restaurante/bar daquele local, as eventuais necessidades logísticas e/ou de manutenção do espaço, 
o tempo pelo qual se prolongará - ou poderá prolongar - a abertura dos espaços aquáticos, as 
necessidades de meios humanos, particularmente nadadores salvadores (que se estimam de quatro) 
e as condições apresentadas pelos mesmos para assegurar a vigilância e segurança dos locais 
referenciados, os quais se mostram, não apenas indispensáveis à saúde e segurança dos 
utilizadores, mas também uma exigência legal em espaços aquáticos abertos ao público. -----------------  
Face a tudo o exposto, proponho que seja o assunto remetido à próxima reunião da Câmara 
Municipal para deliberação (cedência do espaço do Complexo de Piscinas da Fraga e atribuição de 
um apoio financeiro à Associação Humanitária de Bombeiros de Vila Nova de Poiares, entre € 
14.500,00 e os € 18.500,00, a fixar, entre as partes, de acordo com a execução da cedência e para 
vigilância e segurança dos espaços aquáticos municipais abertos ao públicos), 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 do espaço do Complexo de 

Piscinas da Fraga e atribuição de um apoio financeiro, à Associação Humanitária de 

Bombeiros de Vila Nova de Poiares, entre € 14.500,00 e os € 18.500,00, a fixar, entre as 

partes, de acordo com a execução da cedência e para vigilância e segurança dos espaços 

aquáticos municipais abertos ao públicos, 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. --------------------------------------------  

 22- Protocolo de Colaboração - Programa "Formação + Próxima" - despacho 
56/2022 - Ratificação ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o despacho nº 56/2022, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se 

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

“DESPACHO Nº 56 / 2022  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  --------------------------------------------------------------------------------------  
Programa “Formação + Próxima”  ------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Governo português aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 16 
de junho, o Plano «Reativar o Turismo | Construir o Futuro», que contempla um conjunto de medidas 
que visam estimular a economia e a atividade turística, permitindo superar os objetivos e as metas de 
sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na Estratégia Turismo 27, promovendo o 
Turismo ao longo de todo o ano e em todo o território e mantendo as pessoas (profissionais, turistas e 
residentes) no centro da Estratégia e da Ação;  ------------------------------------------------------------------------  
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 No Pilar 4 deste Plano: Construir Futuro, está inscrita a medida P4.2 – Conhecimentos e 
Qualificações, que prevê o desenvolvimento de um programa para capacitar, massivamente, os 
colaboradores do setor do turismo, com conteúdos focados nas necessidades de futuro, ao longo de 
todo o território nacional e adaptada à diversidade das empresas, sendo que irá ser promovido sob a 
designação “Programa Formação + Próxima”;  -------------------------------------------------------------------------  

 O Turismo de Portugal, enquanto organismo responsável pela promoção, valorização e 
sustentabilidade da atividade turística, contribui igualmente para a qualidade do serviço prestado 
pelas empresas e agentes do setor;  --------------------------------------------------------------------------------------  

 O Município de Vila Nova de Poiares, enquanto agente de conhecimento e de desenvolvimento do 
seu território, dotado de forte capacidade de mobilizar as suas comunidades e o tecido empresarial 
local, constitui-se como parceiro de importância estratégica para o desenvolvimento do “Programa 
Formação + Próxima”;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Um protocolo entre o Turismo de Portugal e o Município vai possibilitar que aquela entidade 
elabore um diagnóstico das necessidades específicas do Município, criando e executando, 
posteriormente, um plano de formação que contribua para a valorização do território e para a 
capacitação de técnicos e de entidades parceiras.  -------------------------------------------------------------------  

 A CIM-RC, tendo em vista a prossecução dos objetivos destas duas entidades, elaborou uma 
minuta de protocolo de colaboração, para o Programa Formação + Próxima;  ---------------------------------  

 Em reunião de Conselho Intermunicipal da CIM-RC, realizada em 24/02/2022, foi deliberado que a 
cerimónia para a assinatura do referido Protocolo, com todos os Municípios que constituem a CIM-
RC, fosse agendada para o dia 14 de junho, às 11h00m, no Auditório da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Coimbra, conforme email, de 07/06/2022, anexo ao presente despacho (anexo I).  ----------  
Assim, face ao supra exposto, e considerando que a próxima reunião de Câmara se realizará 
somente no dia 17 de junho, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à Lei nº 
75/2013 de 12 de setembro:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração, do Programa Formação + Próxima, a celebrar com 
o Turismo de Portugal, I. P., que se anexa ao presente despacho (anexo II);  ---------------------------------  
b) Proceder à assinatura do Protocolo de Colaboração, do Programa Formação + Próxima, no dia 14 
de junho de 2022, com o Turismo de Portugal, I. P.  ------------------------------------------------------------------  
REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL, DE 17 DE JUNHO, PARA 
RATIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO Nº 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE 
SETEMBRO.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho nº 56/2022 proferido pelo Sr 

Presidente da Câmara referente à aprovação da minuta e assinatura do Protocolo de 

Colaboração, do Programa Formação + Próxima, a 14 de junho de 2022, com o Turismo de 

Portugal, I. P. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares - 
Pedido de transporte ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7323/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de transporte, efetuado pela 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.  --------------------  

 24- CBEISA - Pedido de transporte -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7516/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de transporte, efetuado pelo 

CBEISA.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 25- AEDP - Pedido de cedência de espaço - CCP ---------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 49/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 49 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência de Espaço CCP - Salão de Congressos - 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 Congressos – pela Associação Empresarial de 
Poiares (dia 08 de Junho, das 17h às 19h, nos termos exactos do pedido) para mais uma sessão 
sobre A FUNÇÃO FISCALIZADORA DA ACT E DA ASAE NAS EMPRESAS, 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Termos em que, considerando a que não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à 
próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação, defiro o pedido de cedência de espaço e 
remeto o assunto 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 cedência de 

espaço – CCP, efetuado pela AEDP. ------------------------------------------------------------------------  

 26- IEFP - Pedido de cedência de espaço - CCP -----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 52/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 52 / 2022  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - Realização de sessões para divulgação de ofertas 
formativas - IEFP  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 nos dias 15 e 
19 de julho de 2022), nos exactos termos do pedido (período das 10:00 e as 17:00 horas para o 
máximo de 40 pessoas), para realização de sessões de divulgação de ofertas formativas, 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.  ------------------  
Termos em que se remete o assunto à próxima reunião da Câmara Municipal seguinte para 
deliberação, 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 o pedido de cedência de espaço – CCP, 

efetuado pelo IEPF.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 27- ACESPIN - Pedido de cedência de espaço - CCP ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7549/2022. -  

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

espaço – CCP, efetuado pela ACESPIN. -------------------------------------------------------------------  

 28- CBEISA - Pedido de cedência de espaço - CCP ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7553/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço – 

CCP/Auditório, efetuado pelo CBEISA. ----------------------------------------------------------------------  

 29- Clube de Futebol "Os Idosos"- Pedido de cedência de espaço - Estádio --------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7447/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço – 

Estádio, efetuado pelo Clube de Futebol "Os Idosos"- ---------------------------------------------------  

30- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de Nossa Senhora da Boa Sorte 
2022 - Cabeças --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 50/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
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“PROPOSTA Nº 50 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Festejos em Honra de Nossa Senhora da Boa Sorte 2022 – Cabeças  --------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André, a Comissão de Festas das Cabeças e, através 
daquelas, a população daquela localidade, veio, por requerimento datado de 09/06/2022 – E-5763 -, 
requerer que a Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA DA BOA SORTE, a realizar, nos dias 09, 10 e 11 de Julho de 2022.  ------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  --------------------------------  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Além do mais, aquele lugar, apesar de ser de pequena dimensão, tem mantido anualmente os 
festejos em Honra de Nossa Senhora da Boa Sorte, evento cultural, tradicional e religioso 
imemoriável. Acresce que, nos últimos anos e naquela localidade, tem mantida aquela festa religiosa 
e romaria que se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno 
da actividade, fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do 
mais, trata-se de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, 
residindo usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus 
pais e avós, as quais se orgulham de conservar e preservar.  ------------------------------------------------------  
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas.  ---------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – Festejos em Cabeças em Honra de Nossa 
Senhora da Boa Sorte -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado 
na próxima reunião, 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 o deferimento da pretensão, assumindo 

a co-organização do evento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 31- Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural - 2022 - Centro de Convívio do 
Carvalho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato Programa 2022 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e o Centro de Convívio do Carvalho.  ----  

 32- Contrato-Programa de Desenvolvimento Cultural - 2022 - ACGFEVNP | 
Associação Cultural - Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares ----------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato Programa 2022 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Contrato-Programa de 
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Desenvolvimento Cultural - 2022 - ACGFEVNP | Associação Cultural - Grupo Folclórico e 

Etnográfico de Vila Nova de Poiares.  -----------------------------------------------------------------------  

33- Estratégia Local da Habitação - Alteração -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7532/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à Estratégia Local da 

Habitação, nos termos da informação técnica.  ------------------------------------------------------------  

---- Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para a competente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

34- Celebração do "Contrato-Programa para a AIGP de Alva - 1.ª fase - Atribuição de 
Apoio Financeiro Público no Âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência" - 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ------  

“PROPOSTA Nº 7531 / 2022  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
AIGP de Alva --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O Programa de Transformação da Paisagem (PTP), regido pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 49/2020, publicada a 24 de junho, contempla uma medida programática designada de 
“Áreas Integradas de Gestão da Paisagem” (AIGP), com a finalidade de promover a gestão e 
exploração comum dos espaços agrícolas e florestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de 
incêndio, com o objetivo de garantir uma maior resiliência ao fogo e melhorar os serviços de 
ecossistemas, promovendo a revitalização destes territórios e a adaptação às alterações climáticas;  
- O Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho, estabelece o Regime Jurídico da Reconversão da 
Paisagem (RJRP) através de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) e de 
Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), referindo que compete ao Estado e às Autarquias 
Locais, no quadro desse decreto-lei e dos demais regimes jurídicos aplicáveis, a tarefa de assegurar 
a promoção das medidas necessárias à reconversão de áreas florestais, agrícolas e silvopastoris 
integradas em AIGP, ao abrigo de operações integradas de gestão da paisagem (OIGP);  ----------------  
- O Decreto-Lei n.º 16/2022, de 14 de janeiro, procedeu à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 28-
A/2020, de 26 de junho, pelo que aperfeiçoou o RJRP;  -------------------------------------------------------------  
- As AIGP são dirigidas a contextos microterritoriais com escala adequada para uma gestão florestal 
ativa e racional, e têm por base uma metodologia e enquadramento regulamentar e financeiro 
próprios, nas diferentes fases do processo de constituição e operacionalização, designadamente ao 
nível da propriedade rústica, do planeamento, governança e apoios, que culminam com a elaboração 
de uma proposta de OIGP;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Os municípios desempenham um papel fulcral neste domínio, não apenas pelo dever de promoção 
das medidas necessárias à reconversão de áreas florestais, agrícolas e silvopastoris integradas em 
AIGP e pela possibilidade de promoverem a sua constituição, nos termos dos artigos 4.º e 13.º do 
RJRP, na atual redação, mas também pelo papel fundamental na execução do sistema de informação 
cadastral simplificada regulado pela Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, na sua redação atual;  ------------  
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- O Despacho n.º 7109-A/2021, de 16 de julho, dos Ministros da Administração Interna, da 
Modernização do Estado e da Administração Pública e da Agricultura, e do Secretário de Estado da 
Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, aprovou a delimitação da 
“AIGP de Alva”, no concelho de Vila Nova de Poiares, apresentada pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, assente na faculdade conferida pela alínea c) do nº 2 do artigo 13º do RJRP e que 
obteve parecer favorável das entidades competentes;  ---------------------------------------------------------------  
- Nesta sequência, e depois de aprovada a candidatura, foi assinado entre o Fundo Ambiental, o 
ICNF, I.P., a DGT e o Município de Vila Nova de Poiares um contrato-programa destinado a financiar 
a realização de parte integrante do Investimento com o código RE-C08-i01, designado por 
“Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis”, enquadrado na Componente 
“C08 – Florestas” do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na sequência da constituição da 
Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) de Alva, em que o Fundo Ambiental é beneficiário 
intermediário, sendo beneficiário final o Município de Vila Nova de Poiares;  ----------------------------------  
- O Município de Vila Nova de Poiares é a entidade responsável pela concretização e 
operacionalização do investimento contratualizado, destinado à constituição da entidade gestora 
responsável pela integrada de gestão da paisagem (OIGP), dinamização das ações necessárias ao 
seu funcionamento, capacitação de recursos e a mobilização dos proprietários e produtores para a 
adesão ativa a medidas de revitalização do território da AIGP, bem como as relativas à caracterização 
e integração de prédios na carta cadastral;  -----------------------------------------------------------------------------  
- A participação do Município de Vila Nova de Poiares no contrato-programa tem suporte legal no 
Decreto-Lei nº 384/87, de 24 de dezembro, na redação atual, que aprova os princípios da cooperação 
técnica e financeira entre o Governo e as Autarquias Locais;  ------------------------------------------------------  
- O Município de Vila Nova de Poiares tem de constituir uma entidade gestora para a AIGP de Alva, 
nomeadamente para elaborar a proposta de OIGP e, posteriormente, garantir a sua execução e 
manutenção, promover a participação e adesão voluntária dos proprietários à OIGP, prestar apoio 
técnico aos proprietários abrangidos pela OIGP – artigo 16.º do RJRP, na atual redação;  ----------------  
- A concessão de apoio financeiro destinado a financiar a realização de parte integrante do 
Investimento com o código RE-C08-i01, designado por “Transformação da Paisagem dos Territórios 
de Floresta Vulneráveis”, enquadrado na Componente “C08 – Florestas” do Plano de Recuperação e 
Resiliência, na sequência da constituição da Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) de Alva;  
- As formas de apoio público para promoção e execução da OIGP são disponibilizadas nos termos do 
artigo 18.º do RJRP;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- As ações objeto de financiamento ao abrigo do RJRP não se reportam nem coincidem com ações 
que são objeto de apoio ao Município de Vila Nova de Poiares, no âmbito do Sistema de Informação 
Cadastral Simplificada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao supra exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte:  ----------------------------  
a) Ratifique, nos termos do nº 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
celebração do “Contrato-Programa para a AIGP de Alva – 1.ª fase – Atribuição de Apoio Financeiro 
Público no Âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência” (Anexo 1);  -----------------------------------------  
b) Autorize a constituição da sociedade Número Sensação, Lda. como entidade gestora da AIGP de 
Alva, uma vez que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i. É entidade gestora das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), no Concelho de Vila Nova de Poiares, 

modalidade de gestão prevista no artigo 15º do RJRP;  --------------------------------------------------------------  
ii. Detém de um conhecimento prévio do terreno e da população do concelho, o que permitirá uma 
aplicação mais rápida e eficiente das finalidades da AIGP.  ---------------------------------------------------------  
c) Aprove a minuta de contrato para constituição da entidade gestora para a AIGP de Alva (Anexo 2);  
d) Autorize o Presidente da Câmara Municipal a outorgar o respetivo contrato com a sociedade. “ ------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar, nos termos do nº 3 do artigo 35.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração do “Contrato-Programa para a 

AIGP de Alva – 1.ª fase – Atribuição de Apoio Financeiro Público no Âmbito do Plano de 

Recuperação e Resiliência”.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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----- Mais deliberou, conforme proposto:---------------------------------------------------------------------  

- Autorizar a constituição da sociedade Número Sensação, Lda. como entidade gestora da 

AIGP de Alva, uma vez que:  -----------------------------------------------------------------------------------  

i. É entidade gestora das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), no Concelho de Vila Nova de 

Poiares, modalidade de gestão prevista no artigo 15º do RJRP;  -------------------------------------  

ii. Detém de um conhecimento prévio do terreno e da população do concelho, o que 

permitirá uma aplicação mais rápida e eficiente das finalidades da AIGP. -------------------------  

- Aprovar a minuta de contrato para constituição da entidade gestora para a AIGP de Alva. --   

- Autorizar o Presidente da Câmara Municipal a outorgar o respetivo contrato com a 

sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

35- Processo de Obras nº 11/2022 - Licenciamento de alteração e ampliação de 
moradia - Classeintemporal, Unipessoal, Lda - Avenida Afonso Henriques, 203, 
Pereiro de Além --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 11/2022, cujo titular é Classeintemporal, 

Unipessoal, Lda., constituído com vista ao licenciamento de alteração e ampliação de 

moradia, sito em Avenida Afonso Henriques, 203, Pereiro de Além, freguesia de Arrifana, 

destinado a aprovação de projeto de arquitetura. --------------------------------------------------------  

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

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

 36- Processo de Obras nº 16/2022 - Construção de habitação (em edifício pré-
existente) - Palmira da Conceição Ribeiro Martins - Rua Padre Viseu - Arrifana ---------  
----- Foi presente o processo de obras nº 16/2022, cujo titular é Palmira da Conceição 

Ribeiro Martins constituído com vista a construção de habitação (em edifício pré-existente), 

sito em Rua Padre Viseu - Arrifana, freguesia de Arrifana, destinado a aprovação de projeto 

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

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

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

 37- Processo de Obras nº 34/2022 - Ampliação de moradia - Ricardo José Laranjeira 
Martins - Rua da Eira Velha, n.º 11, Algaça - Arrifana ----------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 34/2022, cujo titular é Ricardo José Laranjeira 

Martins, constituído com vista a ampliação de moradia, sito em Rua da Eira Velha, n.º 11, 

Algaça, freguesia de Arrifana, destinado a aprovação de projeto de arquitetura.  ----------------  

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

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  
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38- Processo de Obras nº 17/2022 - Licenciamento de construção de moradia 
unifamiliar e muros de vedação - Filipa Raquel Grilo Tavares - Ribeira do Moinho ------  
----- Foi presente o processo de obras nº 17/2022, cujo titular é Filipa Raquel Grilo Tavares - 

Ribeira do Moinho, constituído com vista a licenciamento de construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, sito em Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares (Santo 

André), destinado a aprovação de projeto de arquitetura. ----------------------------------------------  

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

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

 39- Processo de Obras nº 37/2022 - Licenciamento de construção de moradia e 
muro de vedação - Virgílio Manuel Ferreira Lucas - Rua do Pinheiro, n.º 30 ---------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 37/2022, cujo titular é Virgílio Manuel Ferreira 

Lucas, constituído com vista a licenciamento de construção de moradia e muro de vedação, 

sito em Rua do Pinheiro, n.º 30, freguesia de Poiares (Santo André), destinado a aprovação 

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

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

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

 40- Processo de Obras nº 41/2022 - Legalização de alterações - Nelson Manuel 
Teixeira Simões - Rua do Alambique n.º 2, Cabeças ------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 41/2022, cujo titular é Nelson Manuel Teixeira 

Simões, constituído com vista a legalização de alterações, sito em Rua do Alambique n.º 2, 

Cabeças, freguesia de Poiares (Santo André), destinado a aprovação de projeto de 

arquitetura e aprovação definitiva.  ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 41- Pedido de emissão de certidão de destaque - Maria Manuela Carvalho Lima, José 
Ernesto Carvalho Ferreira, Maria de Fátima Carvalho Henriques e Maria dos 
Prazeres Carvalho Henriques Oliveira - Forcado ----------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente a Sra. Vereadora Lara Henriques 

de Oliveira, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. ------------------------------------------------------ 

----- Foi presente pedido de emissão de certidão de destaque, cujos titulares são Maria 

Manuela Carvalho Lima, José Ernesto Carvalho Ferreira, Maria de Fátima Carvalho 

Henriques e Maria dos Prazeres Carvalho Henriques Oliveira, referente a artigo rústico nº 

3656, sito em Forcado.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas. ------------------------------------------------------- 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

 

----- Neste momento, retomou os trabalhos a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira. ---- 

42- Transdev - Cessão de Vigência do DL14C/2020 - exposição à CIM-RC - Para 
conhecimento ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente, para conhecimento, o oficio da Transdev remetido à CIM-RC.  ---------------  

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

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

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS. -------------------------------------  

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

----- Interveio o 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 17 horas e 05 minutos. -----------  
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