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Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares é distinguida em várias áreas
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Selo Qualidade da Água para Consumo Humano, Município Amigo do Desporto, Autarquia Solidária, Autarquia 
Familiarmente Responsável, Prémio Aristides Sousa Mendes e Selo Europeu de Excelência na Governação

Ministra da Agricultura
conheceu o Capril da 
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Reunião com Centro de Competências 
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POIARTES e Festas de Nossa 
Senhora das Necessidades 
em formato especial P.19
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PÁGINAS 3 A 10

Nuno Lima Fernandes reeleito Presidente da 
Assembleia Municipal s Partido Socialista 
conquistou todas as Juntas de Freguesia do Concelho 

Caderno Especial dedicado às Eleições Autárquicas 2021

João Miguel Henriques (PS) reeleito 

para terceiro mandato

Centro de Saúde de Poiares
vai ser requalificado
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Câmara apoia aquisição de 
viatura para os Bombeiros
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DESPORTO

Circuito InterTrail 
Terras da Chanfana 
reúne provas de trail P.18

AMBIENTE

Poiares + Sustentável 
Dose Q.B. combate o 
desperdício alimentar P.20

economia

Monumento ao Empresário 
inaugurado no aniversário 
da AEDP P.23

turismo

Lés-a-Lés na Rota da EN2 
trouxe mais de 2 mil motas 
num só dia a Poiares P.25

TERRAS DA CHANFANA É

MOTE PARA REDE CULTURAL
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Os próximos anos, perspetivam-se como sendo de grande investimento público, como 
tem sido sobejamente difundido, seja pela oportunidade criada pelo Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), a famosa bazuca, seja pela conclusão do Portugal 2020, com um 
conjunto significativo de investimentos ainda por concretizar, seja pelo aproveitamento das 
oportunidades criadas pelo novo quadro comunitário de apoio que se avizinha.

Para os próximos quatro anos, e numa perspetiva de continuidade do trabalho que temos 
desenvolvido, definimos um conjunto de ações e investimentos nas várias áreas de atuação 
que se pretende, venham a ter um impacto positivo na vida das pessoas e no território e que 
contribuam definitivamente para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar generalizado 
da população. 

Vila Nova de Poiares é uma terra fantástica, aprazível para viver, dinâmica para investir, 
agradável para visitar, composta por maravilhosas paisagens, povoada por gente fantástica, 
simpática, trabalhadora, honesta e com uma enorme vocação empreendedora e empresarial. 

Da nossa parte, deixamos o compromisso de continuar a trabalhar, todos os dias, com 
todas as nossas forças para dar cumprimento a este desejo coletivo e partilhado de transformar 
Poiares, num Concelho cada vez mais moderno, desenvolvido e sustentável. 

Aproveito, para desejar a todos, em nome do Município de Vila Nova de Poiares, os votos 
de um Santo e Feliz Natal, com saúde paz e alegria e que 2022 seja um ano de recuperação 
e mudança para que em conjunto possamos retomar a felicidade de uma vida livre e sem 
privações.

Um abraço amigo

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 
Poiarenses

Este é o primeiro Boletim Municipal que publicamos após a realização das eleições autárquicas 
do passado dia 26 de setembro. Por essa razão, aproveito para agradecer a todas e todos os 
Poiarenses pela renovação da confiança no nosso trabalho, deixando-vos o compromisso de tudo 
continuar a fazer para justificar esse apoio.

Aproveito também esta oportunidade para desejar, a todas e todos quantos foram eleitos 
para o desempenho de funções autárquicas neste novo mandato, seja na Câmara Municipal, na 
Assembleia Municipal ou nas Juntas de Freguesia, os maiores sucessos para esta nobre e exigente 
missão, na certeza de que Vila Nova de Poiares justifica plenamente todo o tempo e empenho que 
lhe possamos dedicar.

Os Poiarenses expressaram a sua vontade nas urnas de uma forma clara e inequívoca, 
validando a sua confiança no trabalho até agora desenvolvido e, simultaneamente, reforçando a 
necessidade de lhe dar a devida continuidade. Se por um lado a análise dos resultados eleitorais 
nos transmite um considerável grau de satisfação e orgulho, face à confiança que mais uma vez nos 
foi manifestada, por outro lado, aumenta também de forma considerável a nossa responsabilidade, 
algo que não queremos de forma alguma desconsiderar porque significaria o defraudar das 
expetativas depositadas em nós.

Acresce que, estes resultados resultam da avaliação feita ao trabalho realizado durante um 
período de grandes dificuldades, caracterizado por condições muito especiais, devido a um 
conjunto de adversidades que fomos obrigados a enfrentar durante os últimos quatro anos. Em 
2017, poucos dias após o inicio do mandato, o grande incêndio florestal que atingiu a nossa região, 
deixou um grau de destruição no nosso concelho que nos obrigou a um enorme esforço coletivo 
de recuperação. Pelo meio, enfrentámos duas violentas tempestades, que destruíram um conjunto 
de infraestruturas públicas e privadas que também tivemos que recuperar. Por fim a pandemia 
por Covid-19 que nos atingiu a todos veio, não só, colocar à prova toda a nossa capacidade de 
organização e trabalho como, sobretudo, alterar a nossa forma de viver e de governar. 

O último mandato, por tudo o atrás referido, terá sido certamente o mais difícil da história da 
nossa democracia, obrigando-nos a uma constante necessidade de adaptação e flexibilização de 
medidas, para responder às necessidades emergentes e não previstas com que fomos confrontados. 
Ainda assim e contrariando a tendência nacional que nestas eleições autárquicas penalizou de 
uma maneira geral os executivos que se encontravam em funções, em Vila Nova de Poiares, as 
pessoas reconheceram maioritariamente o esforço realizado e mantiveram a confiança que sempre 
nos dedicaram.

Com este novo ciclo que agora iniciamos, abrem-se também novas perspetivas e uma nova 
esperança relativamente ao que o futuro próximo nos reserva. É necessário, em primeiro lugar, 
recuperar rapidamente dos efeitos negativos que nos deixaram as adversidades dos últimos quatro 
anos e aproveitar todas as oportunidades de investimento que se avizinham, para dar sequência ao 
trabalho de afirmação permanente do nosso concelho como um local procurado e valorizado para 
se viver, investir, visitar e, sobretudo se ser feliz.

Naturalmente que, para que tal desiderato seja atingido, é fundamental o empenho e 
envolvimento de todos. Além do necessário e exigível empenho de todos os autarcas, o sucesso do 
trabalho realizado pelo poder local, não pode ser dissociado de uma adequada estratégia nacional 
e regional que considere a necessidade de implementação de politicas de convergência, orientadas 
para um combate sério às assimetrias existentes numa perspetiva de maior coesão territorial e 
social. 
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João Miguel Henriques reeleito para o terceiro mandato
As novas configurações do Exe-

cutivo Municipal e da Assembleia 
Municipal que resultaram das 
eleições autárquicas de setembro 
(ver resultados eleitorais nas pági-
nas seguintes) foram oficialmente 
instaladas na Tomada de Posse 
dos órgãos autárquicos que teve 
lugar a 9 de outubro.

João Miguel Henriques foi em-
possado para o seu terceiro man-
dato à frente dos destinos da Câ-
mara Municipal e, no seu discurso, 
sublinhou que as listas apoiadas 
pelo seu partido obtiveram no 
concelho uma expressiva maioria 
de votos na ‘corrida’ a todos os ór-
gãos autárquicos, conquistando 
«a maior percentagem eleitoral 
alcançada pelo PS em todo o dis-
trito de Coimbra». Um sinal e uma 
mensagem de «reconhecimento e 
de confiança» no trabalho desen-
volvido, apontou. 

O autarca novamente recondu-
zido traçou as linhas condutoras 
para o «novo ciclo» que agora ini-
cia, afirmando ser prioritário re-
cuperar rapidamente dos efeitos 
negativos das adversidades dos 
últimos quatro anos – incêndio 
florestal de 2017, «duas violentas 
tempestades com destruição de 
diversas infraestruturas» e, final-
mente, a pandemia de Covid-19 - e 
«aproveitar todas as oportunida-
des de investimento que se avizi-
nham», tanto no âmbito do Pla-
no de Recuperação e Resiliência, 
como da conclusão do Portugal 
2020, sem esqueceras oportuni-
dades criadas pelo novo quadro 
comunitário.

“Sucesso da região é o 
sucesso de cada um dos 
19 concelhos da CIM-RC”

João Miguel Henriques não 
tem dúvidas de que «o sucesso 
do poder local não se dissocia de 
uma adequada estratégia nacio-
nal e regional», que tenha em vis-
ta o combate às assimetrias e uma 
maior coesão territorial, pelo que 
prometeu estar ativo nos diversos 
fóruns em que a autarquia tem as-
sento, «contribuindo com propos-
tas» e, sobretudo, «reivindicando 
as necessidades locais», apontou.

Tomada de Posse dos Órgãos da Câmara Municipal e Assembleia Municipal

No seu discurso, fez questão 
de lembrar a importância que «os 
projetos de carácter intermunici-
pal têm para o desenvolvimento 
local, seja pela escala, seja pela 
visibilidade que permitem alcan-
çar», frisando que «a Comunida-
de Intermunicipal da Região de 
Coimbra é um desses bons exem-
plos», recordando o trabalho 
conseguido nos últimos anos e «o 
compromisso de todos os 19 con-
celhos na defesa de um interesse 
colectivo comum».

Enalteceu o espírito de unida-
de que se vive naquele organismo, 
afirmando que “não há presiden-
tes com mais e menos importân-
cia” e que «nunca fizeram parte 
do léxico da região a utilização de 
expressões como “Câmaras de me-
nor ou maior dimensão”, nem os 
diferentes presidentes de Câmara 
foram catalogados de tendo mais 
ou menos importância em função 
do município a que presidem ou 
da cor partidária que o elegeu», 
sublinhou. 

No que toca aos projetos mu-
nicipais que pretende concretizar, 
e numa perspetiva de continuida-
de, o autarca apontou a expansão 

do parque industrial com início 
da construção da 2.ª fase do pólo 
II e a modernização do pólo I; as 
obras de requalificação do edifí-
cio do centro de saúde, depois do 
acordo com o Ministério da Saú-
de, e a perspetiva de fazer o mes-
mo com a tutela da Educação para 
a Escola sede do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares; 
também a construção da primeira 
fase da rede de ciclovias do conce-
lho; a construção do Parque Natu-
ra da Fraga e da praia Fluvial da 
Moenda, entre outros da área do 
turismo, ambiente, cultura e dinâ-
micas sociais.

Apontou ainda a expectativa 
da ligação viária entre IP3 e A13, 
pelo corredor Sul do Rio Monde-
go - «finalmente em processo de 
concretização», ainda que sejam 
necessários ultrapassar vários trâ-
mites processuais demorados até 
ao início da obra no terreno.  

Nuno Lima Fernandes, foi tam-
bém reconduzido no cargo de pre-
sidente da Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Poiares e, no seu 
discurso, felicitou não só os depu-
tados e vereadores empossados 
ou os futuros presidentes das Jun-

tas de Freguesia, como também 
todos aqueles que integraram lis-
tas candidatas à Câmara, à Assem-
bleia Municipal e às Assembleias 
de Freguesia. «Por quererem fazer 
algo pela sua terra» e pela «cora-
gem que é, cada vez mais, preciso 
ter para dar a cara». «Poiares conta 
convosco e quem nos elegeu está 
atento» ao cumprimento dos seus 
anseios, realçou. 

Um Executivo com um presidente e 
quatro mulheres vereadoras

Maria Albertina Ferreira e San-
dra Carvalho, pelo PSD e Maria da 
Luz Pedroso e Lara Henriques de 
Oliveira, pelo PS, são as quatro ve-
readoras que acompanham João 
Miguel Henriques no Executivo 
Municipal. O caráter pouco usual 
desta configuração não passou 
despercebido logo na primeira 
reunião da Câmara, tendo o pre-
sidente sublinhado a feliz circuns-
tância, fazendo questão de deixar 
bem claro que «estas quatro mu-
lheres que compõem este Órgão, 
integram-no porque têm a capa-
cidade e qualidade reconhecidas 
por todos, e não por uma questão 
legal, nomeadamente de cumpri-

mento da Lei da Paridade, a qual, 
na realidade, acaba por subvalori-
zar a competência e o trabalho da 
mulher».

Aproveitou ainda o momento 
para projetar a atividade futura 
do Executivo, afirmando que «se-
rão 4 anos de muito trabalho, es-
perando a contribuição de todas», 
e reforçando «a disponibilidade 
da maioria para continuar a tra-
balhar neste Órgão numa pers-
petiva de cooperação, disponíveis 
e de ‘porta aberta’, como sempre 
temos estado e pretendemos con-
tinuar, por forma a que possamos 
corresponder às expectativas do 
mandato confiado pelo Poiaren-
ses», destacou João Miguel Henri-
ques.

Juntas de Freguesia a uma só cor
Nas Juntas de Freguesia a gran-

de novidade foi a ‘conquista’ do 
pleno pelo PS, ganhando nas qua-
tro freguesias do concelho, recon-
duzindo na Arrifana José Manuel 
Henriques e João Carlos Féteira 
em São Miguel, e elegendo Loide 
Ferreira nas Lavegadas e Nuno Ne-
ves na sede de concelho - Poiares 
(Santo André).
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1
MANDATO

Distribuição dos mandatos
por força partidária

Distribuição dos mandatos
por força partidária

Câmara Municipal Assembleia Municipal

VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Maria Albertina de Carvalho 
Simões Ferreira

PSD

VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Sandra Isabel Marques 
de Sousa Carvalho

PSD

VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Maria da Luz Pereira Pedroso
PS

VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ana Lara Henriques de Oliveira
PS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

João Miguel Sousa Henriques
PS

Câmara
Municipal
Mandato 2021/2025
Composição

Distribuição dos Pelouros

Presidente da Câmara muniCiPal

João Miguel Sousa Henriques
       presidente@cm-vilanovadepoiares.pt

Gabinete de Apoio à Presidência; Unidade de Obras e Planeamento - Obras Pública e Infraestruturas 

Municipais (Obras Públicas Municipais, Obras por Administração Direta); Parque de Máquinas, 

Viaturas e Oficinas; Manutenção das infraestruturas e equipamentos municipais; Coordenação 

Geral da Atividade Municipal; Serviço Municipal de Proteção civil, (Operacional e Prevenção/ 

Sensibilização Educacional); Polícia Municipal; Julgado de Paz; Comunicação, Relações Públicas e 

Marketing; Gabinete de Apoio ao Empreendedor (Desenvolvimento económico, comércio, serviços e 

indústria, apoio ao Investidor e ao Empreendedor, Desenvolvimento / Investimento / Candidaturas); 

Relacionamento Institucional/ Operacional com as Juntas de Freguesia e outras Entidades 

Nacionais e Internacionais; Finanças (Contabilidade, Aprovisionamento, Património, Tesouraria); 

Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude

Vereadora a temPo inteiro da Câmara muniCiPal

Maria da Luz Pereira Pedroso
        luz.pedroso@cm-vilanovadepoiares.pt

Gabinete de Apoio ao Empreendedor - Empreendedorismo nas Escolas e Social, Semana 
do Empreendedorismo; Planeamento e Obras Particulares: Ambiente e Gabinete Técnico 
Florestal; Administração e Recursos Humanos: Recursos Humanos (SIADAP, Formação... 
); Serviços Sociais e Educação: Ação Social, Saúde, Educação e Gabinete de Inserção 
Profissional; Desenvolvimento Cultural e Turismo - Biblioteca e Museus

Vereadora a temPo inteiro da Câmara muniCiPal

Ana Lara Henriques de Oliveira
      lara.henriques.oliveira@cm-vilanovadepoiares.pt

Serviços de Medicina Veterinária Municipal; Gabinete de Informática; Modernização 
Administrativa e Regulamento Geral de Proteção de Dados; Planeamento e Obras 
Particulares: Obras Particulares, Planeamento, Topografia., Cartografia. e SIG; 
Administração e Recursos Humanos: Jurídico, Expediente Geral e Arquivo; Balcão Único 
de Atendimento ao Munícipe (Taxas e Licenças Diversas, Gabinete de Apoio ao Emigrante 
e Espaço Cidadão); Desenvolvimento Cultural e Turismo: - Cultura e Turismo
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Nuno Alexandre Figueiredo Neves
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES

José Manuel Fernandes Henriques
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ARRIFANA

João Carlos Henriques de Carvalho Féteira
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MIGUEL

Loide Liliana Sequeira Ferreira
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE LAVEGADAS

Sandra Sofia Coelho Trindade Barata
PS

Pedro Carvalho Henriques 
CDU

Marco Filipe Ferraz Ventura
PSD

Miguel Ângelo Simões 
de Almeida Marta Soares

PSD

Ana Filipa Rosa Ferreira
Carvalho dos Santos

PSD

Dina Mónica Alves Baptista
PS

Luís Miguel Almeida dos Santos
PSD

Rodrigo Soares Pedroso de Lima
PS

Cristina Bela Esteves
PS

Telmo Reinaldo Dias Inácio Ferreira
PS

Marcos André Marta Bento
PSD

Pedro Miguel Carvalho dos Santos
PS

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Nuno Vasco dos Santos Lima Fernandes
PS

1º SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Helena Daniel e Sousa Henriques Dinis
PS

2ª SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Luís Carlos Coelho Lopes
PS

Assembleia 
Municipal
Mandato 2021/2025
Composição
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PS 1.114 58,54% 382 57,44% 445 64,12% 81 55,48% 2.022 59,33% 3

PPD/PSD 546 28,69% 221 33,23% 191 27,52% 59 40,41% 1.017 29,84% 2

PCP-PEV 126 6,62% 28 4,21% 36 5,19% 2 1,37% 192 5,63% 0

BRANCOS 75 3,94% 16 2,41% 13 1,87% 5 2,05% 107 3,14% ---

NULOS 42 2,21% 18 2,71% 9 1,3% 1 0,68% 70 2,05% ---

VOTANTES 1.903 665 694 146 3.408

INSCRITOS 3.661 1.206 1.156 177 6.200

ABSTENÇÃO 48,02% 44,86% 39,97% 17,51% 45,03%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

TOTAL CONCELHO
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

SÃO MIGUEL
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

POIARES
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

ARRIFANA
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

LAVEGADAS

Câmara Municipal
Resultados por Assembleia de Voto e Totais

https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2021/resultados/territorio-nacional

PS 1.043 54,81% 345 51,88% 414 59,65% 79 55,48% 1.881 55,19% 9

PPD/PSD 593 31,16% 251 37,74% 209 30,12% 59 40,41% 1.112 32,63% 5

PCP-PEV 149 7,83% 39 5,86% 40 5,76% 3 1,37% 231 6,78% 1

BRANCOS 72 3,78% 14 2,11% 17 2,45% 3 2,05% 106 3,11% ---

NULOS 46 2,42% 16 2,41% 14 2,02% 2 0,68% 78 2,29% ---

VOTANTES 1.903 665 694 146 3.408

INSCRITOS 3.661 1.206 1.156 177 6.200

ABSTENÇÃO 48,02% 44,86% 39,97% 17,51% 45,03%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

TOTAL CONCELHO
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

SÃO MIGUEL
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

POIARES
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

ARRIFANA
ASSEMBLEIA DE VOTO DE

LAVEGADAS

Assembleia Municipal
Resultados por Assembleia de Voto e Totais

https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2021/resultados/territorio-nacional
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MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Francisca Gouveia 
Lima Pires de Sousa

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Alexandra Margarida 
Costa e Silva

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Sérgio Paulo
de Matos Eufrásio

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Ana Beatriz Ferreira Marta
PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Marisa Alves Fernandes
PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Arménio Vitor
Marques dos Santos

PS

2ª SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José António Rodrigues
PS

1º SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Margarida
Rodrigues Rosário

PS

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José Manuel Ferreira
Henriques Simões

PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Tiago Rafael  
Antunes Rodrigues

PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Carla Sofia dos 
Santos Cabanas

PS

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Nuno Alexandre 
Figueiredo Neves

PS

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de

POIARES - ST ºANDRÉ
Avenida Manuel Carvalho Coelho, 138
3350-054 Vila Nova de Poiares

239 421 036

239 421 036           

918 957 457

 www.fpsa.pt

geral@fpsa.pt

juntadefreguesiadepoiaresantoandre

Distribuição Dos manDatos por força partiDária

PS 1.169 61,43% 6

PPD/PSD 523 27,48% 3

PCP-PEV 118 6,20% 0

BRANCOS 59 3,1% ---

NULOS 34 1,79% ---

VOTANTES 1.903

INSCRITOS 3.661

ABSTENÇÃO 48,02%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2021/resultados/territorio-nacional

resultaDos
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MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Cristina Conceição 
Ferreira Silva Santos

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Bruno Joaquim 
Henriques Relvas

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José António
Duarte Simões

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Fernanda Paula
Carvalho Cação

PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Helena Graça Lobo Lima
PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Luís Daniel
da Silva Fernandes

PS

2ª SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Paula Cristina
Simões dos Santos

PS

1º SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Pedro Daniel
Seco Baptista

PS

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José Manuel
Carvalho da Silva

PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Maria Elisabete  
Ferreira Henriques

PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Bruno Gonçalo 
Martins da Silva

PS

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

José Manuel 
Fernandes Henriques

PS

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de

ARRIFANA
Santa Maria
3350-023 Vila Nova de Poiares

239 428 087

239 428 087           

www.freguesiaarrifana.pt/

geral@freguesiaarrifana.pt

paginafreguesiadearrifana

Distribuição Dos manDatos por força partiDária

PS 371 55,79% 6

PPD/PSD 235 35,34% 3

PCP-PEV 27 4,06% 0

BRANCOS 12 1,8% ---

NULOS 20 3,01% ---

VOTANTES 665

INSCRITOS 1.206

ABSTENÇÃO 44,86%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2021/resultados/territorio-nacional

resultaDos

 

3
MANDATOS

6
MANDATOS
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MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Inês Simões Carvalho 
PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Elisabete Maria 
Rosas Marques

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José da Silva
Santos Paulo

PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Tiago Ralha
Marques Farinha

PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Teresa Maria
Oliveira Martins Barata

PS

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

João Octávio Gonçalves
César da Cruz

PS

2ª SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Ana Cristina 
Simões Moniz Carvalho

PS

1º SECRETÁRIO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

José Eduardo
Silva Carvalho

PS

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Diana Marina Lima Correia
PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Alexandre Duarte  
Lourenço de Jesus

PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

Andreia Coimbra Ferreira 
PS

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

João Carlos Henriques
de Carvalho Féteira

PS

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de

SÃO MIGUEL DE POIARES
Rua da Cumieira, 1
3350-211 Vila Nova de Poiares

239 421 513

239 421 513           

www.jfsaomiguelpoiares.pt/

jfsaomiguelpoiares@hotmail.com

Freguesia-São-Miguel-de-Poiares-111592130542242/

Distribuição Dos manDatos por força partiDária

PS 496 71,47% 7

PPD/PSD 159 22,91% 2

PCP-PEV 20 2,88% 0

BRANCOS 11 1,59% ---

NULOS 8 1,15% ---

VOTANTES 694

INSCRITOS 1.156

ABSTENÇÃO 38,97%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2021/resultados/territorio-nacional

resultaDos

 

3
MANDATOS

6
MANDATOS
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MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Rosa Cláudia 
Santos Correia

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Ana Cristina 
dos Reis Simões

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Sérgio Paulo
Dinis da Silva

PSD

MEMBRO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Inês Alexandra
Coelho Santos

PS

2ª SECRETÁRI0 DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Carlos Alberto
Dias dos Santos

PS

1ª SECRETÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Anabela Martins Carvalho
PS

PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Ana Filipa Oliveira
PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

António dos Santos  
PS

VOGAL DA
JUNTA DE FREGUESIA

José Carlos 
da Costa Almeida

PS

PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA

Loide Liliana 
Sequeira Ferreira

PS

JUNTA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de

LAVEGADAS
Rua São José, 41
3350-052 Vila Nova de Poiares

239 455 667

239 455 667           

www.lavegadas.com

freguesiadelavegadas@hotmail.com

Junta-de-Freguesia-de-Lavegadas-1000424256638470

Distribuição Dos manDatos por força partiDária

PS 79 54,11% 4

PPD/PSD 62 42,47% 3

PCP-PEV 3 2,05% 0

BRANCOS 1 0,68% ---

NULOS 1 0,68% ---

VOTANTES 146

INSCRITOS 177

ABSTENÇÃO 17,51%

LEGENDA:           Número de Votantes             Percentagem de Votantes            Número de Mandatos

https://www.eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2021/resultados/territorio-nacional

resultaDos

 

3
MANDATOS

4
MANDATOS
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Vila Nova de Poiares recebeu o Selo ELoGe - Selo 
Europeu de Excelência na Governação

Vila Nova de Poiares foi dis-
tinguido no âmbito do projeto 
ELoGe, com a atribuição do Selo 
Europeu de Excelência na Gover-
nação, criado no seio do Conse-
lho da Europa e instituído, pela 
primeira vez, em Portugal. 

O objetivo deste projeto ELo-
Ge foi o de mobilizar e estimular 
a ação dos municípios, de modo 
que os cidadãos em todos os mu-
nicípios portugueses possam be-
neficiar de uma boa governação 
democrática a nível local, através 
da melhoria contínua da qualida-
de dos serviços públicos, envolvi-
mento da população e políticas 
que atendam as suas expetativas 
legítimas.

O Selo foi atribuído pelo Cen-
tro de Peritos para a Boa Governa-
ção do Conselho da Europa, em 
cooperação com a UDITE (Fede-

7 municípios portugueses foram distinguidos com este prémio e apenas dois na região centro.

ração Europeia dos Dirigentes da 
Administração Local) e a ATAM 
(Associação dos Trabalhadores da 
Administração Local), tendo ava-
liado 12 princípios da Boa Gover-
nação Democrática.

A cerimónia de entrega do Selo 
decorreu em Loulé, na presença 
de Vítor Aleixo, Presidente da Câ-
mara Municipal de Loulé, Francis-
co Alveirinho Correia, Presidente 
da ATAM, Luís Leite Ramos, Depu-
tado da Assembleia da República 
e Membro da Assembleia Parla-
mentar do Conselho da Europa 
como Relator dos Poderes Locais 
e Regionais, para as questões da 
Boa Governação e, ainda com 
intervenções, via zoom, de Alina 
Tatarenko, Chefe do Centro de 
Peritos para a Boa Governação do 
Conselho da Europa e Paul Gatt, 
Presidente da UDITE

Poiares integra Rede Nacional de Coworking e Teletrabalho
O Município de Vila Nova de 

Poiares passou a integrar a Rede 
Nacional de Espaços de Cowor-
king «Teletrabalho no Interior. 
Vida Local, Trabalho Global», ato 
oficializado com a assinatura 
do acordo de cooperação para 
estabelecimento de espaços de 
teletrabalho nos territórios do in-
terior, no âmbito da CIM-Região 
de Coimbra, na presença das Mi-
nistras da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa, do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho e da Moderni-
zação do Estado e da Administra-
ção Pública (MMEAP), Alexandra 
Leitão.

Estes acordos de cooperação 
permitem o estabelecimento des-
tes espaços de coworking, previs-
tos no Programa de Estabilização 

Assinatura de acordo de cooperação decorreu no Ministério da Coesão Territorial

Económica e Social, e contribuir 
para a dinamização dos terri-
tórios do Interior, facilitando a 
fixação e atração de pessoas e 
empresas, ao mesmo tempo que 
diminui a necessidade de deslo-
cações e a consequente pegada 
carbónica. O teletrabalho e o co-
working assumem particular im-
portância para os territórios de 
baixa densidade na redução da 
assimetria geográfica de ofertas 
profissionais, democratizando as 
oportunidades entre regiões.

A rede agora constituída, ali-
nhada com os objetivos do Pro-
grama de Valorização do Interior, 
pretende incentivar a fixação de 
pessoas no interior do país e pro-
mover a partilha de experiências 
e ideias entre trabalhadores de 
vários contextos e origens.
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Município de Poiares é Autarquia Familiarmente Responsável
A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares recebeu pelo ter-
ceiro ano consecutivo a bandei-
ra de Autarquia Familiarmente 
Responsável, distinção atribuída 
pelo Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis 
(OAFR) que destaca as autarquias 
do país em matéria de responsa-
bilidade familiar.

Na cerimónia que decorreu 
em Coimbra, o Presidente do Mu-
nicípio João Miguel Henriques 
recebeu a bandeira verde, repre-
sentativa da distinção, das mãos 
do secretário de Estado da Des-
centralização e da Administra-
ção Local, Jorge Botelho, e de Rita 
Mendes Correia, presidente da As-
sociação Portuguesa das Famílias 
Numerosas.

Para João Miguel Henriques, 
«a renovação da distinção pelo 
terceiro ano consecutivo é, para 
além do reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido, a vali-
dação das políticas sociais que 

Distinção atribuída à Câmara Municipal pelo terceiro ano consecutivo

temos promovido e que se carac-
terizam como transversais, inte-
gradas e integradoras de apoio e 
valorização da família, dotando o 
Concelho de Vila Nova de Poiares 
de respostas e programas relevan-
tes nesta área».

Refira-se que a atribuição des-
ta distinção pelo OAFR teve por 
base a avaliação às medidas ado-
tadas pelo Município em áreas 
como o apoio à maternidade e pa-
ternidade, a famílias com necessi-
dades especiais; serviços básicos; 
educação e formação; habitação 
e urbanismo; transportes; saúde; 
cultura; desporto, lazer e tempo 
livre; cooperação, relações insti-
tucionais; e participação social.

Criado em 2008, o Observató-
rio de Autarquias Familiarmente 
Responsáveis procura criar siner-
gias positivas para todos os mu-
nicípios nacionais, bem como dar 
visibilidade às autarquias que se 
destaquem por práticas amigas 
das famílias.

Câmara Municipal apoia compra de viatura
para os Bombeiros Voluntários

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares aprovou em Re-
união do Executivo a atribuição 
de um apoio no montante de 40 
mil euros à Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
do Concelho para a aquisição de 
um Veículo Tanque Tático Urbano 
(VTTU).

Recorde-se que durante o 
combate aos incêndios de 2017 a 
Corporação ficou privada de três 
viaturas do seu parque automó-
vel, nomeadamente um veículo 
de comando operacional tático 
(VCOT) num acidente, uma am-
bulância nova, apenas há uma 
semana ao serviço, e um veículo 
tanque tático urbano, que arde-
ram, tornando as suas reparações 
economicamente inviáveis.

Montante de 40 mil euros permitirá à Corporação adquirir Veículo Tanque Tático Urbano (VTTU)

Se é certo que a Associação 
conseguiu, a expensas próprias, 
adquirir uma nova Ambulância 
e uma viatura de comando - esta 
última com apoio por parte da 
Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC) -, 
já a reposição do Veículo Tanque 
Tático Urbano representa um in-
vestimento que só seria possível 
com o apoio do Município.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, «este é um apoio que 
se impõe, porque é da mais ele-
mentar justiça que o façamos, 
sobretudo, em reconhecimento 
do papel que os Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares 
desempenham enquanto parcei-
ros fundamentais do Município 
e principais agentes de proteção 

civil, assumindo-se como profis-
sionais de primeira linha na defe-
sa dos bens e haveres das popula-
ções em situação de emergência».

Como realçou João Miguel 
Henriques, «a Associação tem 
desempenhado ao longo destes 
últimos dois anos um trabalho 
imprescindível no combate à 
Covid-19, como garante dos cui-

dados de saúde aos cidadãos, na 
emergência, no transporte, na 
limpeza e desinfeção de espaços, 
no Centro de Vacinação e na reali-
zação de testes, em suma, um sem 
fim de atividades fundamentais 
para assegurar o bem-estar e se-
gurança das comunidades».

«É um esforço que o Município 
faz, na medida em que reconhe-

ce que este meritório trabalho 
implica, naturalmente, um au-
mento de custos extraordinário, 
dada a necessidade de proteger 
operacionais e cidadãos, através 
da aquisição de equipamentos de 
proteção individual, desinfetan-
tes, e higienização das ambulân-
cias e diferentes espaços», reco-
nheceu o Presidente da Câmara.
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Poiares ganha Selo de Qualidade 
Exemplar de Água para 
Consumo Humano

Galardão atribuído pela ERSAR durante a 16ª Expo Conferência da Água

O Município de Vila Nova de 
Poiares foi novamente distin-
guido com o Selo de Qualidade 
Exemplar de Água para Consumo 
Humano 2020, numa cerimónia 
que decorreu em Lisboa, a en-
cerrar a 16º Expo Conferência da 
Água, e na qual marcou presença 
o Presidente da Câmara Munici-
pal, João Miguel Henriques.

Trata-se de uma iniciativa da 
Entidade Reguladora dos Servi-
ços de Água e Resíduos e do jor-
nal Água & Ambiente, que todos 
os anos distinguem as entidades 
com desempenhos de referência 

na prestação destes serviços.
Para o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henri-
ques, «este Selo revela o grande 
esforço que o Município desen-
volveu para cumprir cumulativa-
mente todos os critérios previstos 
no regulamento que definem a 
sua atribuição, mas sobretudo é 
o reconhecimento, pela quarta 
vez consecutiva, da excelência da 
prestação deste serviço à comuni-
dade».

Recorde-se que o serviço de 
abastecimento de água é desde 
2020 competência da APIN – Em-

presa Intermunicipal de Ambien-
te do Pinhal Interior, empresa 
constituída exclusivamente por 
capitais públicos dos 11 municí-
pios que reúne, nomeadamente 
Alvaiázere, Ansião, Castanhei-
ra de Pera, Figueiró dos Vinhos, 
Góis, Lousã, Pampilhosa da Ser-
ra, Pedrógão Grande, Penacova, 
Penela e Vila Nova de Poiares, 
sendo a responsável pela gestão e 
operação dos serviços de água, sa-
neamento e resíduos urbanos dos 
onze concelhos, e continuando a 
garantir todos os parâmetros de 
qualidade do serviço prestado.

«MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO»
E «AUTARQUIA SOLIDÁRIA»

O Município de Vila Nova de Poiares foi dis-
tinguido pelo quinto ano consecutivo como 
“Município Amigo do Desporto”, e, pela 
primeira vez, com o galardão de “Autarquia 
Solidária”
A cerimónia decorreu em Torres Novas, 
onde a Chefe da Unidade de Funções Sociais 
do Município de Vila Nova de Poiares, Sónia 
Costa, recebeu do Presidente da associação 
Cidade Social, Pedro Mortágua Soares, os 
diplomas de ambas as distinções.

O Município de Vila Nova de 
Poiares e a Comunidade Inter-
municipal – Região de Coimbra 
(CIM-RC), em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares, prepararam 
uma sessão de leitura interativa 
online com o escritor Pedro So-
romenho, para alunos dos 3º e 
4º anos dos Centros Escolares de 
Arrifana e São Miguel de Poiares.

Trata-se de uma atividade 
inserida nas celebrações do mês 
internacional das bibliotecas 
escolares com o intuito de pro-
mover o papel fundamental do 
livro e da leitura, no âmbito do 
programa Realiza.te, dirigido a 
todas as escolas da rede pública 
dos 19 municípios que integram 
a CIM-RC, visando promover o 

sucesso escolar, a equidade so-
cial, o emprego e a igualdade de 
oportunidades nos jovens.

Assim, e através de uma plata-
forma online, Pedro Soromenho 
apresentou o livro ‘Inês, a inven-
tora de profissões’, escrito por si, 
e com ilustrações de Zita Pinto, e 
que retrata a jovem Inês, mascote 
do programa Realiza.te, que des-
de 2016 desafia os pequenos em-
preendedores do 1º ciclo da nossa 
região, a criar histórias e jogos 
didáticos, e lhes dá a conhecer o 
nosso território na companhia de 
amigos que a visitam.

Recorde-se que já em maio, 
uma ação idêntica tinha decorri-
da, dessa vez dirigida aos alunos 
do 4º ano do Centro Escolar de 
Santo André.

Livro “Inês, a 
inventora de profissões” 
apresentado aos alunos

Iniciativa no âmbito do programa Realiza.te 
da CIM – Região de Coimbra
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Assinado contrato-programa para AIGP do Alva – 1.ª fase

O Município de Vila Nova de 
Poiares assinou na Pampilhosa da 
Serra o contrato-programa para a 
criação da AIGP – Área Integrada 
de Gestão da Paisagem – do Alva, 
com apoio previsto no Progra-
ma de Recuperação e Resiliência, 
numa ação que contou com a do 
Primeiro Ministro, António Costa.

De acordo com o documen-
to assinado entre o Município, o 
Fundo Ambiental, o Instituto da 
Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. e a Direção-Geral do 
Território, esta medida pretende 
«promover a gestão e exploração 
comum dos espaços agrícolas e 
florestais em zonas de minifún-
dio e de elevado risco de incên-
dio, com o objetivo de garantir 
uma maior resiliência ao fogo e 
melhorar os serviços de ecossiste-
mas, promovendo a revitalização 
destes territórios e a adaptação às 

Medida integrada no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência

alterações climáticas».
Este é apenas o primeiro passo 

para a primeira-fase de implemen-
tação da medida, que depende da 
adesão dos produtores e proprie-

tários, e que passará, desde logo 
pela sensibilização e envolvimen-
to dos interlocutores locais, a fim 
de reconverter uma área florestal 
identificada na freguesia de Lave-

gadas, junto ao Rio alva, corres-
pondente a cerca de 464 hectares 
nos quais se estima a existência de 
1.000 prédios rústicos. Refira-se 
que, além desta já identificada, o 

Município pretende também criar 
outras AIGP’s no concelho.

Pretende-se, num primeiro 
momento, identificar produtores 
e proprietários e sensibilizá-los 
para a necessidade de, desde logo 
promover o cadastro simplificado, 
a par da implementação das medi-
das necessárias à reconversão de 
áreas florestais, agrícolas e silvo-
pastoris integradas em AIGP.

Num segundo momento, nes-
tas AIGP serão criadas as condi-
ções necessárias para o desenvol-
vimento de Operações Integradas 
de Gestão da Paisagem (OIGP) a 
executar num modelo de gestão 
agrupada, da responsabilidade de 
uma entidade gestora e suportada 
por um programa multifundos 
de longo prazo que disponibiliza 
apoios ao investimento inicial, 
bem como às ações de manuten-
ção e gestão ao longo do tempo.

«Saída de Campo» promoveu conhecimentos 
sobre flora local

O Município de Vila Nova 
de Poiares, em parceria com a 
Sociedade Portuguesa de Botâ-
nica, promoveu uma Saída de 
Campo com o objetivo de dar a 
conhecer à população em geral 
a flora existente no Concelho.

A saída de campo, que con-
tou com a presença do Dr. An-
dré Carapeto da Sociedade Por-
tuguesa de Botânica, decorreu 
em parte do Percurso Pedestre 
da Ribeira de Moinho, com ini-
cio em Santa Maria, num per-
curso circular, onde foi possível 
conhecer os diferentes tipos 
de vegetação e observar, na 
Quinta da Moenda, a transfor-
mação do que era um espaço 
rural abandonado e ocupado 

Iniciativa permtiu comemorar o Dia Mundial do Ambiente em contacto com a natureza

por matos altos, parcialmente 
invadido por espécies exóticas, 
num espaço florestal hoje con-
siderado como o “Refúgio bio-
lógico de Vila Nova de Poiares”.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «a consciência ambiental 
e a proteção do meio-ambiente 
são fatores que é cada vez mais 
importante despertar nas pes-
soas, e para isso é fundamental 
dar a conhecer o fantástico pa-
trimónio natural que temos no 
nosso concelho», referiu, recor-
dando «a importância de divul-
gar e promover as boas práticas 
ambientais, na defesa dos re-
cursos endógenos e das espé-
cies autóctones, como acontece 

na Quinta da Moenda”.
A iniciativa, que decorreu 

no âmbito da comemoração 
do Dia Mundial do Ambiente, 
surgiudo apoio do Município 
ao projeto “Lista vermelha da 
flora vascular de Portugal con-
tinental”, que teve como objeti-
vos melhorar o conhecimento 
da distribuição geográfica das 
plantas vasculares nativas de 
Portugal continental e avaliar o 
seu risco de extinção. 

Trata-se de um projeto que 
foi cofinanciado através do PO-
-SEUR e Fundo de Coesão, con-
tando ainda com o apoio de ou-
tras entidades, nomeadamente 
do Município de Vila Nova de 
Poiares.
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Município é um dos 
vencedores do Prémio 
Aristides Sousa Mendes

Projeto ‘Nas malas deixámos o coração…’ em parceria com 
o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares

O Município de Vila Nova de Poiares foi um 
dos cinco vencedores da primeira edição do 
Prémio Autárquico ‘Aristides de Sousa Medes 
e outros salvadores portugueses – Holocausto, 
valores universais, humanismo e justiça’, na 
categoria Fazer Acontecer’ com o projeto ‘Nas 
malas deixámos o coração…’, numa parceria 
com o Agrupamento de Escolas do Concelho.

Na cerimónia de entrega do prémio, que 
decorreu no Palácio Galveias, em Lisboa, mar-
caram presença a Vereadora da Câmara Muni-
cipal Lara Henriques de Oliveira, e a Adjunta 
da Direção do Agrupamento, Iolanda Daniel, 
que receberam os certificados perante a minis-
tra da Modernização do Estado e da Adminis-
tração Pública, Alexandra Leitão e o ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros Augus-
to Santos Silva.

O projeto ‘Nas malas deixámos o cora-
ção…”, submetido pelo Município em parceria 
com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
de Poiares destaca o conhecimento da histó-
ria da II Guerra Mundial, como de particular 
relevância sobretudo entre os mais jovens, 
considerando as crescentes ondas de antis-
semitismo, o crescimento de incidentes e de 
violência por motivos raciais, as violações de 
direitos humanos em diversos países e a falta 
de conhecimento sobre o Holocausto.

O público alvo do projeto vencedor tem 
como principal público-alvo os estudantes 
do 3º ciclo do ensino básico, garantindo o seu 
interesse na sua execução e nos valores e me-
mórias que pretende transmitir, permitindo 
assim angariar embaixadores para o desenvol-
vimento de novos comportamentos, ativida-
des e ações de cariz humanitário, de liderança 
e cooperação.

Paralelamente, esta iniciativa visa também 
envolver a população local através da realiza-
ção de eventos temáticos, com a exibição da 
exposição ‘Nas malas deixámos o coração…’, 
suscitando o interessa da comunidade, con-
tando com a colaboração da Companhia de 
Teatro Experimental de Poiares.

Integrando o Projeto Nunca Esquecer – Pro-
grama Nacional em torno da Memória do Ho-
locausto, o prémio “Aristides de Sousa Mendes 
e outros salvadores portugueses” é uma distin-
ção honorífica e de natureza não pecuniária 
atribuído às autarquias que, por sua iniciativa 
ou em articulação com a sociedade civil, pro-
movam práticas, programas ou projetos de 
elevado mérito e interesse público.

Refira-se que os restantes vencedores foram 
os municípios de Braga, Elvas, Almeida e Vila 
Nova de Cerveira, tendo ainda sido atribuídas 
12 menções honrosas.

O MAR COMEÇA AQUI

No âmbito do Programa Eco-Escolas o Centro Escolar de Poiares (Santo André) e o 
Centro Escolar de São Miguel de Poiares associaram-se à iniciativa “ O Mar Começa 
Aqui” promovida pela ABAE- Associação Bandeira Azul da Europa em parceria com o 
Município de Vila Nova de Poiares. Esta ação teve por objetivo sensibilizar a comunida-
de, em particular a escolar, para as consequências da incorreta deposição dos resíduos 
nos ecossistemas terrestes e marinhos.

ALUNOS ASSUMEM COMPROMISSO VERDE DA JUVENTUDE

Alunos do ensino secundário da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos assinaram o Com-
promisso Verde da Juventude, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, João Miguel Henriques, e do Presidente do Agrupamento de Escolas 
do Concelho, Eduardo Sequeira.
Entre os compromissos agora firmados incluem-se a promoção da separação dos resí-
duos na escola, a sensibilização da comunidade local para a problemática da separação 
de resíduos, e ainda a promoção do uso da bicicleta nas deslocações e uma mobilidade 
mais ‘amiga’ do ambiente

QR CODES IDENTIFICAM ÁRVORES DA FLORESTA PEDAGÓGICA

 As árvores da Floresta Pedagógica da Escola E.B. 2,3/S Dr. Daniel de Matos são agora 
identificadas com recurso a QR codes, que remete o utilizador para um site onde 
poderá obter toda a informação relativa ao exemplar em causa. Trata-se de um trabalho 
de um grupo de alunos da turma A do 12º ano (ano letivo 2020/2021) daquele esta-
belecimento de ensino, do curso de Ciências e Tecnologias. desenvolvido no âmbito da 
Cidadania e Desenvolvimento, em associação com o Projeto Eco-Escolas.
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Centro de 
Competências 
promove 
I Congresso 
Nacional de 
Caprinicultura

O I Congresso Nacional 
da Caprinicultura, promovi-
do pelo Centro de Compe-
tências da Caprinicultura 
(CCC), decorreu em formato 
online sob o tema “A Im-
plantação Territorial da 
Caprinicultura - Os produ-
tos e a Gestão dos Recursos 
Naturais”, juntando as mais 
importantes entidades rela-
cionados com o setor.

O evento contou com 
a participação da Sra. 
Ministra da Coesão Terri-
torial, Ana Abrunhosa, na 
cerimónia de abertura, a par 
do Presidente do Instituto 
Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária - 
INIAV, Nuno Canada, e do 
Presidente da Comissão de 
Gestão do CCC, João Miguel 
Henriques, em represen-
tação do Município de 
Vila Nova de Poiares, e ao 
longo dos 4 dias do evento, 
foram abordadas diferen-
tes sessões temáticas, com 
oradores convidados e 
apresentações de trabalhos 
submetidos, promovendo 
assim o debate generalizado 
em torno das matérias mais 
relevantes para o desenvol-
vimento da caprinicultura. 

Para o Município de Vila 
Nova de Poiares, que pre-
side ao Centro de Compe-
tências da Caprinicultura, o 
balanço foi muito positivo, 
conseguindo reunir os 
vários parceiros do setor e 
debater as estratégias de 
ação, ao mesmo tempo que 
contribuiu para definir as 
linhas orientadoras capazes 
de influenciar as políticas 
nacionais que direta ou 
indiretamente afetam, 
no caso vertente, toda a 
fileira da caprinicultura em 
Portugal.

A Ministra da Agricultura, Ma-
ria do Céu Antunes, esteve em 
Vila Nova de Poiares para uma 
reunião com o Centro de Compe-
tências da Caprinicultura (C.C.C.), 
em particular com os membros 
que representam as associações 
de produtores, e ainda com autar-
cas locais.

Em cima da mesa estiveram 
as dificuldades relacionadas com 
este setor, nomeadamente «as 
adversidades existentes para rea-
lizar novos investimentos e a cada 
vez maior escassez de efetivos», 
como referiu o Presidente da Câ-
mara Municipal, João Miguel 
Henriques.

Frisando que esta «é a região 
de Portugal que atualmente me-
nos apoios recebe ao nível de pa-
gamentos diretos», a Ministra da 
Agricultura acredita que uma das 
soluções passa «pelo novo Plano 
Estratégico da PAC, atualmente 
em consulta pública, e que permi-

tirá a partir de 2023 aumentar os 
apoios às raças autóctones e pe-
quenos ruminantes em cerca de 
31% nesta região em particular».

De acordo com a Ministra Ma-
ria do Céu Antunes, «a manuten-
ção das raças autóctones é essen-
cial à garantia de qualidade e à 
preservação da integridade terri-
torial de uma região que enfrenta 
desafios demográficos e vulnera-
bilidade aos incêndios».

Para João Miguel Henriques, 
«as palavras da Sra. Ministra são 
uma lufada de ar fresco, dado 
que a visão estratégica aqui apre-
sentada, assim como as medidas 
que se pretendem implementar, 
podem assumir-se como contri-
buto determinante para o setor, 
que tem de ser mais apelativo e 
lucrativo, aproximando ao invés 
de afastar as pessoas».

Recorde-se que «para Vila Nova 
de Poiares a fileira da Caprinicul-
tura assume enorme relevância 

económica e cultural, sobretudo 
no plano gastronómico através 
da Chanfana, pelo que é de todo o 
interesse do Município que sejam 
dadas respostas concretas que 
promovam a sustentabilidade e 
o potencial endogénico do setor», 
concluiu o Presidente da Câmara 
Municipal. 

 
Ministra visitou o Capril da 
Serra do Bidoeiro

Após a reunião foi possível fa-
zer uma visita ao Capril instala-
do na Serra do Bidoeiro, fruto de 
uma candidatura da Junta de Fre-
guesia de São Miguel de Poiares 
ao Fundo Florestal Permanente 
do ICNF (Instituto de Conserva-
ção da Natureza e das Florestas), 
e que permitiu criar um rebanho 
com cerca de 60 cabras sapado-
ras, como pode constatar in loco 
a Ministra da Agricultura.

Este projeto promovido pela 
Freguesia e com o apoio da Câ-

Ministra da Agricultura debateu em 
Poiares setor da Caprinicultura

Reunião com Centro de Competências da Caprinicultura 

mara Municipal pretende contri-
buir para a prevenção dos fogos 
florestais no concelho, em áreas 
classificadas como de risco alto 
e muito alto de incêndio, numa 
área de 51,47 hectares correspon-
dentes a baldios de São Miguel e 
de Lavegadas e, ao mesmo tempo, 
assumir-se como um contributo 
para combater o baixo nível de 
efetivos caprinos.

Refira-se, por fim, que o Centro 
de Competências de Caprinicul-
tura, cuja Comissão de Gestão é 
presidida pelo Município de Vila 
Nova de Poiares, Concelho onde 
está localizada a sua sede – tem 
por missão promover o desen-
volvimento e sustentabilidade 
da fileira da caprinicultura, em 
Portugal, pela via do reforço da 
investigação, da promoção da 
inovação e das boas práticas na 
produção de caprinos e da trans-
ferência e divulgação do conheci-
mento.
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Câmara Municipal vai beneficiar edifício do Centro de Saúde
A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares aprovou por una-
nimidade em reunião do Executi-
vo a proposta de adjudicação da 
empreitada para beneficiação no 
Centro de Saúde do Concelho or-
çada €647.720,28, à sociedade Ar-
goconstrutora – Construção Civil, 
Lda.

A intervenção, que terá a dura-
ção estimada de um ano, é finan-
ciada pelo programa Centro 2020, 
e resulta de um acordo estabeleci-
do entre o Município de Vila Nova 
de Poiares e o Ministério da Saúde, 
no qual ficou estabelecido que a 
Câmara assumiria a responsabili-
dade pela obra, já que o edifício é 
propriedade do estado central.

Para o Presidente da Câmara, 
«esta é uma intervenção que há 
muito tempo urge ser realizada, 

Empreitada orçada em cerca de 648 mil euros tem prazo de execução de um ano

fundamentalmente pela neces-
sidade em assegurar a qualidade 
exigível em termos de condições 
mínimas e indispensáveis para 
prestar os devidos cuidados de 
saúde à população, e também pe-
los já visíveis sinais de degradação 
que o edifício do Centro de Saúde 
apresenta.

De acordo com João Miguel 
Henriques, «este investimento, 
- compromisso que assumimos 
com a população -, permitirá ofe-
recer melhores condições aos pro-
fissionais para executarem o seu 
trabalho, como particularmente 
no atendimento aos utentes, so-
bretudo numa área tão importan-
te como é a da saúde».

No âmbito da requalificação 
do Centro de Saúde está prevista a 
reabilitação do interior e exterior 

do edifício, tendo também uma 
componente ambiental e de sus-
tentabilidade, através da melho-
ria do comportamento do edifício 
ao nível da eficiência energética.

Refira-se que perante a neces-

sidade em manter o Centro de 
Saúde aberto à população, a inter-
venção será realizada de forma fa-
seada, em estreita articulação com 
os profissionais de saúde, por for-
ma a mitigar todos os constrangi-

mentos que decorrerão da obra. 
Assim, apela-se à compreensão de 
todos os utentes pelos eventuais 
transtornos causados durante o 
período em que irá decorrer a em-
preitada.

Partida Destino - Preço 

ROTAl Vila Nova de Poiares 

Sabouga 2.15€ 
Igreja Nova 2,45€ 
Moura Morta 2.45€ 
Barreiro 2.25€ 
Venda Nova 1,45€ 
Moinhos 1.45€ 
Segundeira 1.05€ 

ROTA2 Vila Nova de Poiares 

Carvalho 2.15€ 
Soutelo 2,15€ 
Arrifana 1.05€ 
Balteiro 1.05€ 
Santa Maria 1,05€ 
Vilar 1,45€ 
Louredo 1.90€ 

ROTA3 Vila Nova de Poiares 

Ribas 2,15€ 
Vale da Clara 1,90€ 
Vale Carvalhal 1,90€ 
Algaça 1.45€ 
Pereiras 1.45€ 
Póvoa 1,45€ 
Pinheiro 1,45€ 

Horários 

Vila Nova de Poiares (2' e 4' feira)- Rota 1 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Igreja Nova 

Vila Nova de Poiares (2' e 4' feira)- Rota 2 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Carvalho 

Vila Nova de Poiares (2' e s• feira)- Rota 3 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Ribas 

Vila Nova de Poiares (2' e s• feira)- Rota 4 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Olho Marinho 

Vila Nova de Poiares (2' e s• feira)- Rota 5 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Framilo 

Vila Nova de Poiares (2' e 4' feira)- Rota 6 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Casais 

Partida 

ROTA4 

Olho Marinho 
Alveite Grande 
São Miguel 
Mal Partida 

ROTAS 

Framilo 
Vale de Vaíde 
Forcado 
Vale afonso 
Vale do Gueiro 
Casal do Gago 
Fonte Longa 
Boiça 
Lombada 

ROTAS 

Casais 
Oliveira 
Ervideira 
Vimeiro 
Casa Nova 
Cabeças 

Destino - Preço 

Vila Nova de Poiares 

2,15€ 
1,90€ 
1.05€ 
1,45€ 

Vila Nova de Poiares 

1.90€ 
1.45€ 
1,90€ 
1.90€ 
1.90€ 
1,90€ 
1,90€ 
1.45€ 
1.45€ 

Vila Nova de Poiares 

1.45€ 
1,45€ 
1.45€ 
1.05€ 
1.05€ 
1,05€ 

08h30 
12h00 

09h30 
12h45 

09h00 
12h30 

09h00 
12h30 

09h30 
13h00 

09h30 
13h00 

Partida Destino - Preço 

ROTAl Vila Nova de Poiares 

Sabouga 2.15€ 
Igreja Nova 2,45€ 
Moura Morta 2.45€ 
Barreiro 2.25€ 
Venda Nova 1,45€ 
Moinhos 1.45€ 
Segundeira 1.05€ 

ROTA2 Vila Nova de Poiares 

Carvalho 2.15€ 
Soutelo 2,15€ 
Arrifana 1.05€ 
Balteiro 1.05€ 
Santa Maria 1,05€ 
Vilar 1,45€ 
Louredo 1.90€ 

ROTA3 Vila Nova de Poiares 

Ribas 2,15€ 
Vale da Clara 1,90€ 
Vale Carvalhal 1,90€ 
Algaça 1.45€ 
Pereiras 1.45€ 
Póvoa 1,45€ 
Pinheiro 1,45€ 

Horários 

Vila Nova de Poiares (2' e 4' feira)- Rota 1 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Igreja Nova 

Vila Nova de Poiares (2' e 4' feira)- Rota 2 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Carvalho 

Vila Nova de Poiares (2' e s• feira)- Rota 3 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Ribas 

Vila Nova de Poiares (2' e s• feira)- Rota 4 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Olho Marinho 

Vila Nova de Poiares (2' e s• feira)- Rota 5 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Framilo 

Vila Nova de Poiares (2' e 4' feira)- Rota 6 
Chegada ao Terminal Rodoviário de Vila Nova de Poiares 
Saída de Vila Nova de Poiares com destino a Casais 

Partida 

ROTA4 

Olho Marinho 
Alveite Grande 
São Miguel 
Mal Partida 

ROTAS 

Framilo 
Vale de Vaíde 
Forcado 
Vale afonso 
Vale do Gueiro 
Casal do Gago 
Fonte Longa 
Boiça 
Lombada 

ROTAS 

Casais 
Oliveira 
Ervideira 
Vimeiro 
Casa Nova 
Cabeças 

Destino - Preço 

Vila Nova de Poiares 

2,15€ 
1,90€ 
1.05€ 
1,45€ 

Vila Nova de Poiares 

1.90€ 
1.45€ 
1,90€ 
1.90€ 
1.90€ 
1,90€ 
1,90€ 
1.45€ 
1.45€ 

Vila Nova de Poiares 

1.45€ 
1,45€ 
1.45€ 
1.05€ 
1.05€ 
1,05€ 

08h30 
12h00 

09h30 
12h45 

09h00 
12h30 

09h00 
12h30 

09h30 
13h00 

09h30 
13h00 

O que é o Transporte Flexível a Pedido?
O Transporte Flexível a Pedido é um serviço de transporte público em que o 

passageiro deve fazer antecipadamente a reserva da sua viagem, permitindo a sua 

deslocação até ao centro de Concelho, onde poderá ir aos seus locais habituais 

(centro de saúde, farmácia, banco, correios, etc...)

Como posso reservar?
As reservas podem ser feitas até às 15h00 do dia anterior ao dia da viagem, através 

de uma chamada para o número de telefone 800 200 201. A centrar de reservas está 

disponível de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30, e das 14h00 às 17h30

Relembramos que este projeto, disponível nos municípios da CIM Região de Coimbra, tem como objetivo 

chegar a todas as aldeias do Concelho. Nos folhetos informativos apenas estão elencados alguns lugares, 

a título meramente indicativo, por forma a referenciar os circuitos, e porque seria impossível colocar nesse 

documento todos os lugares e aldeias do nosso Concelho.

www.sit-regiaodecoimbra.pt
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VI Conferência de Treino de Guarda-Redes em modo 
online juntou cerca de 500 participantes

Evento contou com acreditação pelo IPDJ

A VI edição da Conferência de 
Treino de Guarda-Redes foi rea-
lizada em modo online e contou 
com cerca de 500 participantes. O 
evento decorreu durante 3 dias e, 
à semelhança de 2020, realizou-
-se num formato online, fruto 
dos condicionamentos impostos 
pela situação de pandemia que 
ainda se verifica, contribuindo no 
entanto para a afirmação do seu 
caráter inovador, continuando 
a garantir as características que 
têm dado ao evento o reconhe-
cimento público de excelência, a 
presença de diversas caras bem 
conhecidas do ‘mundo da bola’, 
e alguns nomes do futebol inter-
nacional.

A sessão de abertura contou 

com a presença do Presidente da 
Câmara, João Miguel Henriques, 
que deu o ‘pontapé de saída’ do 
evento que arrancou com o Wor-
kshop “A Técnica como a base do 
projeto individual do GR?”. Ao 
longo dos 3 dias muitos foram os 
aspetos em estudo, desde temas 
como “Padrões Táticos Defensi-
vos e Proposta Metodológica”; “O 
Papel do TGR na Definição dos 
Esquemas Tácticos”; “O Olhar a 
partir da Baliza” e também “Do 
Guarda-redes ao Jogo – Participa-
ção Ativa no seu processo”.

Esta sexta edição da conferên-
cia contou com diversos painéis, 
moderados por nomes concei-
tuados nesta matéria, Dan Gaspar 
(Star Goalkeeper Academy); Pau-

lo Grilo (Seleção Polónia); Ricar-
do Pereira (ex: Independiente del 
Vale); José Moreira (ex: Al-Hilal); 
Eduardo Carvalho (SC Braga); 
Vitor Pereira (FC Girondins de 
Bordeaux); Carlos Braz (ex: CD 
Nacional); Pedro Miranda (Boa-
vista FC); António Ferreira (ex: 
Shakhtar Donetsk); Rui Barbosa 
(ex: Wolverhampton); Jorge Vital 
(Sporting CP); Pedro Taborda (CD 
Tondela); Jorge Jorge (UMINHO); 
Tiago Torcato (Boavista FC – Coor-
denador Departamento); Luís 
Rodrigues (Escola de Guarda-Re-
des); Ricardo Rebelo Gonçalves 
(ex-treinador de Guarda-redes 
dos escalões de formação da As-
sociação Académica de Coimbra 
– OAF), entre outros.

Para o Município, esta é uma 
importante ação de aposta e pro-
moção da prática do desporto e 
do futebol, mas de uma forma 
educativa e pedagógica, com en-
foque na vertente de formação 
e também no futebol feminino, 
permitindo uma aprendizagem 
e um contacto mais próximo com 

profissionais de alta competi-
ção, permitindo, colocar Poiares 
como referência também na área 
do desporto, uma vez que este é o 
sexto ano consecutivo em que se 
realiza um evento desta relevân-
cia e com um elevado índice de 
participantes, nacionais e inter-
nacionais.

Apresentado o Circuito Inter-Trail Terras da Chanfana
Poiares Trail, que se realiza a 13 de fevereiro é uma das provas pontuáveis para o Circuito

A primeira edição deste even-
to, realizado sob a chancela da 
Dueceira – Associação de De-
senvolvimento do Ceira e Dueça 
em parceria com a Associação 
Abutrica (Miranda do Corvo), a 
ARSM – Associação Recreativa de 
S. Miguel (Vila Nova de Poiares), o 
Montanha Clube (Lousã) e a Asso-
ciação Infante Dom Pedro (Pene-
la), terá lugar em 2022 e pretende 
mostrar não só o melhor da gas-
tronomia da região, a chanfana, 
mas também promover o territó-
rio de forma a atrair mais pessoas 
e captar adeptos do trail.

O Inter Trail Terras da Chan-
fana agrega as quatro provas de 
trail curto, com distâncias entre 
18 e 20 quilómetros, nomeada-
mente o Trilho dos Abutres, a 30 
de janeiro, em Miranda, Poiares 
Trail, a 13 de fevereiro em Vila 
Nova de Poiares, Louzantrail, a 3 
de março na Lousã e o Trilho do 
Infante, a 10 de abril em Penela.

De acordo com João Miguel 
Henriques, presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poia-
res, o objectivo desta acção passa 
por promover “mais que um pra-
to gastronómico, pretende essen-
cialmente promover uma região 
em tudo aquilo que são os seus 
valores e as suas marcas identitá-
rias, desde a área da gastronomia, 

à área do património natural e 
cultural”. Desta forma, a iniciativa 
enquadra-se no projecto “Trilhos 
da Natureza da Serra da Lousã, 
aprovado no âmbito da Estraté-
gia de Eficiência Colectiva I Natu-
re – Turismo Sustentável em Áreas 
Classificadas e co-financiado pelo 

Centro2020.
O Circuito Terras da Chanfana 

engloba assim quatro provas de 
Trail Curto em cada um dos even-
tos parceiros. A primeira a reali-
zar-se será a 30 de Janeiro de 2022 
correspondente aos Trilhos dos 
Abutres, segue-se a prova de Poia-

res Trail 22, no dia 13 de Fevereiro, 
a Louzantrail, a 6 de Março, e a 
terminar decorre, a 10 de Abril, o 
Trilho do Infante. Para participar 
na prova os interessados terão 
de realizar a inscrição em todos 
os trails, junto das respectivas as-
sociações, sendo que no final da 
prova haverá a atribuição de pré-
mios monetários: ao primeiro lu-
gar será atribuído um valor de 150 
euros, ao segundo classificado 
100 euros e ao terceiro 75 euros.

Esta iniciativa conta com um 
orçamento de 26.147 mil euros 
que serão distribuídos pelas qua-
tro associações.

De referir ainda que na apre-
sentação oficial, além do anfi-
trião, João Miguel Henriques, 
estiveram também presentes o 
presidente da Câmara Municipal 
de Penela, Eduardo Santos, a vice-
-presidente da Câmara Municipal 
de Miranda do Corvo, Marilene 
Rodrigues, e o vereador do des-
porto da Câmara da Lousã, João 
Santos.



Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares | 19

31ª Poiartes realizada em modelo especial
Depois de uma ‘falsa partida’, 

em Setembro, na data inicialmen-
te prevista, fruto dos condiciona-
mentos impostos pelo decreto de 
luto nacional, pela morte do ex-
-Presidente da República, Dr. Jor-
ge Sampaio, o evento acabou por 
realizar-se, já em outubro, ainda 
que numa edição especial, adap-
tada às restrições em vigor e com 
o objetivo de assinalar a data de 
um evento que ao longo dos anos 
foi evoluindo e crescendo, trans-
formando-se numa verdadeira 
marca identitária do concelho e 
da sua população.

Esta edição foi marcada pela 
descentralização de eventos, en-
tre o Mercado Municipal – com a 
realização da mostra de artesana-
to, a Alameda Santo André – com 
a realização dos espetáculos mu-
sicais, e todo o espaço central da 
vila por onde decorrerão outras 
iniciativas de animação de rua.

As imposições legais e restri-
ções decorrentes da situação co-
vid-19 não permitiram organizar 
e preparar um evento nos moldes 
habituais, com mostra agrícola, 
comercial e industrial, de capri-

Após ano de ausência, certame regressou em 2021, ainda que não nos moldes a que o concelho e a região estão habituados. 

nicultura e gastronómica, dado 
que com a dimensão que já tinha 
atingido, um evento desta gran-
deza tem de ser preparado com 
muitos meses de antecedência, e 
a indefinição da evolução da si-
tuação pandémica e a constante 
alteração e reajustamento das 
medidas de segurança sanitária, 
impediram qualquer planeamen-
to a longo prazo.

Assim, a opção foi a de man-
ter a mostra de artesanato e de 
produtos endógenos, restrita aos 
artesãos poiarenses que habitual-
mente participam neste certame, 

e que decorrerá no espaço do re-
novado Mercado Municipal, cujas 
condições de circulação e de es-
paço ao ar livre, permitem a reali-
zação de um evento com todas as 
condições de segurança.

Além de evitar a aglomeração 
de pessoas, a decisão de não rea-
lizar a Mostra de Gastronomia, 
com as tradicionais tasquinhas 
de ‘comes e bebes’ permitiu, em 
alternativa, que fossem usados os 
espaços comerciais de bares e res-
tauração existentes no concelho, 
cumprindo assim o duplo papel 
de não promover situações de 

possível propagação do vírus, ao 
mesmo tempo que se impulsiona 

o setor comercial local, também 
ele duramente afetado pela pan-
demia.

Ainda assim, o reagendamen-
to da data desta edição especial 
coincidiu com a realização do 
programa Aqui Portugal, da RTP, 
em Vila Nova de Poiares, repre-
sentando um fator de atração 
extra, a que acresceram os es-
petáculos musicais, de sábado 
e domingo, com os humoristas 
Aldo Lima, João Seabra e Miguel 7 
Estacas e no seguinte, “Mundo Se-
gundo & Sam The Kid”, espectácu-
los integrados na progrmação da 
Rede Cultural Terras da Chanfana. 

A situação de pandemia tam-
bém afetou a organização das tra-
dicionais Festas de Nossa Senhora 
das Necessidades, cujas imposi-
ções legais e restrições decorren-
tes da situação COVID, obrigaram 
a organização a optar pela rea-
lização apenas das cerimónias 
religiosas, cancelando toda a 
vertente ‘profana’ do evento que 
todos os anos juntava milhares de 
pessoas em Poiares.

Num formato atípico, ficaram 
a faltar algumas características 
a que os visitantes tinham sido 
habituados ao longo dos anos, 
desde os tradicionais bares, tas-

Festas de Nossa Senhora das Necessidades só com celebração religiosa
quinhas e quermesses, que se 
prolongavam pelos três dias de 
festas, a que se juntava a anima-
ção de vários artistas e grupos 
musicais.

Assim, as festividades de 2021 
resumiram-se à celebração da Eu-
caristia em formato ‘campal’, pre-
sidida pelo Padre Orlando Hen-
riques, e à procissão em formato 
diferente, mais curto, tendo sido 
a solução encontrada para fazer 
o equilíbrio necessário entre a 
necessidade de cumprimento das 
normas e regras da DGS e a vonta-
de dos fiéis de poderem expressar 
a sua devoção à padroeira.
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Município apresentou projeto 
Poiares + Sustentável Dose Q.B.

Iniciativa da Câmara Municipal pretende combater o desperdício alimentar

O Município de Vila Nova de 
Poiares apresentou publicamente o 
projeto Poiares + Sustentável Dose 
Q.B, no âmbito de uma candidatura 
aprovada e financiada pelo Fundo 
Ambiental, numa sessão que decor-
reu online.

Trata-se de um projeto que pre-
tende promover práticas de consu-
mo sustentável, com o foco na redu-
ção do desperdício alimentar quer 
no retalho, quer no consumidor 
final, e que produza impactos re-
troativos nas cadeias de produção e 
distribuição, refletindo aquele que 
tem sido o grande empenho do Mu-
nicípio nestas matérias, em particu-
lar no capítulo da sustentabilidade 
e no da racionalidade e conservação 
dos recursos naturais.

A implementação do projeto já 
está no terreno com o desenvolvi-
mento de um conjunto de ações de 
sensibilização para combater o des-
perdício alimentar e promover uma 
cultura de sustentabilidade mais 
profunda na população.

Exemplo destas ações foi a ofer-
ta de sacos reutilizáveis aos muní-
cipes no Mercado Municipal, para 
poderem fazer as suas compras, 
atuação que já havia sido replicada 
nas superfícies comerciais de maior 

dimensão do Concelho, numa ação 
de sensibilização no âmbito do pro-
jeto Poiares + Sustentável Dose Q.B, 
em parceria com a SUMA – Serviços 
Ambientais.

Outra das ações previstas será a 
entrega aos restaurantes do Con-
celho que aderiram à iniciativa, de 
caixas reutilizáveis que serão pos-
teriormente oferecidas aos clientes, 
que desta forma terão uma embala-
gem onde poderão levar as sobras 
da refeição para casa.

Paralelamente, o projeto Poiares 
+ Sustentável Dose Q.B. será tam-
bém um importante contributo do 
Município e da comunidade para 
o cumprimento daquilo que são os 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável promovidos pela ONU, em 
particular a garantia de padrões de 
consumo e de produção sustentá-
veis, bem como da Estratégia Nacio-
nal de Educação Ambiental (ENEA 
2020), no que concerne ao pilar 
estratégico em tornar a economia 
circular, do domínio da desmate-
rialização e consumo sustentável.

Entre as ações a desenvolver es-
tão ainda a sensibilização e capaci-
tação dos alunos do curso profissio-
nal de restauração da Escola 2,3/S 
Dr. Daniel de Matos, dos gerentes, 

funcionários e consumidores dos 
estabelecimentos de restauração do 
Concelho, dos vendedores e consu-
midores das feiras e mercados que 
se realizam em Vila Nova de Poiares, 
e ainda os consumidores dos super-
mercados existentes no Concelho.

Outra das ações do Poiares + 
Sustentável Dose Q.B. passa pela 
criação de uma plataforma digital 
interativa e lúdica, onde para além 
de um jogo educativo será possível 
consultar o manual de boas prá-
ticas, fichas pedagógicas, dicas da 
DOSE Q.B., entre outros.

Refira-se que nos últimos anos, a 
nível mundial, temos assistido a um 
crescente aumento da produção de 
resíduos e, consequentemente, do 
desperdício alimentar. Aliás, esti-
ma-se que cerca de 30% da produ-
ção de alimentos não é consumida 
derivado ao desperdício que ocorre 
desde a sua produção até ao consu-
midor final. Em Portugal, de acordo 
com o PERDA – Projeto de Estudo 
e Reflexão sobre o Desperdício Ali-
mentar, são deitadas fora cerca de 
1 milhão de toneladas de alimentos 
por ano, ou seja, quase 274 mil qui-
los todos os dias, o que seria sufi-
ciente para cerca de 360 mil pessoas 
com carências alimentares.

SPORTS NATURE 3.0

Liderado pelo Município de Vila Nova de Poiares, o projeto 
Sport Nature 3.0 tem por objetivo a utilização do desporto 
como ferramenta educacional e, através da prática desportiva 
na natureza, também contribuir para a promoção do território. 

É nesse âmbito que uma comitiva do Município de Vila Nova 
de Poiares e da ARSM (Associação Recreativa de São Miguel), 
liderada pelo Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, se deslocou à cidade de Mielec (Polónia), com o 
intuito de implementar o projeto, tendo sido recebidos pelo 
Presidente da autarquia polaca, Jacek Wisniewski.

Refira-se que para além de Vila Nova de Poiares e de Mielec, 
o consórcio engloba ainda o Município de Hévíz (Hungria), e 
as associações desportivas Oxygen Cycling Club (Macedónia) e 
Associação Recreativa de São Miguel (VN Poiares - Portugal). 

Recorde-se que o Sports Nature 3.0 é o resultado da 
aprovação da candidatura apresentada por estes parceiros à 
Comissão Europeia, no contexto do programa Erasmus + Sport 
Small Collaborative Partnership.

SONHANDO NA EIRA - TEATRO E CIRCO NA ALDEIA

Promovido pela CTEP – Companhia de Teatro Experimental de 
Poiares e pela Companhia Marimbondo, a iniciativa «Sonhando 
na Eira - Teatro e Circo na Aldeia» levou o teatro e o circo às 
Aldeias de Vila Nova de Poiares e da Lousã, durante o mês de 
setembro

O grande objetivo passou pela promoção de uma participação 
direta da população nos espetáculos, em particular as pessoas 
de mais idade, residentes em lugares mais isolados e com 
maior vulnerabilidade.

Um outro objetivo desta iniciativa foi o de, através das artes 
e do contacto direto, combater o isolamento destas pessoas 
através do contacto direto com a população, que anseia e 
deseja que as suas aldeias e lugares se encham de vida e de 
cultura.

A iniciativa contou com o apoio do Ministério da Cultura, Dire-
ção Geral das Artes e dos Municípios de Vila Nova de Poiares 
e Lousã
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Jovens voluntários europeus 
reunidos em Vila Nova de Poiares

Câmara Municipal promoveu encontro sob o lema 
Volunteers in Poiares – Our Green Future

O Município de Vila Nova de 
Poiares organizou o evento Vo-
lunteers in Poiares – Our Green 
Future, iniciativa que se inseriu 
no projeto internacional de vo-
luntariado jovem promovido 
pela Câmara Municipal Volunteer 
in Poiares; Education and Nature, 
no âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade, financiado pela 
União Europeia.

Ao longo dos dois dias, o even-
to reuniu os voluntários que es-
tão no Concelho de Vila Nova de 
Poiares e outros jovens de diver-
sas nacionalidades europeias que 
estão também em Portugal a de-
senvolver projetos de voluntaria-
do em organizações como a Em-
baixada da Juventude (Paredes), 
e Associação Juvenil Rota Jovem 
(Cascais), bem como a Associação 
de Estudantes da Escola 2.3/S Dr. 
Daniel de Matos e os Jovens Au-
tarcas do Concelho.

O primeiro dia foi focado nas 
temáticas da proteção da floresta, 
sustentabilidade e combate às al-
terações climáticas, onde foi rea-
lizada a apresentação do projeto 
desenvolvido no nosso Concelho. 

Já o segundo dia foi dedicado a 
atividades em contexto de na-
tureza, proporcionando um dia 
diferente aos participantes per-
mitindo a descoberta das poten-
cialidades naturais e paisagísticas 
de Poiares.

Presente na sessão de abertu-
ra, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, 
destacou a «relevância desta ati-
vidade por promover a partici-
pação ativa de crianças e jovens, 
a cidadania e o europeísmo, ao 
mesmo tempo que procura cons-
ciencializar a comunidade para 
as alterações climáticas e para a 
necessidade de proteger o meio 
ambiente e os recursos naturais, 
alinhando-se com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
promovidos pela ONU», referiu.

João Miguel Henriques aler-
tou ainda para «a necessidade em 
adotar estilos de vida mais ativos 
e saudáveis, em particular com 
o recurso ao uso dos chamados 
meios de transporte suaves nas 
nossas deslocações mais peque-
nas, de que é exemplo a bicicleta. 
Aliás, é com esse propósito que, 

por exemplo, a Câmara Munici-
pal lançou o programa ‘Poiares a 
Pedalar’ que já vai na sua segunda 
edição», afirmou.

Refira-se que o programa Vo-
lunteer in Poiares; Education and 
Nature reúne no Concelho desde 
julho e até ao final de novembro 
um grupo de seis jovens oriundos 
da Polónia, Macedónia do Norte e 
Roménia, que manifestaram a sua 
intenção de participar no referi-
do programa através dos parcei-
ros da Câmara Municipal, nomea-
damente Município de Mielec, 
Associação Oxygen e Associação 
COSI - Civic Orientation and So-
cial Integration, daqueles países 
respetivamente.

Durante estes cinco meses os 
jovens voluntários participaram 
nas diversas atividades que o 
Município promoveu dirigidas 
em particular à comunidade ju-
venil, nomeadamente o Verão 
em Atividade, Semana Europeia 
da Mobilidade e Semana Euro-
peia do Desporto, onde puderem 
sensibilizar e partilhar experiên-
cias com os jovens de Vila Nova 
de Poiares.

POIARES A PEDALAR 2021

O Município de Vila Nova de Poiares entregou os prémios do programa 
Poiares a Pedalar, respeitantes ao 1º e 2º quadrimestre de 2021 para 
os diferentes escalões, no valor de €100.

Os vencedores foram os seguintes:
1º Quadrimestre - Sub14M:  Guilherme Canais (1,29 km); Sub18M:  
João Canais (177,40 km); Sub30M:  Rodrigo Lima (390,18 km); 
+30M: Laurindo Baptista (4.029,59 km) 

2º Quadrimestre - Sub14M:  Guilherme Canais (54,19 km); Sub17F: 
Camila Jesus (7,58 km); Sub30M:  Rodrigo Lima (172,30 km); 
+30M: Laurindo Baptista (4.732,72 km) 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares associou-se 
novamente às comemorações 
da Semana Europeia em Mobili-
dade. Entre as diversas iniciati-
vas destaque para a exposição 
«Mobilidade Sustentável: em 
segurança e com saúde», a ação 
«Como cuidar da sua bicicleta: 
aula de manutenção e circuito 
de destreza», com o apoio 
da Secção de BTT da ARSM, e 
ainda a ação de sensibilização 
promovida pela GNR: Comemoração do «Dia Europeu Sem Carros»

SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO

Em setembro 
celebrou-se a Semana 
Europeia do Desporto 
#BEACTIVE 2021, com 
a Câmara Municipal a 
preparar um programa 
recheado de atividades 
para assinalar a data.
As atividades pas-
saram por aulas de 
Cycling, Functional 
Training, Open Day de 
Escalada, Open Day 
de Stand Up Paddle 
na Moura Morta, no 
Açude do Rio Alva, 
Running Poiares 10k, Open Day de Parapente, na zona de descolagem 
de Parapente na Fraga, e ainda um Bootcamp.
Estas inciativas contaram com o apoio da ARSM (Associação Recreativa 
de São Miguel) e do Ginásio HealthyFitness
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Rede Cultural “Terras da Chanfana” promove região
Projeto integra os Municípios de Vila Nova de Poiares, Lousã, Miranda do Corvo e Penela

Vila Nova de Poiares integrou 
o consórcio de promoção cultural 
formado pelos 4 municípios da 
região, Lousã, Miranda, Penela e 
Poiares, designado Rede Cultural 
Terras da Chanfana, constituído 
para fortalecer a capacitação e 
coesão dos respectivos territórios.

O programa foi apresentado 
oficialmente na Lousã e envolve 
todo o território dos 4 municí-
pios, englobando 15 projectos, 
com 233 atividades previstas, que 
têm vindo a ser realizadas ao lon-
go do ano, e que se vão prolongar 
até 2022.

Em traços gerais, as quatro 
autarquias avançaram com três 
candidaturas a fundos comunitá-
rios do Centro 2020 para progra-
mação cultural em rede – “Artes 
à Rua”, “do Xisto à Chanfana vai 

um Mundo” e “Entre Deus e o 
Diabo – O Sagrado e o Profano”, 
que foram aprovadas com finan-
ciamento a 100% no valor, aproxi-
mado, de 797 mil euros, e 95 mil 
comparticipados a 95%. As ações 
desenvolvidas têm revelado bem 
o potencial transformador desta 
região pela “Terras da Chanfana”, 
onde se salientam o festival “ruas 
d´arte”, intervenções de arte ur-
bana por seis artistas (duas por 
concelho), animações de rua com 
artistas locais, quatro concertos, 

ou o Festival Internacional de 
Teatro de Rua e Formas Animadas 
das Terras da Chanfana, com 12 
espectáculos e seis animações. O 
“Artes à Rua”, que se prolonga por 
2022, inclui ainda o Caricarto (ex-
posições de caricatura), o Baila 
com Todos (dança) ou a edição de 
um roteiro/catálogo, «um guia de 
visitação dos quatro concelhos».

Já no âmbito da candidatu-
ra, “do Xisto à Chanfana vai um 
Mundo”, estão programadas 86 
actividades, desde a produção do 

documentário “Assim Somos
Nós”, sobre o património cul-

tural e natural, material e imate-
rial, dos quatro concelhos, tam-
bém a criação de um “vídeoflyer”, 
oficinais de iniciação ao desenho, 
um encontro nacional de urban 
sketchers, exposições, oficinas de 
mobile vídeo (com concurso), ou 
animações de mercados e feiras.

No que respeita à candidatura 
“Entre Deus e o Diabo – O Sagra-
do e o Profano”, estão programa-
das 99 actividades, entre estas os 
“Sons do Sagrado”, com 27 con-
certos. Haverá vários recitais, con-
ferências, bandas filarmónicas a 
cantarem à desgarrada, com de-
safios entre os reportórios pagão 
e religioso, ou teatro. Ou “Venha o 
Diabo e escolha”, com seis espec-
táculos musicais. 

Também o público mais infan-
til foi incluído na programação, 
tendo sido preparado o projecto 
“Anjinhos e Diabinhos”, de servi-
ço educativo, que se irá prolongar 
até Agosto de 2022, num total de 
15 espectáculos. 

O sucesso das atividades tem 
revelado a aposta ganha no es-
forço de espírito de trabalho em 
rede e cooperação» entre municí-
pios, num projeto de grande rele-
vância em que programação tem 
contribuído para a valorização 
da marca “Terras da Chanfana”.  
Durante a apresentação do pro-
grama da Rede Cultural Terras da 
Chanfana foi ainda sublinhado o 
importante papel dos eventos na 
retoma da actividade cultural e 
mitigação dos efeitos negativos 
da pandemia neste sector.

Mural dedicado a Phil Mendrix no Dia Mundial do Rock
Iniciativa pretendeu eternizar o virtuoso guitarrista na sua aldeia de Venda Nova

Para assinalar o Dia Mundial 
do Rock, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares apresen-
tou um mural evocativo de Phil 
Mendrix, nome artístico de Fili-
pe Mendes, na aldeia onde tinha 
fortes ligações familiares, Venda 
Nova.

Da autoria do artista plástico 
David Fernandes, a pintura eter-
niza o virtuoso guitarrista num 
local onde chegou a tocar por 
mais que uma vez, nomeadamen-
te no palco do recinto de festas da 
União Recreativa de Santa Luzia 
(Venda Nova e Moinhos).

Esta iniciativa, que teve o apoio 
da Associação Phil Mendrix, Junta 
de Freguesia de São Miguel e da 
associação local, reuniu familia-
res e fãs do músico, contou ainda 
com um espetáculo dedicado ao 
rock por alunos da Academia de 
Música Gabriel Matos.

João Miguel Henriques, Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, destacou 
«a forte ligação do Phil ao con-

celho e à aldeia da Venda Nova a 
que regressava sempre que podia, 
sendo alguém cuja simplicidade, 
cumplicidade e amizade eram 

assinalados pelos seus familiares, 
amigos e por todos os que priva-
ram de perto», afirmou.

Recorde-se que Phil Mendrix, 

nome artístico de Filipe Alberto 
do Paço d’Oliveira Mendes, foi, a 
título póstumo, agraciado com a 
Medalha Municipal de Mérito – 

Grau Ouro pelo Município de Vila 
Nova de Poiares, tendo ainda sido 
inaugurado um memorial no 
Centro Cultural de Poiares, com 
um mosaico de guitarra elétrica, 
a 10 de novembro, dia do seu nas-
cimento.

Phil Mendrix deixa um enorme 
legado na área da cultura. Com 
uma carreira extraordinária, em 
que passou pelos Chinchilas, Ro-
xigénio, Ena Pá 2000, Irmãos Ca-
tita, entre muitos outros projetos, 
é assinalado por todos como uma 
referência que inspirou inúmeras 
gerações de guitarristas, ao nível 
dos grandes nomes internacio-
nais, e que granjeou ao longo da 
sua carreira um enorme reconhe-
cimento e admiração entre os 
seus pares. O seu talento e o lado 
inovador na forma de abordar a 
guitarra, com um estilo próximo 
do de Jimi Hendrix e razão pela 
qual ganhou o nome artístico de 
Phil Mendrix, Filipe Mendes tor-
nou-se um verdadeiro militante 
da causa rock em Portugal.
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Inauguração do Monumento ao Empresário e 
Medalha de Mérito no 7º aniversário da AEDP

A AEDP – Associação Empre-
sarial de Poiares comemorou 7 
anos de existência e a assinalar a 
data, organizou em parceria com 
o Município, uma cerimónia, pre-
sidida pela Secretária de Estado 
da Valorização do Interior, Isabel 
Ferreira, onde os pontos altos fo-
ram a inauguração do Monumen-
to ao Empresário, a atribuição 
de Medalha de Mérito à AEDP e 
o reconhecimento das empresas 
do concelho distinguidas com os 
galardões PME Excelência e PME 
Líder.

As comemorações decorreram 
no salão de congressos do CCP 
– Centro Cultural de Poiares e, 
no seu discurso, o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, sublinhou o “excelen-
te sinal” de «pelo segundo ano 
consecutivo ver o nome de Vila 
Nova de Poiares a figurar na lista 
de empresas distinguidas com 
PME Excelência, o que é bem de-
monstrativo da capacidade de 
resiliência e de empreendedoris-
mo do nosso tecido empresarial, 
capaz de se adaptar e fazer frente 
às dificuldades que a conjuntura 
atual representa para a economia 

Na cerimónia foram também reconhecidas as empresas do concelho distinguidas com PME Excelência e PME Líder

local e nacional».
Durante a cerimónia foi ain-

da distinguida a AEDP com a 
medalha municipal de mérito, 
grau ouro, inicialmente prevista 
para o Feriado Municipal, em 13 
de Janeiro, cujas comemorações 
foram canceladas, em função da 
situação pandémica que o país 
atravessava.

Foi também apresentado o 
novo site da AEDP e ainda um ví-
deo promocional, do município, 
dedicado ao setor empresarial. 

A sessão solene encerrou com 
os discursos do Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, e da Secretária de Es-
tado da Valorização do Interior, 
Isabel Ferreira, prosseguindo as 

comemorações com a inaugura-
ção de um monumento de home-
nagem ao empresário, instalado 
na Zona Industrial de Vila Nova 
de Poiares, que simboliza o reco-
nhecimento público do Municí-
pio ao seu tecido empresarial, e à 
sua capacidade empreendedora e 
resiliente.

Refira-se ainda que, nestas co-

memorações do 7º aniversário da 
AEDP estiveram ainda presentes 
alguns representantes do CEC – 
Câmara do Comércio e Indústria 
do Centro e ainda do Conselho 
Empresarial da Região de Coim-
bra, para além de outros convi-
dados, entre associados e perso-
nalidades/instituições locais e 
regionais.

Município de Poiares associa-se à iniciativa ‘A Terra Treme’
APPACDM foi a instituição escolhida para promover ação de sensibilização

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares voltou a associar-
-se à iniciativa ‘A Terra Treme’ pro-
movida pela ANEPC (Autoridade 
Nacional de Emergência e Prote-
ção Civil), e que já vai na sua nona 
edição.

Trata-se de uma ação de sen-
sibilização dirigida a toda a co-
munidade, que procura chamar 
a atenção para o risco sísmico e 
para a importância de comporta-
mentos simples que os cidadãos 

devem adotar em caso de sismo, e 
que podem salvar vidas.

Este ano, e após ter percorrido 
os diferentes Centros Escolares, a 
Câmara Municipal, através do seu 
Serviço Municipal de Proteção Ci-
vil e com o apoio da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares 
escolheram a APPACDM para rea-
lizar o simulacro.

Pelas 11:05, todos os utentes e 
funcionários executaram os três 

gestos fundamentais em caso de 
sismo: baixar-se, proteger-se e 
aguardar. 

Assim, procuraram o objeto 
mais sólido que lhes permitisse 
maior proteção, tendo-se refugia-
do debaixo das secretárias, bai-
xando-se numa posição que evi-
tasse a queda durante o sismo, ao 
mesmo tempo que protegeram a 
cabeça e o pescoço com as mãos 
e braços, ao longo do minuto em 
que decorreu o exercício.
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Projeto de inovação social 
apresentou “Horta do Coração”

Beneficiários de RSI pretendem criar espaço de produção e de venda 
de produtos biológicos, priorizando pequenas cadeias alimentares

A apresentação decorreu na 
reunião do Executivo Munici-
pal, pelos próprios beneficiá-
rios de Rendimento Social de 
Inserção (RSI), que deram con-
ta do trabalho de aquisição de 
competências sociais e familia-
res que têm vindo a receber no 
âmbito do projeto “Voltámos 
à Casa da Luísa... agora com o 
Luís”, cuja entidade gestora é a 
APPACDM e promovido pelos 
parceiros no âmbito do Núcleo 
Local de Inserção de Vila Nova 
de Poiares.

Na primeira edição do proje-
to, estão envolvidos cerca de 20 
beneficiários de RSI. O objetivo 
do projeto, para além de traba-
lhar as ‘soft skills’ dos beneficiá-
rios e família, potenciando as 
competências pessoais, sociais, 
familiares e profissionais dos 
beneficiários, potenciou tam-
bém a participação e um maior 
envolvimento dos homens nas 
sessões realizadas e que, estrate-
gicamente, abordam, através da 
educação não formal, assuntos 
como a violência doméstica, o 
alcoolismo, a saúde do homem 
e da mulher (saúde oral, higiene 
do corpo, doenças masculinas e 

Município e GNR 
promoveram ação 
de sensibilização nos 
Centros Escolares

Crianças receberam mini-fardas para 
participarem nas ações equipadas a rigor

A ação de sensibilização de-
correu nos centros escolares de 
São Miguel e Santo André, com 
as crianças que estão a frequen-
tar o programa de férias “Verão 
em Atividade”, numa atividade 
realizada em parceria pelo Des-
tacamento Territorial da GNR de 
Coimbra e o Município de Vila 
Nova de Poiares.

Durante a ação foram entre-
gues 6 mini-fardas da GNR às 
crianças pela mão do presidente 
da Câmara Municipal, João Mi-
guel Henriques, acompanhado 
pela presidente da CPCJ de Vila 
Nova de Poiares, Fátima Vitorino, 
e pelos militares da GNR, através 
da Secção de Prevenção Criminal 
e Policiamento Comunitário e do 
Núcleo de Proteção Ambiental, 
reforçado pela Secção Cinotéc-
nica do Destacamento de Inter-
venção e pelo Destacamento de 
Trânsito. Esta entrega surgiu no 
âmbito de uma ação conjunta en-
tre as CPCJ de Vila Nova de Poia-
res, Penacova e Condeixa-a-Nova, 
em que cada uma entregou 6 mi-
ni-fardas da GNR às crianças do 
seu concelho.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henri-
ques, este foi «um gesto de gran-
de significado que contribuiu 
para uma maior aproximação dos 
mais pequenos à atuação das for-
ças de segurança e do importante 
papel que desempenham em ma-
téria de prevenção e sensibiliza-
ção das populações».

«É fundamental que as crian-
ças possam, desde pequenas, 
perceber a importância das for-
ças de segurança na manuten-
ção da ordem social e do regular 
funcionamento das instituições 
e da sociedade, e desta forma ir 
desconstruindo alguns mitos e 
preconceitos que muitas vezes as 
crianças vão ouvindo ao longo do 
seu crescimento, acabando por 
construir uma imagem errónea e 
distorcida do trabalho das autori-
dades», referiu.

Durante a iniciativa, teve ainda 
lugar uma demonstração cinotéc-
nica e uma divulgação das várias 
valências da Guarda Nacional 
Republicana, sendo que as mini-
-fardas servirão para, no futuro, 
as crianças e jovens do concelho 
poderem usar neste tipo de ações, 
acompanhando a GNR.

femininas), a organização habi-
tacional e a gestão doméstica, 
a igualdade de oportunidades 
e de género, os perigos habita-
cionais e das redes sociais, entre 
outras.

Uma das inovações deste 
programa reside no objetivo da 
integração dos beneficiários em 
mercado de trabalho e, sobre-
tudo a autonomia e valorização 
pessoal, social e profissional.

O projeto, na sua primeira 
edição, com 11 módulos mais 
teóricos, teve inicio em Janeiro 
de 2020 e termina com um sub-
-projeto, mais prático e interli-
gado com os sub-projetos das 
outras duas edições, o qual foi 
denominado a “Horta do Cora-
ção”.

Assim, e na sessão “Dar Voz à 
Luísa e ao Luís”, o grupo foi re-
cebido pelo Executivo Munici-
pal para apresentar e defender 
o seu trabalho, desenvolvido 
pelo grupo nas várias sessões 
realizadas. Assim foi apresen-
tada a maquete do sub-projeto 
onde, os envolvidos se propõem 
desenvolver a produção de pro-
dutos hortícolas biológicos, 
tendo já em vista, nas próximas 

edições de prosseguimento do 
projeto com a criação da “Loja 
do Coração” procurando que, 
esta ideia de negócio, impactan-
te a nível social, seja verdadeira-
mente autossustentável.

O projeto mereceu a apro-
vação e felicitação de todos os 
vereadores do Executivo, que se 
renderam à dinâmica e força de 
vontade dos intervenientes.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «é extraordinária a capaci-
dade de trabalho e de dinâmica 
que as pessoas conseguem de-
senvolver quando sentem que 
acreditam nelas», explicou, «re-
ferindo que é este tipo de pro-
jetos que o Município gosta de 
apoiar, promovendo a inclusão 
social e apostando na maior ri-
queza de um concelho, a maté-
ria humana e a capacidade de 
desenvolver competências so-
ciais geradoras de felicidade e 
bem-estar».

Refira-se que o projeto intitu-
lado “Voltámos à Casa da Luísa... 
agora com o Luís”, foi alvo de 
candidatura a nível nacional, 
no âmbito do Portugal Inovação 
Social, e aprovada para 3 anos.



Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares | 25

23º Portugal de Lés-a-lés com paragem obrigatória em 
Vila Nova de Poiares

O Município de Vila Nova de 
Poiares associou-se ao evento 
organizado pela Federação de 
Motociclismo de Portugal e que 
este ano contou com a participa-
ção de mais de 2000 motociclis-
tas, recebendo uma paragem no 
café Central, ao km 248, e onde 
os participantes foram também 
recebidos pela mascote ‘Capri’, 
numa animação em parceria com 
a CTEP - Companhia de Teatro Ex-
perimental de Poiares.

Esta é uma iniciativa que per-
mitiu aos participantes do 23º 
Portugal de Lés-a-Lés descobrir o 
interior de Portugal tendo como 
‘guia’ a famosa N2, que liga o país 
de Norte a Sul, entre Chaves e 
Faro, passando pelo concelho de 
Vila Nova de Poiares, onde encon-
tra o seu ponto mais ocidental, na 
aldeia de Louredo, junto ao rio 
Mondego.

Mais de 2000 motas percorreram a EN-2 de Chaves a Faro

Para o Município, a aposta 
nas potencialidades turísticas 
desta estrada sempre estiveram 
na primeira linha de ação, com a 
integração da Associação de Mu-
nicípios da Rota da EN-2, a par de 
muitas outras ações como, por 
exemplo, a criação de um mural, 
junto ao edifício dos Paços do 
Concelho e que tem sido ponto de 
paragem ‘obrigatória’ para uma 
foto de recordação.

 Aposta no conforto e seguran-
ça

Transformada num verdadeiro 
‘cartão de visita’, a estrada neces-
sita de proporcionar conforto e 
segurança aos seus utilizadores e 
foi a pensar nisso que o Municí-
pio conseguiu, através de acordo 
com a Infraestruturas de Portu-
gal, iniciar as obras de recupera-
ção e requalificação de um dos 
troços mais degradados que ain-

da estavam por recuperar na área 
territorial do Município.

O número cada vez mais cres-
cente de vsitantes e de entusiastas 
tem permitido a esta EN-2 ganhar 

cada vez mais visbilidade, trans-
formando-se rapidamente numa 
‘Route 66’ portuguesa, e que traz 
benefícios associados a todos os 
locais atravessados por esta via, 

contribuindo para a divulgação 
das potencialidades de cada con-
celho, ao mesmo tempo que aju-
da ao próprio desenvolvimento 
económico local.

Toyota Land Cruiser ‘invadiram’ o Concelho
1º Encontro Nacional do modelo da marca japonesa reuniu mais de meia centena de 4x4

Vila Nova de Poiares acolheu o 
1º Encontro Nacional Toyota Land 
Cruiser, numa organização con-
junta do grupo Português com 
o mesmo nome do icónico 4x4 
japonês e do Poyares Rotações 
através do seu núcleo Poiares Off 
Road, em parceria com a Câmara 
Municipal.

No total foram cerca de meia 
centena de Land Cruiser’s, com 
destaque para versões icónicas 
BJ40, BJ73 e KZJ90 e 95, que per-
correram os mais variados trilhos 
off road do Concelho, alguns de-
les bem desafiantes, colocando 
à prova pilotos e veículos, que se 
deslocaram dos mais variados 
pontos do país, desde o Algarve 
a Trás-os-Montes para participa-
rem na iniciativa.

Refira-se também que ainda 
recentemente Vila Nova de Poia-
res já tinha recebido o IV Encon-
tro Nacional da Comunidade Jeep 
Portugal, reunindo cerca de 50 

veículos da marca americana, re-
velando a capacidade e qualidade 
organizativa do Município e das 
suas associações, neste caso em 
particular o Poyares Rotações e do 

núcleo dedicado ao off road.
Estes eventos vêm confirmar o 

Concelho como palco de referên-
cia para este tipo de eventos, ali-
cerçado na sua história ligada ao 

automobilismo, como os rallys, 
4x4, motociclismo e outras moda-
lidades, como na infraestrutura 
única na região que é o Kartódro-
mo de Poiares, e também em toda 
uma indústria e comércio rela-
cionados com a fileira automóvel 
com forte presença no Município.

Para a Câmara Municipal a rea-
lização destas iniciativas são um 
importante estímulo à economia 
local, quer para o alojamento lo-
cal, quer para a restauração, ou 
não fosse o Município reconhe-
cido pela gastronomia divinal e 
hotelaria de excelência, contri-
buindo para o desenvolvimento 
económico e consequente fixação 
de pessoas no Concelho.

Paralelamente, permite que 
quem visita Vila Nova de Poiares 
possa descobrir um território re-
pleto de experiências, em parti-
cular voltadas para a natureza, o 
desporto e a aventura, reforçan-
do a imagem de que em Poiares, 
mais do que ver, há que viver!



26 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

Cerca de 80 alunos do 8º ano 
da Escola E.B 2,3/S Dr. Daniel de 
Matos participaram numa inicia-
tiva de reflorestação na Serra do 
Carvalho, junto do Posto de Vigia, 
no contexto do projeto Integrar – 
Estilos de Vida Saudáveis, promo-
vido pelo Centro de Convívio do 
Carvalho, e financiado pelo pro-
grama Bairros Saudáveis.

No total foram 80 os carvalhos 
plantados numa área da Comuni-
dade Local dos Baldios da Fregue-
sia da Arrifana, ciclicamente as-
solada pelos incêndios florestais, 
e onde o eucalipto domina por 
completo a paisagem.

A iniciativa enquadra-se num 
dos objetivos fundamentais do 
projeto, que prevê a erradicação 
das plantas invasoras existentes 
nas zonas de lazer, incentivando 
os habitantes a replicar tal práti-
ca nas suas propriedades. Parale-

Alunos plantaram árvores autóctones na Serra do 
Carvalho

Iniciativa no âmbito do projeto Integrar – Estilos de Vida Saudáveis

lamente, e numa perspetiva mais 
alargada, pretende-se contribuir 
para a criação de um parque de 
merendas e lazer naquele local, 
por forma a dinamizar atividades 
de convívio e lazer intergeracio-
nais.

Para além do Centro de Con-

vívio do Carvalho, promotor do 
projeto, esta iniciativa contou 
com a colaboração da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poia-
res, Junta de Freguesia de Arrifa-
na, Agrupamento de Escolas do 
Concelho, Sociedade Agrícola 
Viveiros de Vale de Vaz e da Co-

Jovens alunos franceses à descoberta da gastronomia de 
Poiares

Iniciativa no âmbito do programa europeu ERASMUS+ 2021/23

Um grupo de 16 jovens fran-
ceses, entre os 17 e os 20 anos, es-
teve recentemente em Vila Nova 
de Poiares durante uma semana 
para descobrir a excelência da 
gastronomia local, no âmbito de 
um projeto financiado pelo pro-
grama Erasmus+ 2021/23, que en-
volveu o Agrupamento de Escolas 
do Concelho e estabelecimentos 
de ensino em França, Itália e Es-
panha, e que decorrerá ao longo 
de dois anos.

Provenientes da escola profis-
sional La Bonnauderie de Cholet, 
Nantes, com formação nas áreas 
da restauração e cozinha, estes 
alunos tiveram a oportunidade 
de tomar contacto com a gastro-
nomia portuguesa, em especial 
com a singularidade da cozinha 

de Poiares, onde a Chanfana é a 
rainha.

A receção aos jovens fran-
ceses decorreu no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, onde o 
Presidente da Câmara Munici-
pal, João Miguel Henriques, lhes 

deu as boas vindas e destacou a 
importância que a gastronomia 
tem para o Município a que pre-
side, referindo que «será uma 
importante troca de experiências 
para os alunos de todas as escolas 
participantes neste projeto, e que 

munidade Local dos Baldios de 
Arrifana.

O Projeto Integrar – Estilos de 
Vida Saudáveis promovido pelo 
Centro de Convívio do Carvalho 
desenvolve a sua ação em cinco 
eixos fundamentais, nomeada-
mente saúde, social, económico, 
ambiental e urbanístico. Com um 
montante total financiado de 50 
mil euros, o grande objetivo pas-
sa pela promoção de estratégias 
intergeracionais para a aborda-
gem de estilos e hábitos de vida 
saudáveis e combate ao isola-
mento dos idosos, cujas famílias 
residem noutros pontos do Pais e 
estrangeiro.

São parceiros do projeto o Mu-
nicípio de Vila Nova de Poiares, as 
Juntas de Freguesia de Arrifana 
e Ceira (Coimbra), Rancho Fol-
clórico do Carvalho, Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares, 
UCC por Poiares e a Comunidade 

Local dos Baldios de Arrifana. 
Para além destes parceiros, em 
cada atividade serão estabeleci-
das novas parcerias, envolvendo 
a comunidade e potenciando o 
objetivo de cada ação.

O Programa Bairros Saudá-
veis é um programa público, de 
natureza participativa, para me-
lhoria das condições de saúde, 
bem estar e qualidade de vida em 
territórios vulneráveis. É um pro-
grama de pequenas intervenções, 
através do apoio a projetos apre-
sentados por associações, coleti-
vidades, organizações não gover-
namentais, movimentos cívicos e 
organizações de moradores, em 
articulação com as autarquias, as 
autoridades de saúde ou demais 
entidades públicas. Visa sobretu-
do dar algum poder, no sentido 
de “poder fazer”, a comunidades 
residentes e pessoas ou organiza-
ções intervenientes em territórios 
vulneráveis.

lhes permitirá enriquecer os seus 
conhecimentos».

Recorde-se que o Agrupamen-
to de Escolas tem a funcionar des-
de 2005 diversos cursos profissio-
nais com especial enfoque na área 
da cozinha, pastelaria, bar e res-

tauração, com elevado sucesso, 
pelo que um dos grandes objeti-
vos deste tipo de ações passa pela 
aquisição de novas competências 
pelos jovens, permitindo-lhes a 
sua valorização profissional.

Assim, no próximo ano, será 
a vez dos alunos de Vila Nova de 
Poiares de tomarem contacto 
com a realidade francesa e tam-
bém de estagiarem em unidades 
de restauração em Espanha.

No programa desta visita des-
taca-se a deslocação até à Confra-
ria da Chanfana, onde os jovens 
puderam conhecer todo o proces-
so de confeção do prato, mas tam-
bém do próprio caçoilo de barro 
preto, que lhe dá a sua singulari-
dade, além de uma visita a uma 
unidade de produção artesanal 
de pão, e ainda a um dos restau-
rantes de Vila Nova de Poiares.
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Apresentado projeto ‘Poiares 
diz stop à erva-das-pampas’

Iniciativa da Câmara Municipal pretende sensibilizar e 
combater avanço da espécie invasora

O Município de Vila Nova de Poiares tem em curso a segun-
da edição do programa “A Nossa Floresta”, que pretende dis-
ponibilizar árvores, de espécies autóctones, para incentivar os 
proprietários florestais a criarem uma floresta mais resiliente e 
diversificada.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, João Mi-
guel Henriques, «é um projeto que já iniciámos em 2020 e que 
pretendemos reeditar porque consideramos fundamental di-
versificar o nosso espaço de floresta». «É imperioso não ‘baixar 
a guarda’ no que respeita à defesa da floresta e, em especial, no 
combate à monocultura das espécies», acrescentou.

«Sabemos bem da importância dos rendimentos da floresta 
para os seus proprietários, mas é fundamental deixar a cada es-
pécie o espaço mais adequado, com a proporção mais equilibra-
da, sempre na perspetiva de uma maior diversidade, que resulte 
em fatores de sustentabilidade ambiental e económica, acres-
centando maior resiliência a toda a floresta», adiantou.

Neste sentido, e de acordo com as normas aprovadas em reu-
nião do Executivo Municipal, o programa destina-se a todos os 
proprietários, usufrutuários ou arrendatários de parcelas inscri-
tas no concelho de Vila Nova de Poiares, que podem candida-
tar-se, junto do GTF - Gabinete Técnico florestal do Município, 
para se informar sobre as árvores disponíveis e adequadas para 
a sua propriedade, selecionando as espécies pretendidas da ta-
bela disponível, e preencher o formulário que lhe for facultado.

Refira-se que as candidaturas ainda estão abertas e serão alvo 
de análise pelos serviços técnicos do Município, de forma a ade-
quar o número e as espécies selecionadas à propriedade locali-
zada pelo candidato.

De sublinhar que as plantas a atribuir serão totalmente gra-
tuitas e que, cada candidato apenas pode submeter um único 
pedido, sendo atribuídos até ao limite máximo de 300 plantas, 
por pedido, devendo ser respeitados os compassos de plantação 
recomendados para as espécies em questão. Deverá ainda ser 
respeitada época favorável para a plantação, que não deve ultra-
passar o mês de fevereiro de 2022.

O Formulário, bem como as Normas de participação, podem 
ser consultadas no site do Município em http://cm-vilanovade-
poiares.pt/editais-requerimentos-e-regulamentos/198-regula-
mentos/2794-programa-a-nossa-floresta-normas-de-participa-
cao

Mais informações ou esclarecimentos podem ser obtidos 
através do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, através do telefone 239 420 850, ou por 
email, geral@cm-vilanovadepoiares.pt

“A Nossa Floresta” aposta na 
diversificação de espécies

Medida dirigida a proprietários 
florestais com limite de 300 plantas

Foi publicamente o projeto 
“Poiares diz Stop à Erva-das-
-Pampas’, numa sessão que de-
correu online e na qual marca-
ram presença a Vereadora com 
o Pelouro do Ambiente, Maria 
da Luz Pedroso, Hélia Mar-
chante, professora da Escola 
Superior Agrária de Coimbra 
e uma referência nestas maté-
rias, assim como diversas en-
tidades e técnicos ligados ao 
setor.

Em causa está a planta Cor-
taderia Selloana, vulgarmente 
conhecida como penacho ou 
erva-das-pampas, espécie in-
vasora originária da América 
do Sul, que tem nos últimos 
anos registado uma capacida-
de de reprodução e dissemina-
ção preocupante, e que, para 
além de ameaçar a vegetação 
autóctone e alterar a paisa-
gem, pode causar ferimentos e 
alergias, bem como aumentar 
o risco de incêndio.

Assim, depois de em maio 
deste ano, a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poiares ter 
decidido aderir à Estratégia 
Transnacional contra a Cor-
taderia Selloana, comprome-
tendo-se em desenvolver um 
trabalho que combata a sua 
expansão, através do controlo 
da espécie e com o objetivo úl-
timo da sua erradicação, nas-
ceu o projeto ‘Poiares diz stop 
à erva-das-pampas’.

A iniciativa decorre de uma 
candidatura entretanto apro-
vada e financiada pelo Fundo 
Ambiental, e na qual o Municí-
pio reforça o seu compromis-
so, em desenvolver ações no 
território que permitam com-
bater a Cortaderia Selloana e 
promover o restabelecimento 
da paisagem autóctone.

O trabalho a ser desenvolvi-
do passa também pelo envol-
vimento do Agrupamento de 
Escolas Dr. Daniel de Matos, 

Juntas de Freguesia do Conce-
lho, e demais parceiros, como 
por exemplo as ZIF’s (Zonas 
de Intervenção Florestal), por 
forma a sensibilizar toda a co-
munidade, envolvendo-a no 
objetivo comum de dizer stop 
à erva-das-pampas.

Refira-se que este projeto 
está enquadrado numa es-
tratégia que tem vindo a ser 
implementada pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Poiares, num quadro de atua-
ção em que o despovoamento 
dos territórios surge como im-
portante ameaça à biodiver-
sidade, a par da alteração dos 
sistemas naturais, exponencia-
da pelas alterações climáticas, 
incêndios florestais e pela pro-
liferação de espécies exóticas 
invasoras, demonstrando a 
sua preocupação com a perda 
da biodiversidade e com a sus-
tentabilidade e preservação 
ambiental.
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Despacho nº 80/2021
Constituição de um Gabinete de Apoio à Vereação 

e nomeação de Secretária

Considerando que o Presidente da Câmara Municipal pode constituir 
um gabinete de apoio ao conjunto dos vereadores que exerçam funções a 
tempo inteiro ou a meio tempo, em conformidade com o disposto no n.º 2 
do artigo 42.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

No exercício da competência que me é atribuída e conferida pelo n.º 4 
do artigo 43.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo da alínea a) do n.º 2 e 
nº 3 do artigo 42.º do mesmo diploma legal, bem como das disposições 
aplicáveis ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo 
para desempenhar as funções de secretária do gabinete de apoio à verea-
ção, CARLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS MARTA 
NEVES.

A remuneração, competências, garantias, deveres e incompatibilidades 
dos membros do Gabinete de Apoio à Vereação são as constantes do artigo 
43.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.

A despesa resultante da presente nomeação tem cabimento no orçamen-
to da autarquia, já dotada na seguinte rubrica orçamental: 0102/01010401 
Pessoal em Funções

Vila Nova de Poiares, 14 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 81/2021
Designação de Vereadora a Tempo Inteiro

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

• que nos termos do disposto no artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua atual redação, o Presidente da Câmara Municipal ape-
nas pode fixar até um, o número de Vereadores a tempo inteiro para os 
municípios com 20.000 ou menos eleitores, como é o caso de Vila Nova 
de Poiares;

• que ao abrigo desta disposição, e sem prejuízo do infra proposto, por 
despacho de 11 de outubro de 2021, decidi fixar em um, o número de ve-
readores a tempo inteiro e procedi à sua nomeação;

• que compete à Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presiden-
te, fixar o número de Vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo 
que exceda os limites previstos no número anterior;

• sob minha proposta nº 39/2021 de 11 de outubro e em cumprimento 
do disposto no n.º 2 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, a 
Câmara Municipal, por deliberação de 14 de outubro de 2021, fixou EM 
MAIS UM o número de vereadores em regime de tempo inteiro, perfazendo 
no total, o número de DOIS VEREADORES A TEMPO INTEIRO

Decido, em conformidade com a deliberação da Câmara Municipal su-
prarreferida, e no uso da competência que me é conferida pelo disposto no 
n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, nomear a Senhora 
Vereadora, Drª MARIA DA LUZ PEREIRA PEDROSO, para exercer as suas 
funções em regime de tempo inteiro.

Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º, Anexo l, da Lei no 75/2013, de 
12 de setembro, dando ao presente despacho a devida publicidade.

Vila Nova de Poiares, 14 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 82/2021
Designação de Instrutora no Âmbito dos 

Processos de Contraordenação

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea 
a) e n) do n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, designa, no mandato 2021-2025, como instrutora dos processos de 
contraordenação deste Municipio, Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, 
Chefe de Unidade Administrativa.

Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º, Anexo l, da Lei no 75/2013, de 
12 de setembro, dando ao presente despacho a devida publicidade.

Vila Nova de Poiares, 14 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 36/2021
Fixação de Vereadores a Tempo Inteiro

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 56º do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

Torna público a Proposta nº 39/2021, de 11 de outubro - FIxação de Ve-
readores a Tempo Inteiro.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado nos lu-
gares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no Sítio institucional www.
cm-vilanovadepoiares.pt

Vila Nova de Poiares, 15 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Proposta nº 39/2021
Fixação de Vereadores a Tempo Inteiro

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, vem propor à Câmara Municipal o seguinte:

CONSIDERANDO:
• que nos termos do disposto no artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua atual redação, o Presidente da Câmara Municipal ape-
nas pode fixar até um, o número de Vereadores a tempo inteiro para os 
municípios com 20.000 ou menos eleitores, como é o caso de Vila Nova 
de Poiares;

• que ao abrigo desta disposição, e sem prejuízo do infra proposto, por 
despacho de 11 de outubro de 2021, decidi fixar em um, o número de ve-
readores a tempo inteiro e procedi à sua nomeação;

• que compete à Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presiden-
te, fixar o número de Vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo 
que exceda os limites previstos no número anterior;

• que o Presidente da Câmara Municipal, com respeito pelo disposto 
nos números anteriores, pode optar pela existência de vereadores a tempo 
inteiro e a meio tempo, neste caso correspondendo dois vereadores a um 
vereador a tempo inteiro;

• a extensão do concelho e o desenvolvimento que se pretende para o futuro;
• as competências já transferidas para o Município no âmbito da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunici-
pais, e as que se se vão aceitar, obrigatoriamente, no próximo ano de 2022, 
nomeadamente no âmbito da saúde, educação e ação social;

• que o Município de Vila Nova de Poiares, atualmente com menos 
de 20.000 eleitores, pela sua dimensão e pelas numerosas atribuições e 
competências legalmente cometidas, necessita de um número superior de 
vereadores a tempo inteiro, para fazer face, com eficácia, a esses desafios.

Proponho, em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 58.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, que a Câmara Municipal fixe EM MAIS UM o 
número de vereadores em regime de tempo inteiro, perfazendo no total, o 
número de DOIS VEREADORES A TEMPO INTEIRO.

Vila Nova de Poiares, 11 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 37/2021
Designação do Presidente da Câmara Municipal como 

representante do Município nas assembleias gerais, para 
efeitos do disposto na alínea OO) do n.º 1 do Artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 56º do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

Torna público a Proposta nº 41/2021, de 11 de outubro - Designação do 
Presidente da Câmara Municipal como Representante do Município nas 
Assembleias Gerais, para efeitos do disposto na alínea oo) do n.º1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado nos lu-
gares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no Sítio institucional www.
cm-vilanovadepoiares.pt

Vila Nova de Poiares, 15 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Proposta nº 41/2021
Designação do Presidente da Câmara Municipal como 

representante do Município nas assembleias gerais, para 
efeitos do disposto na alínea OO) do n.º 1 do Artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, vem propor à Câmara Municipal o seguinte:
Considerando o disposto no Anexo I, Artigo 35º, nº 1, a), e Artigo 33º, nº 

1, oo), ambos do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se 
que a Câmara Municipal delibere designar o Presidente da Câmara Muni-
cipal como representante do Município na Assembleia Geral das empresas 
locais, assim como seu representante nas entidades nas quais o Município 
participe, com possibilidade de subdelegação

Vila Nova de Poiares, 11 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 38/2021
Delegação de Competências no 

Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 56º do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

Torna público a Proposta nº 46/2021, de 11 de outubro - Delegação de 
Competências no  Presidente da Câmara Municipal

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado nos lu-
gares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no Sítio institucional www.
cm-vilanovadepoiares.pt

Vila Nova de Poiares, 15 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Proposta nº 46/2021
Delegação de Competências no 

Presidente da Câmara Municipal
JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares, vem propor à Câmara Municipal o seguinte:
• que no passado dia 9 de outubro de 2021, foi instalada a Câmara Muni-

cipal de Vila Nova de Poiares, na sequência dos resultados alcançados no 
passado dia 26 de setembro de 2021;

• que A Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da Adminis-
tração Pública, está constitucionalmente subordinada ao princípio da des-
burocratização e da eficiência, devendo, por isso, estruturar-se de modo a 
aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim 
de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões.

• que a submissão a deliberação camarária de um elevado número de 
processos, nas mais variadas áreas de atuação, em nada contribui para a 
desburocratização do funcionamento do próprio órgão executivo, nem para 
uma gestão mais célere, mais económica e mais eficiente da Administração.

• o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, diploma que estabelece me-
didas de modernização administrativa, impõe aos serviços e organismos 
da Administração Pública a adoção, nos termos legais aplicáveis, de me-
canismos de delegação e subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes e proporcionem um pronto 
cumprimento de obrigações.

• o Regime Jurídico das Autarquias Locais, o Regime Jurídico da Transfe-
rência de Competências do Estado para as Autarquias Locais, e o Regime 
Jurídico da Delegação de Competências de Órgãos do Estado nos Órgãos 
das Autarquias Locais e nas Entidades Intermunicipais e dos Órgãos dos 
Municípios nos Órgãos das Freguesias e nas Entidades Intermunicipais, 
estabelecidos na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

• que é objetivo do Presidente da Câmara promover e assegurar o 
cumprimento célere e eficaz das atribuições municipais em vigor no orde-
namento jurídico, bem como incentivar a eficiência da gestão autárquica;

• Considerando ainda que o art.º 34.º do anexo i a lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, permite que a câmara municipal delegue um vasto con-
junto de competências no seu presidente e subsequentemente, deste nos 
vereadores;

• Propõe-se que a Câmara Municipal delibere delegar no seu Presidente, 
com a faculdade de subdelegar as competências infra elencadas:

 A. EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIAS MATERIAIS E DE FUNCIONA-
MENTO AS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 33.º DO ANEXO 
À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, DELEGÁVEIS AO ABRIGO DO 
N.º 1 DO ARTIGO 34.º DO MESMO DIPLOMA LEGAL, BEM COMO AS 
PREVISTAS NO DECRETO-LEI 197/99, DE 8 JUNHO E NO CÓDIGO DOS 
CONTRATOS PÚBLICOS, A SEGUIR ENUMERADAS:

i. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as 
suas alterações;

ii. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos 
e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja au-
torização de despesa lhe caiba; (até ao limite fixado no art.º 29.º do DL 
197/99, de 8 de junho)

iii. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a 
RMMG;

iv. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da as-
sembleia municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea 
anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano 
e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços 
dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções;

v. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as 
juntas de freguesia contratos de delegação de competências e acordos de 
execução, nos termos previstos na presente lei;

vi. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domí-
nios de ação do município, designadamente através da adoção de planos 
municipais para a igualdade;

vii. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, 
em parceria com entidades da administração central;

viii. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, 
o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 
e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 
município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal;

ix. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes 
da administração central e com instituições particulares de solidariedade 
social, nas condições constantes de regulamento municipal;

x. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a bene-
ficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a 
saúde ou segurança das pessoas;

xi. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a 
veículos, nos casos legalmente previstos;

xii. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da cons-
trução, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como 
relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 
tóxicos;

xiii. Executar as obras, por administração direta ou empreitada; (até ao 
limite fixado no DL 197/99, de 8 de junho)

xiv. Alienar bens móveis;
xv. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;
xvi. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos 
físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob 
administração municipal;

xvii. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização 
de eventos relacionados com a atividade económica de interesse muni-
cipal;

xviii. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;
xix. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;
xx. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados 

nocivos;
xxi. Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, 

os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas 
instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não sejam co-
nhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, 
após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e 
manutenção, de forma inequívoca e duradoura;

xxii. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração 
central;

xxiii. Designar os representantes do município nos conselhos locais;
xxiv. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração 

central;
xxv. Administrar o domínio público municipal;
xxvi. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e 

demais lugares públicos;
xxvii. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e 

das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia;
xxviii. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;
xxix. Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram 

o domínio público do município;
xxx. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município;
xxxi. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;
xxxii. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de 

qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do 
município;

xxxiii. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por 
parte do Estado;

B. EM MATÉRIA DE INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINIS-
TRATIVOS A COMPETÊNCIA PREVISTA NO N.º 1 DO ARTIGO 55.º DO 
NOVO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, APROVADO 
PELA LEI Nº 4/2015, DE 7 DE JANEIRO, PARA A DIREÇÃO DA INSTRU-
ÇÃO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA 
DECISÃO CAIBA À CÂMARA MUNICIPAL, ENQUANTO ÓRGÃO LEGAL-
MENTE COMPETENTE, AO ABRIGO DO DISPOSTO NOS N.ºS 2 A 4 DO 
MESMO ARTIGO.

Considerando que a atividade do Município se desenvolve através de 
procedimentos administrativos, cujo andamento depende, em larga maio-
ria, na sua fase instrutória, operacionalizada pelos diversos serviços mu-
nicipais, de uma decisão por parte da Câmara Municipal, sujeitar a sua 
marcha procedimental a prévia decisão deste órgão municipal traduz-se 
não apenas num peso administrativo inútil e meramente burocrático que o 
mesmo terá de acarretar, como redunda em prejuízo para os munícipes de-
correntes de óbvios atrasos que importa acautelar. Pelos motivos indicados 
entende-se que se justifica a delegação da competência para a direção da 
instrução em todos os procedimentos administrativos, cuja decisão caiba à 
Câmara Municipal, enquanto órgão legalmente competente.

C. NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA 
EDIFICAÇÃO (RJUE) – DL 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO AS COMPE-
TÊNCIAS PREVISTAS NO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA 
EDIFICAÇÃO (RJUE) APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 
16 DE DEZEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL:

i. Conceder as licenças previstas no n.º 2 do artigo 4.º do RJUE
ii. A aprovação da informação prévia regulada no art.º 14.º do RJUE
iii. Promover a emissão de certidão comprovativa da verificação dos re-

quisitos do destaque, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE;
iv. Certificar a promoção das consultas a entidades externas, nos termos 

do n.º 4 do artigo 13.º- B conjugado com o nº 12 do art.º 13;
v. Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos previstos no 

n.º 2 do artigo 117.º do RJUE
vi. Aprovar licença parcial para construção de estrutura nos termos do n.º 

6 do artigo 23.º do RJUE;
vii. Emitir as certidões, nos termos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 

49.º do RJUE;
viii. Proceder à libertação /restituição das cauções prestadas nos termos 

legais;
ix. Fixar prazo, por motivo de interesse público devidamente fundamen-

tado, para a execução faseada de obra, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 59.º do RJUE;

x. Autorizar a certificação para efeitos de constituição de propriedade 
horizontal prevista no n.º 3 do artigo 66.º RJUE;

xi. Declarar as caducidades previstas no artigo 71.º, nos termos do seu 
n.º 5, bem assim como as declarações de caducidade previstas no n.º 6 do 
artigo 20.º do RJUE;

xii. Proceder às revogações previstas no n.º 2 do artigo 73.º do RJUE;
xiii. Publicitar a emissão do alvará de licença de loteamento, nos termos 

do n.º 2 do artigo 78.º do RJUE;
xiv. Apreender o alvará cassado pelo Presidente da Câmara quando 

caduque a licença ou admissão de comunicação prévia ou quando estas 
sejam revogadas ou declaradas nulas, nos termos do n.º4 do artigo 79.º 
do RJUE;

xv. Promover a execução de obras, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 84.º do RJUE;

xvi. Acionar as cauções, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 84.º 
do RJUE;

xvii. Proceder ao levantamento do embargo, nos termos previstos no n.º 
4 do artigo 84.º do RJUE;

xviii. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 
84.º e n.º 9 do artigo 85.º do RJUE;

xix. Fixar prazo para a prestação de caução prevista no artigo 86.º do 
RJUE;

xx. Decidir sobre a receção provisória e definitiva das obras de urbaniza-
ção, nos termos previstos no artigo 87.º do RJUE;

xxi. Conceder licença especial ou admissão de comunicação prévia para 
obras inacabadas, nos termos do artigo 88.º do RJUE;

xxii. Determinar a execução de obras de conservação, nos termos previs-
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tos no n.º 2 do artigo 89.º do RJUE;
xxiii. Ordenar a demolição total ou parcial de construções que ameacem 

ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das 
pessoas, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 89.º do RJUE;

xxiv. Tomar posse administrativa de imóveis para efeitos de obras coerci-
vas, nos termos previstos no artigo 91.º do RJUE;

xxv. Promover a realização de trabalhos de correção ou de alteração por 
conta do titular da licença ou autorização, nos termos previstos no n.º 3 do 
artigo 105.º do RJUE;

xxvi. Aceitar como forma de extinção da dívida, dação em cumprimento 
ou em função do cumprimento nos termos da lei, nos termos do artigo 108.º 
do RJUE;

xxvii. Promover as diligências ao realojamento nos termos do n.º 4 do 
artigo 109.º do RJUE;

D. NO ÂMBITO DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS AS COMPE-
TÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N. º 39/2008, DE 7 DE MARÇO, 
NA SUA REDAÇÃO ATUAL, QUE SE SEGUEM:

i. Fixar a capacidade máxima e atribuir classificação a diversas tipologias 
de empreendimentos turísticos, designadamente as constantes das alíneas 
a), b) e c) do n. º 2 do artigo 22.º;

ii. Proceder à cassação e apreensão do respetivo alvará, quando cadu-
cada a autorização de utilização para fins turísticos, por iniciativa própria ou 
a pedido do Turismo de Portugal, I.P., nos termos do n.º 2 do artigo 33.º e 
do n.º 2 do artigo 68.º;

iii. Efetuar a auditoria de classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 36.º;
iv. Decidir sobre a dispensa dos requisitos exigidos para a atribuição da 

classificação, nos termos da al a) do n.º 1 do artigo 39.º;
v. Aplicar coimas e sanções acessórias, relativamente aos Empreendi-

mentos Turísticos, de Campismo e Caravanismo, e aos Estabelecimentos 
de Alojamento Local, nos termos da al. b) do nº 1 do artigo 70.º;

vi. Proceder à reconversão da classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 
75.º.

E. NO ÂMBITO REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO AS COMPETÊN-
CIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 9/2007, DE 17 DE JANEIRO, NA 
SUA REDAÇÃO ATUAL, QUE APROVOU O REGULAMENTO GERAL DO 
RUÍDO, A SEGUIR ELENCADAS:

i. Efetuar a verificação do cumprimento do projeto acústico, no âmbito 
do procedimento de licenciamento ou autorização de utilização, podendo 
exigir a realização de ensaios acústicos, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º;

ii. Conceder autorização para o exercício de atividades ruidosas tempo-
rárias, conforme n.º 1 do artigo 15.º;

iii. Dispensar a exigência do cumprimento dos valores limite previstos no 
n.º 5 do artigo 15.º, conforme n.º 8 do mesmo artigo;

iv. Ordenar a adoção de medidas imprescindíveis para evitar danos nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º.

F. NO ÂMBITO DOS RECINTOS DE DIVERSÃO E RECINTOS DESTI-
NADOS A ESPETÁCULOS DE NATUREZA NÃO ARTÍSTICA AS COMPE-
TÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 309/2002, DE 16 DEZEM-
BRO, COM AS ALTERAÇÕES MAIS RECENTES INTRODUZIDAS PELO 
DL Nº 204/2012, DE 29 DE AGOSTO QUE SE ELENCAM:

i. Designar dois técnicos devidamente habilitados para comporem a co-
missão necessária à realização de vistoria, nos termos do n.º 2 do artigo 
11.º;

ii. Proceder à instrução de processos de contraordenação, nos termos 
do artigo 23.º.

iii. Conceder licença relativa à instalação dos recintos itinerantes e impro-
visados na área do Município de Vila Nova de Poiares, em conformidade 
com o artigo 3.º

G. NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DE ACESSO, EXERCÍCIO E 
FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES.AS COMPETÊNCIAS PRE-
VISTAS NO DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DEZEMBRO, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DL N.º 48/2011 DE 1/04, DL N.º 
204/2012, DE 29/08, LEI N.º 75/2013 DE 12/09, DL N.º 51/2015, DE 13/04, 
E LEI N.º 105/2015, DE 25/08.

H. NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO E  FISCALIZAÇÃO DA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ESTABELECIMENTOS DE APOIO SOCIAL

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de setembro e DL nº 33/2014, 
de 4 de março.

I. NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ARMA-
ZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO

E POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AS COM-
PETÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 267/2002, DE 26 DE 
NOVEMBRO, ALTERADO E REPUBLICADO PELO DECRETO-LEI N.º 
195/2008, DE 6 DE OUTUBRO, ALTERADO PELO DL Nº 217/2002, DE 9 
DE OUTUBRO E PELA LEI Nº 15/2015, DE 16 DE FEVEREIRO, A SEGUIR 
ELENCADAS:

i. Decidir sobre o licenciamento das instalações de armazenamento de 
produtos de petróleo e postos de abastecimento de combustíveis não lo-
calizados nas redes viárias regional e nacional, nos termos do artigo 5.º;

ii. Autorizar a execução e entrada em funcionamento das redes de distri-
buição, objeto do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio, quando associa-
das a reservatórios de GPL com capacidade global inferior a 50m3;

iii. Nomear a comissão de vistorias, nos termos do artigo 12.º;
iv. Promover a realização de inspeções periódicas, nos termos do n.º 

9 do artigo 19.º;
v. Pugnar pela aplicação de medidas cautelares e respetiva cessação, 

nos termos do artigo 20.º;
vi. Exercer fiscalização e aplicação de coimas, nos termos dos artigos 

25.º e 27.º;
vii. Proceder aos processos de inquérito e ao registo de acidentes nas 

instalações bem como a comunicação e demais informações, às autorida-
des responsáveis, nos termos dos artigos 30.º e 31.º;

viii. Decidir sobre reclamações, nos termos do artigo 33.º.
J. NO ÂMBITO DO SISTEMA DA INDUSTRIA RESPONSÁVEL (SIR)
AS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO ANEXO AO DECRETO-LEI N.º 

169/2012, DE 1 DE AGOSTO, (SIR) COM AS ALTERAÇÕES INTRODU-
ZIDAS PELO DL Nº 9/2021 DE 29 DE FEVEREIRO DECRETO-LEI N.º 
169/2012, DE 1 DE AGOSTO.

K. EM MATÉRIA DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE ASCENSORES, 
MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES 

DECIDIR NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO DECRE-
TO-LEI N.º 320/2002, DE 28 DE DEZEMBRO, COMA AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELO DL Nº 65/2013, DE 27 DE AGOSTO, QUE, TAN-
TO PODEM SER EXERCIDAS DIRETAMENTE PELOS SERVIÇOS MU-
NICIPAIS, OU, POR INTERMÉDIO DE ENTIDADES INSPETORAS (EI), 
RECONHECIDAS PELA DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA (DGE), QUE SE 
SEGUEM:

i. Efetuar inspeções periódicas e reinspecções às instalações;
ii. Efetuar inspeções extraordinárias, sempre que o considerem necessá-

rio, ou, a pedido fundamentado dos interessados;
iii. Realizar inquéritos a acidentes decorrentes da utilização ou das ope-

rações de manutenção das instalações;
iv. Decidir sobre todos os procedimentos necessários ao pleno exercício 

destas competências, incluindo a fiscalização.
L. EM MATÉRIA DE MEDIDAS E ACÇÕES A DESENVOLVER NO ÂM-

BITO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS AS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 15.º, 21.º, 
29.º Nº 2, 37.º DO DECRETO-LEI N.º 124/2006, DE 28 DE JUNHO, NA 
SUA REDAÇÃO ATUAL, QUE SE SEGUEM:

i. Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização 
dos trabalhos relativos à gestão do combustível das florestas, fixando um 
prazo adequado para o efeito;

ii. Decidir, em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou enti-
dades responsáveis, a realização dos trabalhos de gestão de combustível, 
com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessá-
rios ao ressarcimento da despesa efetuada;

iii. Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização 
de medidas preventivas contra incêndios, fixando um prazo adequado para 
o efeito;

iv. Decidir, em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou 
entidades responsáveis, a realização das medidas preventivas, com a fa-
culdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa efetuada;

v. Conceder autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício ou ou-
tros artefactos pirotécnicos, exceto balões com mecha acesa e quaisquer 
tipos de foguetes.

vi. Decidir os procedimentos e atos de fiscalização na matéria;
M. EM MATÉRIA DE PUBLICIDADE COMPETÊNCIA PARA LICENCIAR 

A AFIXAÇÃO, INSCRIÇÃO E REMOÇÃO DE MENSAGENS DE PUBLICI-
DADE E PROPAGANDA, CONFORME O DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º E 
2º DA LEI N.º 97/88, DE 17/08, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 
PELA LEI N.º 23/2000, DE 23 DE AGOSTO, EM PELO D.L. N.º 48/2011, 
DE 01/04.

N. EM MATÉRIA DA DIRECÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRA-
TIVO

O poder de direção do procedimento, da audiência de interessados, 
da conferência procedimental e da consulta pública, sem prejuízo e sal-
vaguarda das normas aplicáveis de regimes específicos que o impeçam, 
no âmbito das competências previstas nos artigos 32º e 33º, do Anexo I, 
á lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com possibilidade de subdelegação.

Vila Nova de Poiares, 11 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 79/2021
Constituição de um Gabinete de Apoio à Presidência

e nomeação de Adjunto

Considerando que o Presidente da Câmara Municipal pode constituir um 
gabinete de apoio ao Presidente em conformidade com o disposto no n.º 1 
do artigo 42.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

Considerando ainda que nos termos da al a) do referido artigo e diploma, 
o gabinete pode ser constituído por um chefe do gabinete, e um adjunto 
ou secretário; 

No exercício da competência que me é atribuída e conferida pelo n.º 4 
do artigo 43.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo da alínea a) do n.º 1, do 
artigo 42.º do mesmo diploma legal, bem como das disposições aplicáveis 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo: 

Para desempenhar as funções de Adjunto do gabinete de apoio à Presi-
dência, PAULO ALEXANDRE DAS NEVES SIMÕES 

A remuneração, competências, garantias, deveres e incompatibilidades 
dos membros do Gabinete de Apoio à Presidência são as constantes do 
artigo 43.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro.

A despesa resultante da presente nomeação tem cabimento no orçamen-
to da autarquia, já dotada na seguinte rubrica orçamental: 0102/01010401 
Pessoal em Funções 

Cumpra-se o disposto no art.º 56.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro

Vila Nova de Poiares, 11 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 40/2021
Reuniões Públicas da Câmara Municipal

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 56º do Ane-

xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
Torna público a Proposta nº 40/2021, de 11 de outubro - Reuniões Pú-

blicas.
Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado nos lu-

gares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no Sítio institucional www.
cm-vilanovadepoiares.pt

Vila Nova de Poiares, 15 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Proposta nº 40/2021
Reuniões Públicas da Câmara Municipal

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, vem propor à Câmara Municipal o seguinte:

• Determina o artigo 40.0 do Anexo 1, da Lei no 75/2013, de 12 de se-
tembro, que a Câmara Municipal tem uma reunião ordinária semanal, ou 
quinzenal, se o julgar conveniente e reuniões extraordinárias, sempre que 
necessário

• Determina ainda o artigo 49.0 Anexo 1, da Lei no 75/2013, de 12 de 
setembro, que os órgãos executivos das autarquias locais realizam, pelo 
menos, uma reunião pública mensal, sendo fixado, nos termos do regimen-
to, um período para intervenção e esclarecimento ao público;

PROPONHO À CÂMARA MUNICIPAL:
Sem prejuízo do previsto no artigo 490 Anexo 1, da Lei no 75/2013, de 

12 de setembro, no qual determina que pelo menos uma reunião deverá ser 
pública, que ambas as reuniões sejam públicas.

Vila Nova de Poiares, 11 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 41/2021
Aprovação do Regimento da Câmara Municipal

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, dando cumprimento ao estabelecido no artigo 56º do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

Torna público a Proposta nº 44/2021, de 11 de outubro - Aprovação do 
Regimento.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado nos lu-
gares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no Sítio institucional www.
cm-vilanovadepoiares.pt

Vila Nova de Poiares, 15 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Proposta nº 44/2021
Aprovação do Regimento

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, vem propor à Câmara Municipal o seguinte:

Ao contrário do que é referido em relação à Assembleia Municipal, e à 
Assembleia de Freguesia, respetivamente nos artigos 45.º n.º 5 e 9.º nº 6, 
ambos da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, que enquanto não for aprova-
do o novo regimento, continua em vigor o anteriormente aprovado, refere o 
artigo 39.º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro que compete à 
Câmara Municipal elaborar e aprovar o regimento.

Assim PROPONHO à Câmara Municipal a aprovação do Regimento da 
Câmara Municipal para o quadriénio 2021-2025, anexo a presente pro-
posta, sendo que, em relação ao regimento aprovado para o quadriénio 
2017-2021, sob sugestão do Sr. Encarregado de Proteção de Dados, se 
procedeu à alteração do art.º 14.º, e aditou-se o art.º 24.º, em virtude das 
obrigações legais impostas pelo Regime Geral Proteção de Dados.

Vila Nova de Poiares, 11 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 89/2021
Delegação de Competências na Chefe de Unidade de Obras 

Públicase Infraestruturas Municipais
- Unidade Orgânica de 4.º grau

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu Anexo I, na sua atual reda-
ção, bem como o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas 
na sua atual redação, preveem a figura da delegação e subdelegação de 
competências nos titulares de cargos de direção como instrumentos privile-
giados de gestão que propiciam a redução de circuitos e uma gestão mais 
célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de economia, eficiência e 
eficácia que se lance mão dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos procedimentos adminis-
trativos, que correm no seio da Unidade Administrativa, Unidade de 4º grau, 
competências essas que promanam da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
do Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova 
de Poiares em vigor, publicado no Regulamento da Organização dos Servi-
ços do Município de Vila Nova de Poiares 2021 (Publicado no DR 2.ª série 
n.º52 de 16/03/2021) bem como do próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
• O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo contém 

uma norma de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de dele-
gação de poderes para a prática de atos de administração ordinária, por 
parte dos órgãos competentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

• O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os titulares de cargos de direção exer-
çam, além das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, também as competências que neles forem delegadas ou 
subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto)

 • Os aludidos preceitos têm como objetivo facilitar a desconcentração 
administrativa, permitindo aos órgãos da Administração Autárquica libertar-
-se das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem prosseguir de forma 
mais eficaz as atribuições que estão a cargo das pessoas coletivas públicas 
em que se integram,

• Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os serviços devem adotar me-
canismos de delegação e subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e se possível, no próprio 
posto de execução e em qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos administrativos, tendo 
subjacente os princípios de desburocratização, simplificação, eficiência e 
de economia processual;

• O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
que aprova o Código do Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela direção do procedimento”, 
determinando o n.º 1 que “A direção do procedimento cabe ao órgão com-
petente para a decisão final”, sem prejuízo deste poder delegar em inferior 
hierárquico seu, o poder de direção do procedimento, salvo disposição 
legal, regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem 
as condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas funda-
mentadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante 
a certos procedimentos”;

• A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada 
aos participantes e comunicada a quaisquer outras pessoas que, demons-
trando interesse legítimo, requeiram essa informação (n.º 5 do citado artigo 
55.º);

• Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o responsável pela direção 
do procedimento goza de discricionariedade na respetiva estruturação, 
que, no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve 
ser orientada pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da 
economicidade e da celeridade na preparação da decisão (artigo 56.º do 
CPA);

• O Município de Vila Nova de Poiares está ao serviço do cidadão, 
devendo orientar a sua ação de acordo com os princípios da qualidade, 
da comunicação eficaz e transparente e da simplicidade, tendo em vista 
privilegiar a opção pelos procedimentos mais simples, cómodos, expeditos 
e económicos (alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 
de abril, com as alterações do Decreto- Lei n.º 73/2014, de 13 de maio);

• -Todos os serviços adotarão, nos termos legais aplicáveis, mecanismos 
de delegação de competências que propiciem respostas céleres às solici-
tações dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e uma gestão mais 
célere e desburocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 
22 de abril);

• A administração pública deve ser organizada de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

• O órgão delegado ou subdelegado deve mencionar essa qualidade no 
uso da delegação/subdelegação (artigo 48.º do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelegados (n.º 1 do artigo 49.º 
do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como 
o de anular, revogar ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação (n.º 2 do artigo 49.º 
do CPA);

 Delego, na Chefe de Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas Muni-
cipais (OPIM) ), em regime de substituição, ANA MARGARIDA NETO MAR-
TINS DIAS SANTA, e no âmbito da Unidade Orgânica que dirige:

I - EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO Nº DL 135/99 DE 22 DE ABRIL, 
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 
73/2014, DE 13 DE MAIO, BEM COMO E NOS ARTIGOS 5.ª, 44.ºA 47.º 
E 55.º, TODOS DO CPA

a) A competência de assinatura de correspondência de mero expediente 
com destino a quaisquer entidades ou organismos, bem como de toda a 
documentação referente aos procedimentos previamente autorizados, e 
outras diligências instrutórias ou procedimentais no âmbito dos processos 
e normal desenvolvimento das funções sob a responsabilidade da respe-
tiva unidade, por qualquer canal de correspondência nomeadamente por 
correio postal, correio eletrónico da unidade ou geral do Município de Vila 
Nova de Poiares, ou plataformas eletrónicas, no sentido de obter maior 
celeridade procedimental e decisória e de modo a aproximar os serviços 
da população de forma não burocratizada, nos termos definidos no n.º 8 do 
artigo 22.º e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril 
conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i. Quando dirigidos a órgãos de soberania, gabinetes de membros do 
Governo, dirigentes de nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii. Quando envolva a assunção de compromissos ou encargos financei-
ros que não estejam delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 36.º, 
nºs 1 a 3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, na sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º a 46.º e 55.º 
do Código do Procedimento Administrativo e sem prejuízo e salvaguarda 
dos procedimentos e fase de instrução previstos em regimes especiais, 
delegar na dirigente da Unidade Obras Públicas e Infraestruturas Munici-
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pais, o poder de direção dos procedimentos nas áreas, funções e tarefas 
que foram cometidas à unidade que dirige, ao abrigo das disposições atrás 
mencionadas e designadamente do artigo 46.º conjugado com o artigo 55.º 
n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, regulamentar ou estatutária em 
contrário ou quando a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamente no procedimento con-
creto ou em diretiva interna respeitante a certos procedimentos, podendo 
esta encarregar inferiores hierárquicos/trabalhadores, como “Gestor(s) do 
Procedimento”, para a realização de diligências instrutórias específicas nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II - AO ABRIGO DO ANEXO À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, 
NA SUA ATUAL REDAÇÃO AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS:

a) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos ao pro-
cesso; (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
(alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

c) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental neces-
sários ao exercício da competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

d) Declarar extintos e mandar arquivar procedimentos por deserção, por 
inutilidade ou impossibilidade superveniente ou desistência do interessado.

III - Delego ainda, a competência para praticar todos os atos adminis-
trativos internos respeitantes à instrução dos processos que correm seus 
termos na Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente prevista no 
Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 
Poiares em vigor, podendo praticar todos os atos ou formalidades de ca-
rater instrumental necessários ao exercício da competência decisória da 
delegante, designadamente proceder à audiência prévia dos interessados 
no procedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
no âmbito das atribuições da Unidade Obras Públicas e Infraestruturas 
Municipais

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agos-
to, delego a competência e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expediente necessário à mera 
instrução dos processos que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competências atribuídas pela legis-
lação e regulamentos aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições legais e regulamentares.

Nas faltas ausências da chefe de Unidade, autorizo que seja designado 
por esta um seu substituto. No caso de impedimento, a competência deci-
sória será exercida por quem tem competência para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do conceito de delegação de 
competências, designadamente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, conserva entre outros, os 
seguintes poderes:

• Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades da tarefa 
da resolução de assuntos que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

• Direção, controlo, modificação ou revogação dos atos praticados pelo 
delegado;

• Em todos os atos praticados por delegação ou subdelegação de com-
petências o delegado fará menção expressa da qualidade em que atua, 
utilizando as expressões “Por delegação do Presidente da Câmara” ou 
qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, inclui a faculdade de sub-
delegação, dentro dos condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que a dirigente subdelegue 
a competência de assinatura da correspondência ou do expediente neces-
sário à mera instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de competências ou de contradi-
ção de decisões ou de instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante solicitação de qualquer 
vereador ou dirigente dos serviços.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, inclusive.
Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, conjugado com os artigos nºs 151.º e 
159.º do mesmo código, para as quais remete, publique-se o presente des-
pacho através de Edital afixado nos lugares habituais durante 10 dias úteis, 
na página institucional do Município e no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 25 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 44/2021
Periodicidade das Reuniões 

Ordinárias da Câmara Municipal

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

TORNA PÚBLICO, nos termos e para os efeitos previstos no nº 3, do 
artigo 40º, de anexo à Lei nº 75/2013, de 12/09, que a Câmara Municipal, 
na sua reunião de 14 de outubro de 2021, considerando o disposto nos 
nºs 1 e 2 do art.º 40º conjugado com o disposto nos nºs 2 e 3 do art.º 
49º, ambos do referido anexo, deliberou, que as suas reuniões ordinárias, 
durante o presente mandato, se realizarão quinzenalmente, na primeira e 
terceira sexta-feira de cada mês, com inicio pelas 15h00, ou no primeiro dia 
útil imediato, quando coincidam com feriado, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado nos luga-
res públicos de estilo, publicado no Boletim Municipal e no sitio institucional 
www.cm- vilanovadepoiares.pt

Vila Nova de Poiares, 28 de outubro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 84/2021
Distribuição de Pelouros

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

• Através do meu despacho n.º 78/2021, de 11 de outubro de 2021, desig-
nei, para exercer funções a tempo inteiro a Sr.ª Vereadora a tempo inteiro 
ANA LARA HENRIQUES DE OLIVEIRA;

• Através da deliberação da Câmara Municipal de 14 de outubro de 2021, 
e nos termos do disposto no nº 2 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, foi 
autorizado a designação de mais um vereador a tempo inteiro;

• Por despacho nº 81/2021 de 14 de outubro, foi designada vereadora a 
tempo inteiro, MARIA DA LUZ PEREIRA PEDROSO;

• De acordo com o n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua 
redação atual, cabe ao Presidente da Câmara Municipal, designadamente, 
fixar as funções dos vereadores a tempo inteiro.

• O n.º  1 do 36.º do Anexo I da Lei no 75/2013, de 12 de setembro, 
determina que “O presidente da câmara municipal é coadjuvado pelos ve-
readores no exercício das suas funções 

• Com a distribuição de Pelouros pelos Vereadores pretende-se melhorar 
a eficácia e eficiência da Administração Municipal, reforçando e melhoran-
do as respostas às necessidades e anseios da população do concelho e 
prestando um Serviço Público Autárquico com crescente qualidade.

• O art.º 23.º da Lei no 75/2013, de 12 de setembro, refere que os Muni-
cípios dispõem de atribuições, designadamente, nos seguintes domínios:

a) Equipamento rural e urbano;
b) Energia;
c) Transportes e comunicações;
d) Educação, ensino e formação profissional;
e) Património, cultura e ciência;
f) Tempos livres e desporto;
g) Saúde;
h) Ação social;
i) Habitação;
j) Proteção civil;
k) Ambiente e saneamento básico;
l) Defesa do consumidor;
m) Promoção do desenvolvimento;
n) Ordenamento do território e urbanismo;
o) Polícia municipal;
p) Cooperação externa.
Deste modo, tendo em consideração o supramencionado e, no uso da 

competência que me é legalmente conferida pelos nº 4 do artigo 58.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação e artigo 36.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, determinam-se as áreas funcionais que fica-
rão sobre a minha alçada, e ATRIBUINDO aos Vereadores infra indicados, 
as seguintes tarefas/funções:

PRESIDENTE — JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES
• Gabinete de Apoio à Presidência
• Unidade de Obras e Planeamento - Obras Pública e Infraestruturas 

Municipais (Obras Públicas Municipais, Obras por Administração Direta)
• Parque de Máquinas, Viaturas e Oficinas
• Manutenção das infraestruturas e equipamentos municipais.
• Coordenação Geral da Atividade Municipal
• Serviço Municipal de Proteção civil, (Operacional e Prevenção/ Sensi-

bilização Educacional);
• Polícia Municipal;
• Julgado de Paz
• Comunicação, Relações Públicas e Marketing
• Gabinete de Apoio ao Empreendedor (Desenvolvimento económico, 

comércio, serviços e indústria, apoio ao Investidor e ao Empreendedor, 
Desenvolvimento / Investimento / Candidaturas)

• Relacionamento Institucional/ Operacional com as Juntas de Freguesia 
e outras Entidades Nacionais e Internacionais 

• Finanças (Contabilidade, Aprovisionamento, Património, Tesouraria);
• Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude, 
VEREADORA A TEMPO INTEIRO– ANA LARA HENRIQUES DE OLI-

VEIRA 
• Serviços de Medicina Veterinária Municipal.
• Gabinete de Informática 
• Modernização Administrativa e Regulamento Geral de Proteção de 

Dados
• Planeamento e Obras Particulares: Obras Particulares, Planeamento, 

Topografia, Cartografia e SIG
• Administração e Recursos Humanos: Juridico, Expediente Geral e Ar-

quivo; Balcão Único de Atendimento ao Munícipe (Taxas e Licenças Diver-
sas, Gabinete de Apoio ao Emigrante e Espaço Cidadão) 

• Desenvolvimento Cultural e Turismo: - Cultura e Turismo 
VEREADORA A TEMPO INTEIRO -  MARIA DA LUZ PEREIRA PEDROSO
• Gabinete de Apoio ao Empreendedor - Empreendedorismo nas Escolas 

e Social, Semana do Empreendedorismo 
• Planeamento e Obras Particulares: Ambiente e Gabinete Técnico Flo-

restal 
• Administração e Recursos Humanos: Recursos Humanos (SIADAP, 

Formação…)
• Serviços Sociais e Educação: Ação-social, Saúde, Educação e Gabine-

te de Inserção Profissional
• Desenvolvimento Cultural e Turismo - Biblioteca e Museus
Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º , Anexo I, da Lei no 75/2013, de 

12 de setembro, dando ao presente despacho a devida publicidade.
Vila Nova de Poiares, 16 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 85/2021
Delegação e subdelegação

de Competências

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

• No passado dia 9 de outubro de 2021, foi instalada a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, na sequência dos resultados alcançados no pas-
sado dia 26 de setembro de 2021;

• A Câmara Municipal, enquanto órgão executivo dispõe de numerosas 
competências previstas na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;

• A Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídi-
co das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, 
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do estado 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico, no seu artigo 34º, permite que 
a Câmara Municipal delegue um vasto conjunto de competências no seu 
Presidente e subsequentemente, deste nos Vereadores, com as exceções 
ali referidas;

• A delegação de competências constitui um instrumento de simplificação 
vocacionado para potenciar a eficácia à gestão municipal, tendo como fim 
maior celeridade e eficiência dos serviços, permitindo reservar para a reu-
nião do Órgão Executivo as medidas de fundo e atos de gestão municipal 
com maior relevância para o Concelho e para os seus munícipes;

• Foram distribuídas à Sr.ª Vereadora, Maria da Luz Pereira Pedroso, os 
seguintes pelouros:

• Gabinete de Apoio ao Empreendedor - Empreendedorismo nas Escolas 
e Social, Semana do Empreendedorismo 

• Planeamento e Obras Particulares: Ambiente e Gabinete Técnico Flo-
restal 

• Administração e Recursos Humanos: Recursos Humanos (SIADAP, 
Formação…)

• Serviços Sociais e Educação: Ação-social, Saúde, Educação e Gabine-
te de Inserção Profissional

• Desenvolvimento Cultural e Turismo - Biblioteca e Museus
• Nos termos previstos no artigo 34º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, conjugado com o disposto no artigo 44º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal, na reunião de 14 de 
outubro de 2021, delegou no Presidente da Câmara uma panóplia de com-
petências, com faculdade de poderem ser subdelegadas nos vereadores.

Nos termos do nº 2 do artigo 36º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, e no artigo 44º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, SUBDELEGO na Vereadora Maria 
da Luz Pereira Pedroso: 

1. As seguintes competências previstas no art.º 33.º Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal: 

i. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as 
suas alterações até ao montante máximo de 5000 € (cinco mil euros) e em 
matérias que caibam dentro do seu âmbito de atuação. 

ii. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e 
a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja auto-
rização de despesa lhe caiba; até ao montante máximo de 5000 € (cinco 
mil euros) e em matérias que caibam dentro do seu âmbito de atuação. 

iii. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis até 5000 € (cinco mil euros)
iv. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domí-

nios de ação do município, designadamente através da adoção de planos 
municipais para a igualdade; 

v. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 
parceria com entidades da administração central; 

vi. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 
levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 
divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 
município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; 

vii. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes 
da administração central e com instituições particulares de solidariedade 
social, nas condições constantes de regulamento municipal; 

viii. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a 
veículos, nos casos legalmente previstos; 

ix. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da cons-
trução, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como 
relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 
tóxicos; 

x. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços até ao montante 
máximo de 5000 € (cinco mil euros) e em matérias que caibam dentro do 
seu âmbito de atuação

xi. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 
eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

xii. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;
xiii. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração cen-

tral; 
xiv. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração 

central; 
xv. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qual-

quer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do muni-
cípio; 

xvi. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte 
do Estado; 

2. EM MATÉRIA DE INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINIS-
TRATIVOS 

Em matérias que caibam dentro do seu âmbito de atuação, a compe-
tência prevista no n.º 1 do artigo 55.º do Novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pela Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, para a direção 
da instrução em todos os procedimentos administrativos, cuja decisão cai-
ba à Câmara Municipal, enquanto órgão legalmente competente, ao abrigo 

do disposto nos n.ºs 2 a 4 do mesmo artigo.
3. EM MATÉRIA DA DIREÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
O poder de direção do procedimento, da audiência de interessados, 

da conferência procedimental e da consulta pública, sem prejuízo e sal-
vaguarda das normas aplicáveis de regimes específicos que o impeçam, 
no âmbito das competências previstas nos artigos 32º e 33º, do Anexo I, 
á lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com possibilidade de subdelegação.

4. AS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 15.º, 21.º, 29.º Nº 
2, 37.º DO DECRETO-LEI N.º 124/2006, DE 28 DE JUNHO, NA SUA RE-
DAÇÃO ATUAL, QUE SE SEGUEM:

i.Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização 
dos trabalhos relativos à gestão do combustível das florestas, fixando um 
prazo adequado para o efeito; 

ii. Decidir, em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou enti-
dades responsáveis, a realização dos trabalhos de gestão de combustível, 
com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessá-
rios ao ressarcimento da despesa efetuada; 

iii. Notificar os proprietários ou as entidades responsáveis pela realização 
de medidas preventivas contra incêndios, fixando um prazo adequado para 
o efeito; 

iv. Decidir, em caso de incumprimento por parte dos proprietários ou 
entidades responsáveis, a realização das medidas preventivas, com a fa-
culdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa efetuada; 

v. Conceder autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício ou ou-
tros artefactos pirotécnicos, exceto balões com mecha acesa e quaisquer 
tipos de foguetes. 

vi. Decidir os procedimentos e atos de fiscalização na matéria;
DELEGO, na Vereadora Maria da Luz Pereira Pedroso, as seguintes 

competências próprias previstas nas al a, b, c, f, g, h ,i, l, m, o, p, r, s, t, 
u, v, w, x, y, do nº 1 e alíneas a, c, d e, h,  n,  do nº 2, ambos do  art.º 35.º 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, nos termos infra indicados e com a faculdade de serem 
posteriormente subdelegadas no pessoal dirigente responsável pelos pe-
louros atribuídos à delegada, nos limites e em conformidade com o  previsto 
no artigo 38º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, e no nº1 do artigo 46º do CPA:

i. Representar o município em juízo e fora dele, sem prejuízo do disposto 
no nº 4 do art.º 35.º

ii. Executar as deliberações da câmara municipal e coordenar a respetiva 
atividade;

iii. Dar cumprimento às deliberações da assembleia municipal, sempre 
que para a sua execução seja necessária a intervenção da câmara mu-
nicipal;

iv. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e 
a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autori-
zação de despesa lhe caiba (até ao montante máximo de 5000 € (cinco mil 
euros) e no âmbito da sua área de atuação)

v. Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite esti-
pulado por lei ou por delegação da câmara municipal, com a exceção das 
referidas no n.º 2 do artigo 30.º; (até ao montante máximo de 5000 € (cinco 
mil euros) e no âmbito da sua área de atuação);

vi. Autorizar o pagamento das despesas realizadas até ao montante 
máximo de 5000 € (cinco mil euros) e no âmbito da sua área de atuação);

vii. Comunicar, no prazo legal, às entidades competentes para a respe-
tiva cobrança o valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis, assim 
como, quando for o caso, a deliberação sobre o lançamento de derramas;

viii. Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que tenha 
como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos;

ix. Convocar, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 40.º, as reuniões or-
dinárias da câmara municipal para o dia e hora marcados e enviar a ordem 
do dia a todos os outros membros;

x. Estabelecer e distribuir a ordem do dia das reuniões;
xi. Abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumpri-

mento da lei e a regularidade das deliberações;
xii. Representar a câmara municipal nas sessões da assembleia muni-

cipal;
xiii. Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação 

na sessão seguinte da assembleia municipal, aos pedidos de informação 
apresentados por esta;

xiv. Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no 
artigo 56.º;

xv. Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e a pu-
blicação do respetivo relatório de avaliação;

xvi. Dirigir, em articulação com os organismos da administração públi-
ca com competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de 
proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos de emergência e 
programas estabelecidos e a coordenação das atividades a desenvolver 
naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e assistência 
na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;

xvii. Presidir ao conselho municipal de segurança;
xviii. Remeter à assembleia municipal a minuta das atas e as atas das 

reuniões da câmara municipal, logo que aprovadas;
xix. Enviar à assembleia municipal, para os efeitos previstos na alínea 

c) do n.º 2 do artigo 25.º, toda a documentação, designadamente relató-
rios, pareceres, memorandos e documentos de igual natureza, incluindo 
a respeitante às entidades abrangidas pelo regime jurídico da atividade 
empresarial local e das participações locais, quando existam, indispensável 
para a compreensão e análise crítica e objetiva da informação aí inscrita.

xx. Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direção dos 
recursos humanos afetos aos serviços municipais; 

xxi. Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos 
serviços da câmara municipal;

xxii. Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educação
xxiii. Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das 

obras, bem como proceder à aquisição de bens e serviços, no âmbito da 
sua área de atuação;

xxiv. Praticar os atos necessários à administração corrente do património 
do município e à sua conservação;

xxv. Conceder autorizações de utilização de edifícios;
xxvi. Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei, regula-
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mentos e posturas;
xxvii. Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar 

as coimas, com a faculdade de delegação em qualquer dos outros mem-
bros da câmara municipal; (dentro do âmbito do seu pelouro) 

DELEGO, ainda na Vereadora Maria da Luz Pereira Pedroso, as seguin-
tes competências previstas no art.º 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, consideradas 
adequadas ao cabal desempenho das funções e áreas de atuação que lhe 
foram distribuídas:

i. Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a pro-
cessos;

ii. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais; 

iii. Praticar outros atos e formalidades de caráter instrumental necessá-
rios ao exercício da competência decisória do delegante;

iv. Praticar todos os atos de administração ordinária inseridos na sua 
área de atuação, nomeadamente assinar a correspondência considerada 
de mero expediente.

O presente despacho de delegação de competências vigorará durante 
o presente mandato autárquico podendo, no entanto, ser avocada a com-
petência nele previstas sempre que a relevância do ato a praticar justifique 
que seja tomado por mim.

O presente despacho produz efeitos imediatos.
Publique-se o presente despacho de delegação de competências atra-

vés de Edital afixado nos lugares de estilo, bem como no Boletim Municipal 
e na página eletrónica do Município, em conformidade com o disposto no 
artigo 56.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de harmonia 
com o disposto no n. º 2 do artigo 47º. conjugado com os art.ºs  151º e 159º 
para os quais remete,  todos do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto - Lei n. º 41/2015, de 7 de janeiro.

Vila Nova de Poiares, 16 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 91/2021
Designação de Competências na Chefe de Unidade de Funções 

Sociais - Unidade Orgânica de 3º grau

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu Anexo I, na sua atual reda-
ção, bem como o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas 
na sua atual redação, preveem a figura da delegação e subdelegação de 
competências nos titulares de cargos de direção como instrumentos privile-
giados de gestão que propiciam a redução de circuitos e uma gestão mais 
célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de economia, eficiência e 
eficácia que se lance mão dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos procedimentos adminis-
trativos, que correm no seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º grau, 
competências essas que promanam da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
do Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova 
de Poiares em vigor, publicado no Regulamento da Organização dos Servi-
ços do Município de Vila Nova de Poiares 2021 (Publicado no DR 2.ª série 
n.º52 de 16/03/2021),   bem como do próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
- O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo contém 

uma norma de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de dele-
gação de poderes para a prática de atos de administração ordinária, por 
parte dos órgãos competentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

 - O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os  titulares de cargos  de direção exer-
çam, além das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, também as competências que neles forem delegadas ou 
subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto)

- Os aludidos preceitos têm como objetivo facilitar a desconcentração 
administrativa, permitindo aos órgãos da Administração Autárquica libertar-
-se das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem prosseguir de forma 
mais eficaz as atribuições que estão a cargo das pessoas coletivas públicas 
em que se integram,

- Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os serviços devem adotar me-
canismos de delegação e subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e se possível, no próprio 
posto de execução e em qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos administrativos, tendo 
subjacente os princípios de desburocratização, simplificação, eficiência e 
de economia processual;

- O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
que aprova oCódigo do Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela direção do procedimento”, 
determinando o n.º 1 que “A direção do procedimento cabe ao órgão com-
petente para a decisão final”, sem prejuízo deste poder delegar em inferior 
hierárquico seu, o poder de direção do procedimento, salvo disposição le-
gal, regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamen-
tadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a 

certos procedimentos”;
- A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada 

aos participantes e comunicada a quaisquer outras pessoas que, demons-
trando interesse legítimo, requeiram essa informação (n.º 5 do citado artigo 
55.º);

- Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o responsável pela direção 
do procedimento goza de discricionariedade na respetiva estruturação, 
que, no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve 
ser orientada pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da 
economicidade e da celeridade na preparação da decisão (artigo 56.º do 
CPA);

- O Município de Vil a Nova de Poiares está ao serviço do cidadão, 
devendo orientar a sua ação de acordo com os princípios da qualidade, 
da comunicação eficaz e transparente e da simplicidade, tendo em vista 
privilegiar a opção pelosprocedimentos mais simples, cómodos, expeditos 
e económicos (alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 
de abril, com as alterações do Decreto- Lei n.º 73/2014, de 13 de maio);

- Todos os serviços adotarão, nos termos legais aplicáveis, mecanismos 
de delegação de competências que propiciem respostas céleres às solici-
tações dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e uma gestão mais 
célere e desburocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 
22 de abril);

- A administração pública deve ser organizada de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

- O órgão delegado ou subdelegado deve mencionar essa qualidade no 
uso da delegação/subdelegação (artigo 48.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelegados (n.º 1 do artigo 49.º 
do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como 
o de anular, revogar ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação (n.º 2 do artigo 49.º 
do CPA);

Delego, na Chefe de Unidade de Funções Sociais, em regime de subs-
tituição, Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, e no âmbito da Unidade 
Orgânica que dirige:

I - Em cumprimento do disposto no Dl nº 135/99 de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem 
como nos artigos 5.º, 44.º a 47.º e 55.º, todos do CPA

a) A competência de assinatura de correspondência de mero expediente 
com destino a quaisquer entidades ou organismos, bem como de toda a 
documentação referente aos procedimentos previamente autorizados, e 
outras diligências instrutórias ou procedimentais no âmbito dos processos 
e normal desenvolvimento das funções sob a responsabilidade da respe-
tiva unidade, por qualquer canal de correspondência nomeadamente por 
correio postal, correio eletrónico da unidade ou geral do Município de Vila 
Nova de Poiares, ou plataformas eletrónicas, no sentido de obter maior 
celeridade procedimental e decisória e de modo a aproximar os serviços 
da população de forma não burocratizada, nos termos definidos no n.º 8 do 
artigo 22.º e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril 
conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, gabinetes de membros do 
Governo, dirigentes de nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compromissos ou encargos financei-
ros que não estejam delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 
1 a 3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º a 46.º e 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo e sem prejuízo e salvaguarda dos proce-
dimentos e fase de instrução previstos em regimes especiais, delegar na 
dirigente da Unidade de Funções Sociais, o poder de direção dos procedi-
mentos nas áreas, funções e tarefas que foram cometidas à unidade que 
dirige, ao abrigo das disposições atrás mencionadas e designadamente do 
artigo 46.º conjugado com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição 
legal, regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem 
as condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas funda-
mentadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante 
a certos procedimentos, podendo esta encarregar inferiores hierárquicos/
trabalhadores, como “Gestor(s) do Procedimento”, para a realização de 
diligências instrutórias específicas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
55.º do CPA.

II - Ao abrigo do art.º 35 do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação as seguintes competências:

a) Representar o município em juízo e fora dele, sem prejuízo do dispos-
to no nº 4 do art.º 38.º (alínea a, do n.º 1, artigo 35.º);

b) Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educação (alínea 
d, do n.º 2, artigo 35.º);

c) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a pro-
cessos arquivados na sua Unidade (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

d) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
(alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

e) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental neces-
sários ao exercício da competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

f) Declarar extintos e mandar arquivar procedimentos por deserção, por 
inutilidade ou impossibilidade superveniente ou desistência do interessado.

III - Delego ainda, a competência para praticar todos os atos adminis-
trativos internos respeitantes à instrução dos processos que correm seus 
termos na Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente prevista no 
Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 
Poiares em vigor podendo praticar todos os atos ou formalidades de carater 
instrumental necessários ao exercício da competência decisória da dele-
gante, designadamente proceder à audiência prévia dos interessados no 
procedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no 
âmbito das atribuições da Unidade de Funções Sociais.

IV - Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agos-

to, delego a competência e consequentemente autorizo a subdelegação da 
assinatura de toda a correspondência ou expediente necessário à mera 
instrução dos processos que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competências atribuídas pela legis-
lação e regulamentos aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições legais e regulamentares.

Nas faltas ausências da Chefe de Unidade, autorizo que seja designado 
por esta, um seu substituto. No caso de impedimento, a competência deci-
sória será exercida por quem tem competência para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do conceito de delegação de 
competências, designadamente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, conserva entre outros, os 
seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades da tarefa 
da resolução de assuntos que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação dos atos praticados pelo 
delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação ou subdelegação de com-
petências o delegado fará menção expressa da qualidade em que atua, 
utilizando as expressões “Por delegação do Presidente da Câmara” ou 
qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, inclui a faculdade de sub-
delegação, dentro dos condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que a dirigente subdelegue 
as competências que entender, no chefe de unidade de 4º grau, bem como 
a subdelegação de assinatura da correspondência ou do expediente ne-
cessário à mera instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de competências ou de contradi-
ção de decisões ou de instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante solicitação de qualquer 
vereador ou dirigente dos serviços.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, inclusive.
Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, conjugado com os artigos nºs 151.º 
e 159.º do mesmo código, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de estilo durante 10 dias 
úteis, na página institucional do Município, no Boletim Municipal e divulgue-
-se pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 25 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 86/2021
Delegação e subdelegação de Competências

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

• Que no passado dia 9 de outubro de 2021, foi instalada a Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Poiares, na sequência dos resultados alcançados 
no passado dia 26 de setembro de 2021;

• A Câmara Municipal, enquanto órgão executivo dispõe de numerosas 
competências previstas na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;

• A Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídi-
co das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, 
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do estado 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico, no seu artigo 34º, permite que 
a Câmara Municipal delegue um vasto conjunto de competências no seu 
Presidente e subsequentemente, deste nos Vereadores, com as exceções 
ali referidas;

• A delegação de competências constitui um instrumento de simplificação 
vocacionado para potenciar a eficácia à gestão municipal, tendo como fim 
maior celeridade e eficiência dos serviços, permitindo reservar para a reu-
nião do Órgão Executivo as medidas de fundo e atos de gestão municipal 
com maior relevância para o Concelho e para os seus munícipes;

• Foram distribuídas à Sr.ª Vereadora, Ana Lara Henriques de Oliveira, 
os seguintes pelouros:

• Serviços de Medicina Veterinária Municipal.
• Gabinete de Informática 
• Modernização Administrativa e Regulamento Geral de Proteção de 

Dados
• Planeamento e Obras Particulares: Obras Particulares, Planeamento, 

Topografia, Cartografia e SIG
• Administração e Recursos Humanos: Juridico, Expediente Geral e Ar-

quivo; Balcão Único de Atendimento ao Munícipe (Taxas e Licenças Diver-
sas, Gabinete de Apoio ao Emigrante e Espaço Cidadão) 

• Desenvolvimento Cultural e Turismo: - Cultura e Turismo 
• Nos termos previstos no artigo 34º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, conjugado com o disposto no artigo 44º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal, na reunião de 14 de 
outubro de 2021, delegou no Presidente da Câmara uma panóplia de com-
petências, com faculdade de poderem ser subdelegadas nos vereadores.

Nos termos do nº 2 do artigo 36º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, e no artigo 44º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro,

SUBDELEGO NA VEREADORA ANA LARA HENRIQUES DE OLIVEIRA: 
1. As seguintes competências previstas no art.º 33.º Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal: 

i. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as 
suas alterações até ao montante máximo de 5000 € (cinco mil euros) e em 
matérias que caibam dentro do seu âmbito de atuação. 

ii. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e 

a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja auto-
rização de despesa lhe caiba; até ao montante máximo de 5000 € (cinco 
mil euros) e em matérias que caibam dentro do seu âmbito de atuação. 

iii. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis até 5000 € (cinco mil euros)
iv. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domí-

nios de ação do município, designadamente através da adoção de planos 
municipais para a igualdade; 

v. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 
parceria com entidades da administração central; 

vi. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 
levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 
divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 
município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; 

vii. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes 
da administração central e com instituições particulares de solidariedade 
social, nas condições constantes de regulamento municipal; 

viii. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a 
veículos, nos casos legalmente previstos; 

ix. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da cons-
trução, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como 
relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 
tóxicos; 

x. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços até ao montante 
máximo de 5000 € (cinco mil euros) e em matérias que caibam dentro do 
seu âmbito de atuação

xi. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 
eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

xii. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 
xiii. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados 

nocivos; 
xiv. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração cen-

tral; 
xv. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração 

central; 
xvi. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e 

demais lugares públicos; 
xvii. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 

povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; 
xviii. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 
xix. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de 

qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do 
município; 

xx. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte 
do Estado; 

2. EM MATÉRIA DE INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINIS-
TRATIVOS 

Em matérias que caibam dentro do seu âmbito de atuação, a compe-
tência prevista no n.º 1 do artigo 55.º do Novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pela Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, para a direção 
da instrução em todos os procedimentos administrativos, cuja decisão cai-
ba à Câmara Municipal, enquanto órgão legalmente competente, ao abrigo 
do disposto nos n.ºs 2 a 4 do mesmo artigo.

3. EM MATÉRIA DA DIREÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
O poder de direção do procedimento, da audiência de interessados, 

da conferência procedimental e da consulta pública, sem prejuízo e sal-
vaguarda das normas aplicáveis de regimes específicos que o impeçam, 
no âmbito das competências previstas nos artigos 32º e 33º, do Anexo I, 
á lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com possibilidade de subdelegação.

4. NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFI-
CAÇÃO (RJUE) – DL 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO

As competências previstas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edi-
ficação (RJUE) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua redação atual 

i. Conceder as licenças previstas no n.º 2 do artigo 4.º do RJUE 
ii. A aprovação da informação prévia regulada no art.º 14.º do RJUE
iii. Promover a emissão de certidão comprovativa da verificação dos re-

quisitos do destaque, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE; 
iv. Certificar a promoção das consultas a entidades externas, nos termos 

do n.º 4 do artigo 13.º-B conjugado com o nº 12 do art.º 13; 
v. Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos previstos no 

n.º 2 do artigo 117.º do RJUE
vi. Aprovar licença parcial para construção de estrutura nos termos do n.º 

6 do artigo 23.º do RJUE; 
vii. Emitir as certidões, nos termos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 

49.º do RJUE; 
viii. Proceder à libertação /restituição das cauções prestadas nos termos 

legais; 
ix. Fixar prazo, por motivo de interesse público devidamente fundamen-

tado, para a execução faseada de obra, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 59.º do RJUE; 

x. Autorizar a certificação para efeitos de constituição de propriedade 
horizontal prevista no n.º 3 do artigo 66.º RJUE; 

xi. Declarar as caducidades previstas no artigo 71.º, nos termos do seu 
n.º 5, bem assim como as declarações de caducidade previstas no n.º 6 do 
artigo 20.º do RJUE; 

xii. Proceder às revogações previstas no n.º 2 do artigo 73.º do RJUE; 
xiii. Publicitar a emissão do alvará de licença de loteamento, nos termos 

do n.º 2 do artigo 78.º do RJUE; 
xiv. Apreender o alvará cassado pelo Presidente da Câmara quando 

caduque a licença ou admissão de comunicação prévia ou quando estas 
sejam revogadas ou declaradas nulas, nos termos do n.º 4 do artigo 79.º 
do RJUE; 

xv. Promover a execução de obras, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 84.º do RJUE; 

xvi. Acionar as cauções, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 84.º 
do RJUE; 

xvii. Proceder ao levantamento do embargo, nos termos previstos no n.º 
4 do artigo 84.º do RJUE; 

xviii. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 
84.º e n.º 9 do artigo 85.º do RJUE; 
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xix. Fixar prazo para a prestação de caução prevista no artigo 86.º do 
RJUE; 

xx. Decidir sobre a receção provisória e definitiva das obras de urbaniza-
ção, nos termos previstos no artigo 87.º do RJUE; 

xxi. Conceder licença especial ou admissão de comunicação prévia para 
obras inacabadas, nos termos do artigo 88.º do RJUE; 

xxii. Determinar a execução de obras de conservação, nos termos previs-
tos no n.º 2 do artigo 89.º do RJUE; 

xxiii. Ordenar a demolição total ou parcial de construções que ameacem 
ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das 
pessoas, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 89.º do RJUE; 

xxiv. Tomar posse administrativa de imóveis para efeitos de obras coerci-
vas, nos termos previstos no artigo 91.º do RJUE; 

xxv. Promover a realização de trabalhos de correção ou de alteração por 
conta do titular da licença ou autorização, nos termos previstos no n.º 3 do 
artigo 105.º do RJUE; 

xxvi. Aceitar como forma de extinção da dívida, dação em cumprimento 
ou em função do cumprimento nos termos da lei, nos termos do artigo 108.º 
do RJUE; 

xxvii. Promover as diligências ao realojamento nos termos do n.º 4 do 
artigo 109.º do RJUE; 

5. NO ÂMBITO DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
As competências previstas no decreto-lei n. º 39/2008, de 7 de março, na 

sua redação atual, que se seguem: 
i. Fixar a capacidade máxima e atribuir classificação a diversas tipologias 

de empreendimentos turísticos, designadamente as constantes das alíneas 
a), b) e c) do n. º 2 do artigo 22.º; 

ii. Proceder à cassação e apreensão do respetivo alvará, quando cadu-
cada a autorização de utilização para fins turísticos, por iniciativa própria ou 
a pedido do Turismo de Portugal, I.P., nos termos do n.º 2 do artigo 33.º e 
do n.º 2 do artigo 68.º; 

iii. Efetuar a auditoria de classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 36.º; 
iv. Decidir sobre a dispensa dos requisitos exigidos para a atribuição da 

classificação, nos termos da al a) do n.º 1 do artigo 39.º; 
v. Aplicar coimas e sanções acessórias, relativamente aos Empreendi-

mentos Turísticos, de Campismo e Caravanismo, e aos Estabelecimentos 
de Alojamento Local, nos termos da al. b) do nº 1 do artigo 70.º; 

vi. Proceder à reconversão da classificação, nos termos do n.º 3 do artigo 
75.º. 

6. NO ÂMBITO REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 
As competências previstas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

na sua redação atual, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, a seguir 
elencadas: 

i. Efetuar a verificação do cumprimento do projeto acústico, no âmbito 
do procedimento de licenciamento ou autorização de utilização, podendo 
exigir a realização de ensaios acústicos, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º; 

ii. Conceder autorização para o exercício de atividades ruidosas tempo-
rárias, conforme n.º 1 do artigo 15.º; 

iii. Dispensar a exigência do cumprimento dos valores limite previstos no 
n.º 5 do artigo 15.º, conforme n.º 8 do mesmo artigo; 

iv. Ordenar a adoção de medidas imprescindíveis para evitar danos nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º. 

7.  NO ÂMBITO DOS RECINTOS DE DIVERSÃO E RECINTOS DESTI-
NADOS A ESPETÁCULOS DE NATUREZA NÃO ARTÍSTICA 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 dezem-
bro, com as alterações mais recentes introduzidas pelo DL nº 204/2012, de 
29 de agosto que se elencam:

i. Designar dois técnicos devidamente habilitados para comporem a comis-
são necessária à realização de vistoria, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º; 

ii. Proceder à instrução de processos de contraordenação, nos termos 
do artigo 23.º. 

iii. Conceder licença relativa à instalação dos recintos itinerantes e impro-
visados na área do Município de Vila Nova de Poiares, em conformidade 
com o artigo 3.º 

8. NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DE ACESSO, EXERCÍCIO E 
FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES.

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 dezem-
bro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 48/2011 de 1/04, DL n.º 
204/2012, de 29/08,  Lei n.º 75/2013 de 12/09, DL n.º 51/2015, de 13/04,  e 
Lei n.º 105/2015, de 25/08.

9. NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DOS ESTABELECIMENTOS DE APOIO SOCIAL 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de setembro e DL nº 33/2014, 
de 4 de março.

10. NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE ARMA-
ZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E POSTOS DE ABASTE-
CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

As competências previstas no Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de no-
vembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de ou-
tubro, alterado pelo DL nº 217/2002, de 9 de outubro e pela Lei nº 15/2015, 
de 16 de fevereiro, a seguir elencadas:

i. Decidir sobre o licenciamento das instalações de armazenamento de 
produtos de petróleo e postos de abastecimento de combustíveis não lo-
calizados nas redes viárias regional e nacional, nos termos do artigo 5.º; 

ii. Autorizar a execução e entrada em funcionamento das redes de distri-
buição, objeto do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio, quando associa-
das a reservatórios de GPL com capacidade global inferior a 50m3; 

iii. Nomear a comissão de vistorias, nos termos do artigo 12.º; 
iv. Promover a realização de inspeções periódicas, nos termos do n.º 

9 do artigo 19.º; 
v. Pugnar pela aplicação de medidas cautelares e respetiva cessação, 

nos termos do artigo 20.º; 
vi. Exercer fiscalização e aplicação de coimas, nos termos dos artigos 

25.º e 27.º; 
vii. Proceder aos processos de inquérito e ao registo de acidentes nas 

instalações bem como a comunicação e demais informações, às autorida-
des responsáveis, nos termos dos artigos 30.º e 31.º; 

viii. Decidir sobre reclamações, nos termos do artigo 33.º. 
11. NO ÂMBITO DO SISTEMA DA INDUSTRIA RESPONSÁVEL (SIR) 
As competências previstas no anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 

de agosto, (SIR) com as alterações introduzidas pelo DL nº 9/2021 de 29 
de fevereiro Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 

12. EM MATÉRIA DE MANUTENÇÃO E INSPECÇÃO DE ASCENSO-
RES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLAN-
TES 

Decidir no âmbito das competências previstas no Decreto-Lei n.º 
320/2002, de 28 de dezembro, coma as alterações introduzidas pelo DL 
nº 65/2013, de 27 de agosto, que, tanto podem ser exercidas diretamente 
pelos serviços municipais, ou, por intermédio de entidades inspetoras (EI), 
reconhecidas pela Direção Geral de Energia (DGE), que se seguem:

i. Efetuar inspeções periódicas e reinspecções às instalações; 
ii. Efetuar inspeções extraordinárias, sempre que o considerem necessá-

rio, ou, a pedido fundamentado dos interessados; 
iii. Realizar inquéritos a acidentes decorrentes da utilização ou das ope-

rações de manutenção das instalações; 
iv. Decidir sobre todos os procedimentos necessários ao pleno exercício 

destas competências, incluindo a fiscalização. 
13. EM MATERIA DE PUBLICIDADE 
Competência para licenciar a afixação, inscrição e remoção de mensa-

gens de publicidade e propaganda, conforme o disposto nos artigos 1º e 
2º da Lei n.º 97/88, de 17/08, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
23/2000, de 23 de agosto, em pelo D.L. n.º 48/2011, de 01/04.

DELEGO, ainda, na VEREADORA ANA LARA HENRIQUES DE OLIVEI-
RA, as seguintes competências próprias previstas nas al a, b, c, f, g, h ,i, 
l, m, o, p, r, s, t, u, v, x, y, do nº 1 e alíneas c, e, h, j, m. n,  do nº 2, ambos 
do  art.º 35.º Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, nos termos infra indicados e com a faculdade 
de serem posteriormente subdelegadas no pessoal dirigente responsável 
pelos pelouros atribuídos à delegada, nos limites e em conformidade com o  
previsto no artigo 38º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, e no nº1 do artigo 46º do CPA:

i. Representar o município em juízo e fora dele, sem prejuízo do disposto 
no nº 4 do art.º 35.º

ii. Executar as deliberações da câmara municipal e coordenar a respetiva 
atividade;

iii. Dar cumprimento às deliberações da assembleia municipal, sempre 
que para a sua execução seja necessária a intervenção da câmara mu-
nicipal;

iv. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e 
a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autori-
zação de despesa lhe caiba (até ao montante máximo de 5000 € (cinco mil 
euros) e no âmbito da sua área de atuação)

v. Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite esti-
pulado por lei ou por delegação da câmara municipal, com a exceção das 
referidas no n.º 2 do artigo 30.º; (até ao montante máximo de 5000 € (cinco 
mil euros) e no âmbito da sua área de atuação);

vi. Autorizar o pagamento das despesas realizadas até ao montante 
máximo de 5000 € (cinco mil euros) e no âmbito da sua área de atuação);

vii. Comunicar, no prazo legal, às entidades competentes para a respe-
tiva cobrança o valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis, assim 
como, quando for o caso, a deliberação sobre o lançamento de derramas;

viii. Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que tenha 
como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos;

ix. Convocar, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 40.º, as reuniões or-
dinárias da câmara municipal para o dia e hora marcados e enviar a ordem 
do dia a todos os outros membros;

x. Estabelecer e distribuir a ordem do dia das reuniões;
xi. Abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumpri-

mento da lei e a regularidade das deliberações;
xii. Representar a câmara municipal nas sessões da assembleia muni-

cipal;
xiii. Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação 

na sessão seguinte da assembleia municipal, aos pedidos de informação 
apresentados por esta;

xiv. Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no 
artigo 56.º;

xv. Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e a pu-
blicação do respetivo relatório de avaliação;

xvi. Dirigir, em articulação com os organismos da administração públi-
ca com competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de 
proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos de emergência e 
programas estabelecidos e a coordenação das atividades a desenvolver 
naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e assistência 
na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;

xvii. Remeter à assembleia municipal a minuta das atas e as atas das 
reuniões da câmara municipal, logo que aprovadas;

xviii. Enviar à assembleia municipal, para os efeitos previstos na alínea 
c) do n.º 2 do artigo 25.º, toda a documentação, designadamente relató-
rios, pareceres, memorandos e documentos de igual natureza, incluindo 
a respeitante às entidades abrangidas pelo regime jurídico da atividade 
empresarial local e das participações locais, quando existam, indispensável 
para a compreensão e análise crítica e objetiva da informação aí inscrita.

xix. Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos aos 
serviços da câmara municipal;

xx. Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das 
obras, bem como proceder à aquisição de bens e serviços, no âmbito da 
sua área de atuação;

xxi. Praticar os atos necessários à administração corrente do património 
do município e à sua conservação;

xxii. Conceder autorizações de utilização de edifícios;
xxiii. Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei, regula-

mentos e posturas;
xxiv. Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar 

as coimas, com a faculdade de delegação em qualquer dos outros mem-
bros da câmara municipal; (dentro do âmbito do seu pelouro) 

No âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação estabelecido 
pelo Dl n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação aplicável delego ainda 
as seguintes competências: 

i. Conceder as autorizações previstas no nº 5 do art.º 4º, ou seja, con-
ceder a autorização de utilização, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º, bem 
como exercer todas as competências legal e regulamentarmente previstas 

no âmbito deste procedimento, designadamente determinar a realização de 
vistoria, nos termos do artigo 64.º (nº 3 do art.º 5);

ii. Direção da instrução do procedimento – (nº 2 do art.º 8º);
iii. No âmbito do saneamento a apreciação liminar do procedimento, 

decidir as questões de ordem formal e processual que possam obstar ao 
conhecimento de qualquer pedido ou comunicação apresentadas no âmbito 
do RJUE (nº 1 do art.º 11º);

iv. Proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido, de rejeição liminar 
do pedido ou de extinção do procedimento (nº 2 do art.º 11º); 

v. Suspender o procedimento (nº 7 do art.º 1);
vi. Emitir declaração de que se mantem os pressupostos de facto e de 

direito que levaram à anterior decisão de informação prévia favorável (nº 
4 do art.º 17º); 

vii. Prorrogar o prazo para apresentação de projetos de especialidade 
(nº 5 do art.º 20);

viii. Prorrogar o prazo quando a obra esta em fase de acabamentos. (nº 
4 do art.º 53); 

ix. Determinar a realização de vistoria nos casos previsto no nº 2 do art.º 
64º (nº 2 do art.º 64);

x. Anular, revogar, ratificar, reformar e converter os atos de licenciamento 
de operações urbanísticas ou as autorizações de utilização, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 73.º, quando tenha competência para a prática 
desse ato;

xi. Emitir os alvarás necessários para realização de operações urbanís-
ticas (art.º 75º);

xii. Conceder a prorrogação de prazo para requerer a emissão do respe-
tivo alvará (nº 2 do art.º 76º nº 2);

xiii. Autorizar o averbamento de substituição de titular de alvará de licen-
ça (nº 7 do art.º 77);

xiv. Cassar o alvará ou titulo de comunicação prévia e comunicar à 
conservatória do registo predial para efeitos de anotação à descrição ou 
cancelamento parcial do correspondente registo (nº 1, 2, e 3 do art.º 79); 

xv. Decidir sobre o pedido de execução de trabalhos de demolição ou de 
escavação e contenção periférica (nº 4 do art.º 81); 

xvi. Fiscalizar quaisquer operações urbanísticas (nº 1 do art.º 94);
xvii. Obter mandato judicial para entrada em domicilio de qualquer pes-

soa sem o seu consentimento, (art.º 95º);
xviii. Ordenar a realização de vistorias aos imóveis em que estejam a ser 

executadas operações urbanísticas (nº 1 do art.º 96);
xix. Determinar a instauração de processos de contraordenação, desig-

nar o instrutor e aplicar as coimas (nº 10 do art.º 98º);
xx. Embargar obras quando em violação do disposto nas al a) a c) (nº 

1 do art.º 102 B); 
xxi. Ordenar a realização de trabalhos de correção ou de alteração de 

obra nos casos previstos nas al b) e c) do nº 1 do art.º 102º (nº 1 do art.º 
105);

xxii. Ordenar a demolição total ou parcial da obra ou reposição do terreno 
nas condições em que se encontrava antes da data do inicio das obras ou 
trabalhos (nº 1 do art.º 106º);

xxiii. Determinar a posse administrativa de imóvel em caso de incumpri-
mento de medidas de tutela de legalidade administrativa bem com a autori-
zação de transferência ou retirada dos equipamentos do local de realização 
de obra (nº 1 e 5 do art.º 107); 

xxiv. Cessar a utilização de edifícios ou das suas frações autónomas 
(nº 1do art.º 109)

xxv. Proceder à liquidação de todas as taxas relacionadas com a ativida-
de urbanística, nos termos dos artigos 116.º (nº 1 do art.º 117).

No âmbito da lei nº 37/2006, de 9/8 que regula a livre circulação e resi-
dência dos cidadãos da UE e famílias em território nacional: 

Tendo em conta que o art.º 14 do CAPÍTULO VI, SECÇÃO I da Lei nº 
37/2006, de 9/8 , determina que “Os cidadãos da União cuja estada no 
território nacional se prolongue por período superior a três meses devem 
efetuar o registo que formaliza o seu direito de residência no prazo de 30 
dias após decorridos três meses da entrada no território nacional e que o 
registo é efetuado junto da câmara municipal da área de residência.; 

Considerando que “no ato de registo é emitido um certificado de registo, 
de modelo a aprovar por portaria do membro do Governo responsável pela 
área da administração interna, com o nome e o endereço do titular do direito 
de residência e a data do registo.”;

Considerando ainda que compete ao Presidente da Câmara Municipal 
representar o Município, nomeadamente a sua Câmara Municipal, nos ter-
mos do disposto no art.º 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; 

Considerando igualmente que o Presidente da Câmara Municipal pode 
delegar ou subdelegar as suas competências nos vereadores, garantindo 
assim uma melhor eficácia e eficiência da Administração Municipal;

Delego na Sr.ª Vereadora, Ana Lara Henriques de Oliveira, a competên-
cia para emitir e consequentemente assinar os certificados de Registo de 
Residência de cidadão da União Europeia previstos no art.º 14, CAPÍTULO 
VI, SECÇÃO I da Lei nº 37/2006, de 9/8. 

Delego ainda na Sr.ª Vereadora, Ana Lara Henriques de Oliveira, no âm-
bito do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado e republicado 
pela  Lei n.º 62/2018 de 22 de agosto: 

A competência para praticar todos os atos previstos no Decreto-Lei n.º 
128/2014, de 29 de agosto, alterado e republicado pela Lei n.º 62/2018 
de 22 de agosto, cuja competência pertença ao Presidente da Câmara 
Municipal. 

O presente despacho de delegação de competências vigorará durante 
o presente mandato autárquico podendo, no entanto, ser avocada a com-
petência nele previstas sempre que a relevância do ato a praticar justifique 
que seja tomado por mim.

O presente despacho produz efeitos imediatos.
Publique-se o presente despacho de delegação de competências atra-

vés de Edital afixado nos lugares de estilo, bem como no Boletim Municipal 
e na página eletrónica do Município, em conformidade com o disposto no 
artigo 56.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de harmonia 
com o disposto no n. º 2 do artigo 47º. conjugado com os art.ºs  151º e 159º 
para os quais remete,  todos do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto - Lei n. º 41/2015, de 7 de janeiro.

Vila Nova de Poiares, 16 de outubro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 92/2021
Designação de Competências na Chefe de Unidade Adminis-

trativa - Unidade Orgânica de 3º grau

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu Anexo I, na sua atual reda-
ção, bem como o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas 
na sua atual redação, preveem a figura da delegação e subdelegação de 
competências nos titulares de cargos de direção como instrumentos privile-
giados de gestão que propiciam a redução de circuitos e uma gestão mais 
célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de economia, eficiência e 
eficácia que se lance mão dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos procedimentos adminis-
trativos, que correm no seio da Unidade Administrativa, Unidade de 3º grau, 
competências essas que promanam da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
no Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova 
de Poiares 2021 (Publicado no DR 2.ª série n.º52 de 16/03/2021), bem 
como do próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
• O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo contém 

uma norma de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de dele-
gação de poderes para a prática de atos de administração ordinária, por 
parte dos órgãos competentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

• O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os titulares de cargos de direção exer-
çam, além das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, também as competências que neles forem delegadas ou 
subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto)

• Os aludidos preceitos têm como objetivo facilitar a desconcentração 
administrativa, permitindo aos órgãos da Administração Autárquica libertar-
-se das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem prosseguir de forma 
mais eficaz as atribuições que estão a cargo das pessoas coletivas públicas 
em que se integram,

• Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os serviços devem adotar me-
canismos de delegação e subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e se possível, no próprio 
posto de execução e em qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos administrativos, tendo 
subjacente os princípios de desburocratização, simplificação, eficiência e 
de economia processual;

• O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
que aprova o Código do Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela direção do procedimento”, 
determinando o n.º 1 que “A direção do procedimento cabe ao órgão com-
petente para a decisão final”, sem prejuízo deste poder delegar em inferior 
hierárquico seu, o poder de direção do procedimento, salvo disposição le-
gal, regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamen-
tadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a 
certos procedimentos”;

• A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada 
aos participantes e comunicada a quaisquer outras pessoas que, demons-
trando interesse legítimo, requeiram essa informação (n.º 5 do citado artigo 
55.º);

• Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o responsável pela direção 
do procedimento goza de discricionariedade na respetiva estruturação, 
que, no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve 
ser orientada pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da 
economicidade e da celeridade na preparação da decisão (artigo 56.º do 
CPA);

• O Município de Vil a Nova de Poiares está ao serviço do cidadão, 
devendo orientar a sua ação de acordo com os princípios da qualidade, 
da comunicação eficaz e transparente e da simplicidade, tendo em vista 
privilegiar a opção pelos procedimentos mais simples, cómodos, expeditos 
e económicos (alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 
de abril, com as alterações do Decreto- Lei n.º 73/2014, de 13 de maio);

• Todos os serviços adotarão, nos termos legais aplicáveis, mecanismos 
de delegação de competências que propiciem respostas céleres às solici-
tações dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e uma gestão mais 
célere e desburocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 
22 de abril);

• A administração pública deve ser organizada de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

• O órgão delegado ou subdelegado deve mencionar essa qualidade no 
uso da delegação/subdelegação (artigo 48.º do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelegados (n.º 1 do artigo 49.º 
do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como 
o de anular, revogar ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação (n.º 2 do artigo 49.º 
do CPA);

Delego, na Chefe de Unidade Administrativa, em regime de substituição, 
Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, e no âmbito da Unidade Orgânica 
que dirige:
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I - EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO Nº DL 135/99 DE 22 DE ABRIL, 
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 
73/2014, DE 13 DE MAIO, BEM COMO E NOS ARTIGOS 5.ª, 44.ºA 47.º 
E 55.º, TODOS DO CPA

a) A competência de assinatura de correspondência de mero expediente 
com destino a quaisquer entidades ou organismos, bem como de toda a 
documentação referente aos procedimentos previamente autorizados, e 
outras diligências instrutórias ou procedimentais no âmbito dos processos 
e normal desenvolvimento das funções sob a responsabilidade da respe-
tiva unidade, por qualquer canal de correspondência nomeadamente por 
correio postal, correio eletrónico da unidade ou geral do Município de Vila 
Nova de Poiares, ou plataformas eletrónicas, no sentido de obter maior 
celeridade procedimental e decisória e de modo a aproximar os serviços 
da população de forma não burocratizada, nos termos definidos no n.º 8 do 
artigo 22.º e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril 
conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i. Quando dirigidos a órgãos de soberania, gabinetes de membros do 
Governo, dirigentes de nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii. Quando envolva a assunção de compromissos ou encargos financei-
ros que não estejam delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 
1 a 3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º a 46.º e 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo e sem prejuízo e salvaguarda dos proce-
dimentos e fase de instrução previstos em regimes especiais, delegar na 
dirigente da Unidade Administrativa, o poder de direção dos procedimentos 
nas áreas, funções e tarefas que foram cometidas à unidade que dirige, 
ao abrigo das disposições atrás mencionadas e designadamente do artigo 
46.º conjugado com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, 
regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamen-
tadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a 
certos procedimentos, podendo esta encarregar inferiores hierárquicos/
trabalhadores, como “Gestor(s) do Procedimento”, para a realização de 
diligências instrutórias específicas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
55.º do CPA.

II - AO ABRIGO DO ANEXO À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, 
NA SUA ATUAL REDAÇÃO AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS:

a) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a pro-
cessos arquivados na sua Unidade (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
(alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

c) Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da decisão ou deliberação 
que confiram esse direito (alínea h, n.º 3, artigo 38.º);

d) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cum-
primento de formalidades burocráticas ou similares pelos interessados 
(alínea j, n.º 3, artigo 38.º);

e) Emitir o cartão de vendedor ambulante (alínea k, do n.º 3, artigo 38.º);
f) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental neces-

sários ao exercício da competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

g) Declarar extintos e mandar arquivar procedimentos por deserção, por 
inutilidade ou impossibilidade superveniente ou desistência do interessado.

h) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores; (alínea i, 
do n.º 2, artigo 38.º);

i) Praticar os atos respeitantes ao regime de segurança social, incluindo 
os relativos a acidentes em serviço e acidentes de trabalho. (alínea j, do 
n.º 2, artigo 38.º);

j) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em 
conta as orientações superiormente fixadas; (alínea e, do n.º 2, artigo 38.º);

k) Autorizar a prestação de trabalho suplementar; (alínea f, do n.º 2, 
artigo 38.º);

l) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a fé-
rias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da salvaguarda 
do interesse público; (alínea a, do n.º 2, artigo 38.º);

m) Justificar faltas; (alínea b, do n.º 2, artigo 38.º);
n) Homologar a avaliação do período experimental;
III - Delego ainda, a competência para praticar todos os atos adminis-

trativos internos respeitantes à instrução dos processos que correm seus 
termos na Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente prevista no 
Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 
Poiares em vigor, podendo praticar todos os atos ou formalidades de ca-
rater instrumental necessários ao exercício da competência decisória da 
delegante, designadamente proceder à audiência prévia dos interessados 
no procedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
no âmbito das atribuições da Unidade Administrativa.

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agos-
to, delego a competência e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expediente necessário à mera 
instrução dos processos que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competências atribuídas pela legis-
lação e regulamentos aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições legais e regulamentares.

Nas faltas ausências da chefe de Unidade, autorizo que seja designado 
por esta um seu substituto. No caso de impedimento, a competência deci-
sória será exercida por quem tem competência para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do conceito de delegação de 
competências, designadamente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, conserva entre outros, os 
seguintes poderes:

• Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades da tarefa 
da resolução de assuntos que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

• Direção, controlo, modificação ou revogação dos atos praticados pelo 
delegado;

• Em todos os atos praticados por delegação ou subdelegação de com-
petências o delegado fará menção expressa da qualidade em que atua, 

utilizando as expressões “Por delegação do Presidente da Câmara” ou 
qualquer outra equivalente.

 A delegação de competências, ora efetuada, inclui a faculdade de sub-
delegação, dentro dos condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que a dirigente subdelegue 
as competências que entender, no chefe de unidade de 4º grau, bem como 
a subdelegação de assinatura da correspondência ou do expediente ne-
cessário à mera instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de competências ou de contradi-
ção de decisões ou de instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante solicitação de qualquer 
vereador ou dirigente dos serviços.

Ficam revogados os anteriores atos praticados neste domínio, com sal-
vaguarda de todos os atos administrativos praticados e os seus efeitos, no 
âmbito dos poderes ora delegados. O presente despacho produz efeitos a 
partir da presente data, inclusive.

Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, conjugado com os artigos nºs 151.º 
e 159.º do mesmo código, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares de estilo durante 10 dias 
úteis, na página institucional do Município, no Boletim Municipal e divulgue-
-se pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 25 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 93/2021
Designação de Competências na Chefe de Unidade Financeira

- Unidade Orgânica de 4º grau

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu Anexo I, na sua atual reda-
ção, bem como o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas 
na sua atual redação, preveem a figura da delegação e subdelegação de 
competências nos titulares de cargos de direção como instrumentos privile-
giados de gestão que propiciam a redução de circuitos e uma gestão mais 
célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de economia, eficiência e 
eficácia que se lance mão dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos procedimentos adminis-
trativos, que correm no seio da Unidade Financeira, Unidade de 4º grau, 
competências essas que promanam da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
do Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova 
de Poiares em vigor, publicado no Regulamento da Organização dos Servi-
ços do Município de Vila Nova de Poiares 2021 (Publicado no DR 2.ª série 
n.º52 de 16/03/2021) bem como do próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
• O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo contém 

uma norma de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de dele-
gação de poderes para a prática de atos de administração ordinária, por 
parte dos órgãos competentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

• O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os titulares de cargos de direção exer-
çam, além das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, também as competências que neles forem delegadas ou 
subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto)

• Os aludidos preceitos têm como objetivo facilitar a desconcentração 
administrativa, permitindo aos órgãos da Administração Autárquica libertar-
-se das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem prosseguir de forma 
mais eficaz as atribuições que estão a cargo das pessoas coletivas públicas 
em que se integram,

• Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os serviços devem adotar me-
canismos de delegação e subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e se possível, no próprio 
posto de execução e em qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos administrativos, tendo 
subjacente os princípios de desburocratização, simplificação, eficiência e 
de economia processual;

• O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
que aprova o Código do Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela direção do procedimento”, 
determinando o n.º 1 que “A direção do procedimento cabe ao órgão com-
petente para a decisão final”, sem prejuízo deste poder delegar em inferior 
hierárquico seu, o poder de direção do procedimento, salvo disposição le-
gal, regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamen-
tadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a 
certos procedimentos”;

• A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada 
aos participantes e comunicada a quaisquer outras pessoas que, demons-
trando interesse legítimo, requeiram essa informação (n.º 5 do citado artigo 
55.º);

• Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o responsável pela direção 
do procedimento goza de discricionariedade na respetiva estruturação, 
que, no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve 

ser orientada pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da 
economicidade e da celeridade na preparação da decisão (artigo 56.º do 
CPA);

• O Município de Vila Nova de Poiares está ao serviço do cidadão, 
devendo orientar a sua ação de acordo com os princípios da qualidade, 
da comunicação eficaz e transparente e da simplicidade, tendo em vista 
privilegiar a opção pelos procedimentos mais simples, cómodos, expeditos 
e económicos (alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 
de abril, com as alterações do Decreto- Lei n.º 73/2014, de 13 de maio);

• Todos os serviços adotarão, nos termos legais aplicáveis, mecanismos 
de delegação de competências que propiciem respostas céleres às solici-
tações dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e uma gestão mais 
célere e desburocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 
22 de abril);

• A administração pública deve ser organizada de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

• O órgão delegado ou subdelegado deve mencionar essa qualidade no 
uso da delegação/subdelegação (artigo 48.º do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelegados (n.º 1 do artigo 49.º 
do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como 
o de anular, revogar ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação (n.º 2 do artigo 49.º 
do CPA);

 Delego, na Chefe de Unidade Financeira, em regime de substituição, 
Isabel Maria dos Santos Miguel, no âmbito da Unidade Orgânica que dirige 
(UF), e no âmbito da Unidade Orgânica que dirige:

I - EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO Nº DL 135/99 DE 22 DE ABRIL, 
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 
73/2014, DE 13 DE MAIO, BEM COMO E NOS ARTIGOS 5.ª, 44.ºA 47.º 
E 55.º, TODOS DO CPA

a) A competência de assinatura de correspondência de mero expediente 
com destino a quaisquer entidades ou organismos, bem como de toda a 
documentação referente aos procedimentos previamente autorizados, e 
outras diligências instrutórias ou procedimentais no âmbito dos processos 
e normal desenvolvimento das funções sob a responsabilidade da respe-
tiva unidade, por qualquer canal de correspondência nomeadamente por 
correio postal, correio eletrónico da unidade ou geral do Município de Vila 
Nova de Poiares, ou plataformas eletrónicas, no sentido de obter maior 
celeridade procedimental e decisória e de modo a aproximar os serviços 
da população de forma não burocratizada, nos termos definidos no n.º 8 do 
artigo 22.º e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril 
conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i. Quando dirigidos a órgãos de soberania, gabinetes de membros do 
Governo, dirigentes de nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii. Quando envolva a assunção de compromissos ou encargos financei-
ros que não estejam delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 
1 a 3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º a 46.º e 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo e sem prejuízo e salvaguarda dos proce-
dimentos e fase de instrução previstos em regimes especiais, delegar na 
dirigente da Financeira o poder de direção dos procedimentos nas áreas, 
funções e tarefas que foram cometidas à unidade que dirige, ao abrigo das 
disposições atrás mencionadas e designadamente do artigo 46.º conjugado 
com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, regulamentar 
ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem as condições de 
serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamentadamente no 
procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a certos proce-
dimentos, podendo esta encarregar inferiores hierárquicos/trabalhadores, 
como “Gestor(s) do Procedimento”, para a realização de diligências instru-
tórias específicas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II - AO ABRIGO DO ANEXO À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, 
NA SUA ATUAL REDAÇÃO AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS:

a) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos ao pro-
cesso; (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
(alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

c) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental neces-
sários ao exercício da competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

d) Declarar extintos e mandar arquivar procedimentos por deserção, por 
inutilidade ou impossibilidade superveniente ou desistência do interessado.

III - Delego ainda, a competência para praticar todos os atos adminis-
trativos internos respeitantes à instrução dos processos que correm seus 
termos na Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente prevista no 
Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 
Poiares em vigor, podendo praticar todos os atos ou formalidades de ca-
rater instrumental necessários ao exercício da competência decisória da 
delegante, designadamente proceder à audiência prévia dos interessados 
no procedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
no âmbito das atribuições da Unidade Financeira que dirige.

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agos-
to, delego a competência e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expediente necessário à mera 
instrução dos processos que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competências atribuídas pela legis-
lação e regulamentos aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições legais e regulamentares.

Nas faltas ausências da chefe de Unidade, autorizo que seja designado 
por esta um seu substituto. No caso de impedimento, a competência deci-
sória será exercida por quem tem competência para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do conceito de delegação de 
competências, designadamente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, conserva entre outros, os 

seguintes poderes:
• Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades da tarefa 

da resolução de assuntos que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

• Direção, controlo, modificação ou revogação dos atos praticados pelo 
delegado;

• Em todos os atos praticados por delegação ou subdelegação de com-
petências o delegado fará menção expressa da qualidade em que atua, 
utilizando as expressões “Por delegação do Presidente da Câmara” ou 
qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, inclui a faculdade de sub-
delegação, dentro dos condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que a dirigente subdelegue 
a competência de assinatura da correspondência ou do expediente neces-
sário à mera instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de competências ou de contradi-
ção de decisões ou de instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante solicitação de qualquer 
vereador ou dirigente dos serviços.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, inclusive.
Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, conjugado com os artigos nºs 151.º e 
159.º do mesmo código, para as quais remete, publique-se o presente des-
pacho através de Edital afixado nos lugares habituais durante 10 dias úteis, 
na página institucional do Município e no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 25 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 96/2021
Designação de Competências na Chefe de Unidade 

de 4º grau - Unidade de Desenvolvimento Desportivo, 
Associativismo e Juventude

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu Anexo I, na sua atual reda-
ção, bem como o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas 
na sua atual redação, preveem a figura da delegação e subdelegação de 
competências nos titulares de cargos de direção como instrumentos privile-
giados de gestão que propiciam a redução de circuitos e uma gestão mais 
célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de economia, eficiência e 
eficácia que se lance mão dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos procedimentos adminis-
trativos, que correm no seio da Unidade de Desenvolvimento Desportivo, 
Associativismo e Juventude, Unidade de 4º grau, competências essas que 
promanam da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento da Or-
ganização dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares em vigor, 
publicado no Regulamento da Organização dos Serviços do Município de 
Vila Nova de Poiares 2021 (Publicado no DR 2.ª série n.º52 de 16/03/2021) 
bem como do próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
• O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo contém 

uma norma de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de dele-
gação de poderes para a prática de atos de administração ordinária, por 
parte dos órgãos competentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

• O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os titulares de cargos de direção exer-
çam, além das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, também as competências que neles forem delegadas ou 
subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto)

• Os aludidos preceitos têm como objetivo facilitar a desconcentração 
administrativa, permitindo aos órgãos da Administração Autárquica libertar-
-se das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem prosseguir de forma 
mais eficaz as atribuições que estão a cargo das pessoas coletivas públicas 
em que se integram,

• Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 
135/99, de 22 de abril (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, 
de 13 de maio), no qual se prescreve que os serviços devem adotar me-
canismos de delegação e subdelegação de assinatura de correspondência 
e expediente, em diversos níveis hierárquicos e se possível, no próprio 
posto de execução e em qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior 
celeridade e eficácia às decisões e procedimentos administrativos, tendo 
subjacente os princípios de desburocratização, simplificação, eficiência e 
de economia processual;

• O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
que aprova o Código do Procedimento Administrativo, doravante designado 
por CPA, institui a figura do “Responsável pela direção do procedimento”, 
determinando o n.º 1 que “A direção do procedimento cabe ao órgão com-
petente para a decisão final”, sem prejuízo deste poder delegar em inferior 
hierárquico seu, o poder de direção do procedimento, salvo disposição le-
gal, regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamen-
tadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a 
certos procedimentos”;

• A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada 
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aos participantes e comunicada a quaisquer outras pessoas que, demons-
trando interesse legítimo, requeiram essa informação (n.º 5 do citado artigo 
55.º);

• Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o responsável pela direção 
do procedimento goza de discricionariedade na respetiva estruturação, que, 
no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve ser 
orientada pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da eco-
nomicidade e da celeridade na preparação da decisão (artigo 56.º do CPA);

• O Município de Vila Nova de Poiares está ao serviço do cidadão, 
devendo orientar a sua ação de acordo com os princípios da qualidade, 
da comunicação eficaz e transparente e da simplicidade, tendo em vista 
privilegiar a opção pelos procedimentos mais simples, cómodos, expeditos 
e económicos (alínea d), do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 
de abril, com as alterações do Decreto- Lei n.º 73/2014, de 13 de maio);

• Todos os serviços adotarão, nos termos legais aplicáveis, mecanismos 
de delegação de competências que propiciem respostas céleres às solici-
tações dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e uma gestão mais 
célere e desburocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 
22 de abril);

• A administração pública deve ser organizada de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

• O órgão delegado ou subdelegado deve mencionar essa qualidade no 
uso da delegação/subdelegação (artigo 48.º do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelegados (n.º 1 do artigo 49.º 
do CPA);

• O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como 
o de anular, revogar ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação (n.º 2 do artigo 49.º 
do CPA);

Delego, no Chefe de Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associati-
vismo e Juventude em regime de substituição, RICARDO MANUEL PENE-
DA, no âmbito da Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo 
e Juventude que dirige:

I - EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO Nº DL 135/99 DE 22 DE ABRIL, 
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI N.º 
73/2014, DE 13 DE MAIO, BEM COMO E NOS ARTIGOS 5.ª, 44.ºA 47.º 
E 55.º, TODOS DO CPA

a) A competência de assinatura de correspondência de mero expediente 
com destino a quaisquer entidades ou organismos, bem como de toda a 
documentação referente aos procedimentos previamente autorizados, e 
outras diligências instrutórias ou procedimentais no âmbito dos processos 
e normal desenvolvimento das funções sob a responsabilidade da respe-
tiva unidade, por qualquer canal de correspondência nomeadamente por 
correio postal, correio eletrónico da unidade ou geral do Município de Vila 
Nova de Poiares, ou plataformas eletrónicas, no sentido de obter maior 
celeridade procedimental e decisória e de modo a aproximar os serviços 
da população de forma não burocratizada, nos termos definidos no n.º 8 do 
artigo 22.º e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril 
conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i. Quando dirigidos a órgãos de soberania, gabinetes de membros do 
Governo, dirigentes de nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii. Quando envolva a assunção de compromissos ou encargos financei-
ros que não estejam delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 
1 a 3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º a 46.º e 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo e sem prejuízo e salvaguarda dos proce-
dimentos e fase de instrução previstos em regimes especiais, delegar no 
dirigente da unidade Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juven-
tude, o poder de direção dos procedimentos nas áreas, funções e tarefas 
que foram cometidas à unidade que dirige, ao abrigo das disposições atrás 
mencionadas e designadamente do artigo 46.º conjugado com o artigo 55.º 
n.º 2 e 3 do CPA, salvo disposição legal, regulamentar ou estatutária em 
contrário ou quando a isso obviarem as condições de serviço ou outras 
razões ponderosas, invocadas fundamentadamente no procedimento con-
creto ou em diretiva interna respeitante a certos procedimentos, podendo 
esta encarregar inferiores hierárquicos/trabalhadores, como “Gestor(s) do 
Procedimento”, para a realização de diligências instrutórias específicas nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II - AO ABRIGO DO ANEXO À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, 
NA SUA ATUAL REDAÇÃO AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS:

a) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos ao pro-
cesso; (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
(alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

c) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental neces-
sários ao exercício da competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

d) Declarar extintos e mandar arquivar procedimentos por deserção, por 
inutilidade ou impossibilidade superveniente ou desistência do interessado.

III - Delego ainda, a competência para praticar todos os atos adminis-
trativos internos respeitantes à instrução dos processos que correm seus 
termos na Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente prevista no 
Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 
Poiares em vigor, podendo praticar todos os atos ou formalidades de ca-
rater instrumental necessários ao exercício da competência decisória da 
delegante, designadamente proceder à audiência prévia dos interessados 
no procedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
no âmbito das atribuições da Unidade que dirige.

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agos-
to, delego a competência e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expediente necessário à mera 
instrução dos processos que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competências atribuídas pela legis-
lação e regulamentos aqui mencionados, bem como pela legislação que 

altere, modifique ou substitua aquelas disposições legais e regulamentares.
Nas faltas ausências do Chefe de Unidade, autorizo que seja designado 

por este um seu substituto. No caso de impedimento, a competência deci-
sória será exercida por quem tem competência para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do conceito de delegação de 
competências, designadamente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, conserva entre outros, os 
seguintes poderes:

• Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades da tarefa 
da resolução de assuntos que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

• Direção, controlo, modificação ou revogação dos atos praticados pelo 
delegado;

• Em todos os atos praticados por delegação ou subdelegação de com-
petências o delegado fará menção expressa da qualidade em que atua, 
utilizando as expressões “Por delegação do Presidente da Câmara” ou 
qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, inclui a faculdade de sub-
delegação, dentro dos condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que a dirigente subdelegue 
a competência de assinatura da correspondência ou do expediente neces-
sário à mera instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de competências ou de contradi-
ção de decisões ou de instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante solicitação de qualquer 
vereador ou dirigente dos serviços.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, inclusive.
Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, conjugado com os artigos nºs 151.º e 
159.º do mesmo código, para as quais remete, publique-se o presente des-
pacho através de Edital afixado nos lugares habituais durante 10 dias úteis, 
na página institucional do Município e no Boletim Municipal e divulgue-se 
pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 28 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 90/2021
Designação de Competências na Chefe de Unidade de Planea-

mento e Obras Particulares - Unidade Orgânica de 4º grau

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu Anexo I, na sua atual reda-
ção, bem como o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 7 de janeiro, todos os diplomas 
na sua atual redação, preveem a figura da delegação e subdelegação de 
competências nos titulares de cargos de direção como instrumentos privile-
giados de gestão que propiciam a redução de circuitos e uma gestão mais 
célere e desburocratizada.

Torna-se, por isso, necessário por razões de economia, eficiência e 
eficácia que se lance mão dos mecanismos legais desconcentradores de 
competências, tornando mais céleres os plúrimos procedimentos adminis-
trativos, que correm no seio da Unidade de Obras e Planeamento- Pla-
neamento e Obras Particulares, Unidade de 4º grau, competências essas 
que promanam da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento da 
Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares em vigor, 
publicado no Regulamento da Organização dos Serviços do Município de 
Vila Nova de Poiares 2021 (Publicado no DR 2.ª série n.º52 de 16/03/2021), 
bem como do próprio Estatuto do Pessoal Dirigente.

Assim, considerando que:
- O n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo contém 

uma norma de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de dele-
gação de poderes para a prática de atos de administração ordinária, por 
parte dos órgãos competentes, relativamente aos seus imediatos inferiores 
hierárquicos;

 - O artigo 38.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elenca algumas 
competências passíveis de delegação no pessoal dirigente e que o estatuto 
do Pessoal Dirigente admite que os titulares de cargos de direção exer-
çam, além das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, também as competências que neles forem delegadas ou 
subdelegadas, nos termos da Lei;(cfr nº 1 do art.º 16 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto)

- Os aludidos preceitos têm como objetivo facilitar a desconcentração 
administrativa, permitindo aos órgãos da Administração Autárquica libertar-
-se das tarefas de gestão corrente, a fim de poderem prosseguir de forma 
mais eficaz as atribuições que estão a cargo das pessoas coletivas públicas 
em que se integram,

- Os princípios estatuídos no n.º 8 do artigo 22.º e 27.º do Decreto-Lei 
n.º 135/99, de 22

de abril (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de 
maio), no qual se prescreve que os serviços devem adotar mecanismos de 
delegação e subdelegação de assinatura de correspondência e expediente, 
em diversos níveis hierárquicos e se possível, no próprio posto de execu-
ção e em qualquer trabalhador, no sentido de imprimir maior celeridade 
e eficácia às decisões e procedimentos administrativos, tendo subjacente 
os princípios de desburocratização, simplificação, eficiência e de economia 
processual;

- O artigo 55.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
que aprova o

Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, 
institui a figura do “Responsável pela direção do procedimento”, determi-

nando o n.º 1 que “A direção do procedimento cabe ao órgão competente 
para a decisão final”, sem prejuízo deste poder delegar em inferior hie-
rárquico seu, o poder de direção do procedimento, salvo disposição legal, 
regulamentar ou estatutária em contrário ou quando a isso obviarem as 
condições de serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamen-
tadamente no procedimento concreto ou em diretiva interna respeitante a 
certos procedimentos”;

- A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada 
aos participantes e comunicada a quaisquer outras pessoas que, demonstran-
do interesse legítimo, requeiram essa informação (n.º 5 do citado artigo 55.º);

- Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o responsável pela direção 
do procedimento goza de discricionariedade na respetiva estruturação, 
que, no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve 
ser orientada pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da 
economicidade e da celeridade na preparação da decisão (artigo 56.º do 
CPA);

- O Município de Vil a Nova de Poiares está ao serviço do cidadão, 
devendo orientar a sua ação de acordo com os princípios da qualidade, 
da comunicação eficaz e transparente e da simplicidade, tendo em vista 
privilegiar a opção pelos procedimentos mais simples, cómodos, expeditos 
e económicos (alínea d), do artigo 2.º, do Decreto- Lei n.º 135/99, de 22 
de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio);

- Todos os serviços adotarão, nos termos legais aplicáveis, mecanismos 
de delegação de competências que propiciem respostas céleres às solici-
tações dos utentes, pronto cumprimento de obrigações e uma gestão mais 
célere e desburocratizada (artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99, de 
22 de abril);

- A administração pública deve ser organizada de modo a aproximar os 
serviços das populações e de forma não burocratizada (artigo 5.º do CPA);

- O órgão delegado ou subdelegado deve mencionar essa qualidade no 
uso da delegação/subdelegação (artigo 48.º do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado ou subdelegado sobre o modo como devem 
ser exercidos os poderes delegados ou subdelegados (n.º 1 do artigo 49.º 
do CPA);

- O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar, bem como 
o de anular, revogar ou substituir o ato praticado pelo delegado ou sub-
delegado ao abrigo da delegação ou subdelegação (n.º 2 do artigo 49.º 
do CPA);

Delego, na Chefe de Unidade de Planeamento e Obras Particulares 
(POP), em regime de substituição, Fátima Isabel Baptista Videira, e no 
âmbito da Unidade Orgânica que dirige:

I - Em cumprimento do disposto nº Dl 135/99 de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, bem 
como e nos artigos 5.ª, 44.ºa 47.º e 55.º, todos do CPA

a) A competência de assinatura de correspondência de mero expediente 
com destino a quaisquer entidades ou organismos, bem como de toda a 
documentação referente aos procedimentos previamente autorizados, e 
outras diligências instrutórias ou procedimentais no âmbito dos processos 
e normal desenvolvimento das funções sob a responsabilidade da respe-
tiva unidade, por qualquer canal de correspondência nomeadamente por 
correio postal, correio eletrónico da unidade ou geral do Município de Vila 
Nova de Poiares, ou plataformas eletrónicas, no sentido de obter maior 
celeridade procedimental e decisória e de modo a aproximar os serviços 
da população de forma não burocratizada, nos termos definidos no n.º 8 do 
artigo 22.º e no artigo 27.º do citado Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de abril 
conjugado com os artigos 5.º, 44.º, 46.º e 47.º do CPA (Anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), salvo nos seguintes casos:

i) Quando dirigidos a órgãos de soberania, gabinetes de membros do 
Governo, dirigentes de nível superior dos serviços e organismos da Admi-
nistração Pública ou equiparados;

ii) Quando envolva a assunção de compromissos ou encargos financei-
ros que não estejam delegados ou subdelegados.

b) No uso de competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 36.º, nºs 
1 a 3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugados com os artigos 44.º a 46.º e 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo e sem prejuízo e salvaguarda dos proce-
dimentos e fase de instrução previstos em regimes especiais, delegar na 
dirigente da Unidade de Planeamento e Obras Particulares,(POP), o poder 
de direção dos procedimentos nas áreas, funções e tarefas que foram co-
metidas à unidade que dirige, ao abrigo das disposições atrás mencionadas 
e designadamente do artigo 46.º conjugado com o artigo 55.º n.º 2 e 3 do 
CPA, salvo disposição legal, regulamentar ou estatutária em contrário ou 
quando a isso obviarem as condições de serviço ou outras razões ponde-
rosas, invocadas fundamentadamente no procedimento concreto ou em di-
retiva interna respeitante a certos procedimentos, podendo esta encarregar 
inferiores hierárquicos/trabalhadores, como “Gestor(s) do Procedimento”, 
para a realização de diligências instrutórias específicas nos termos do dis-
posto no n.º 3 do artigo 55.º do CPA.

II - Ao abrigo do art.º 38 do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação as seguintes competências:

a) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos ao pro-
cesso; (alínea e, n.º 3, artigo 38.º);

b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais 
(alínea g, n.º 3, artigo 38.º);

c) Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da decisão ou deliberação 
que confiram esse direito (alínea h, n.º 3, artigo 38.º);

d) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cum-
primento de formalidades burocráticas ou similares pelos interessados; 
(alínea j, n.º 3, artigo 38.º);

e) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental neces-
sários ao exercício da competência decisória do delegante (alínea m, n.º 
3, artigo 38.º).

f) Declarar extintos e mandar arquivar procedimentos por deserção, por 
inutilidade ou impossibilidade superveniente ou desistência do interessado.

III - Delego ainda, a competência para praticar todos os atos adminis-
trativos internos respeitantes à instrução dos processos que correm seus 
termos na Unidade que dirige, sobre a matéria expressamente prevista no 
Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 

Poiares em vigor podendo praticar todos os atos ou formalidades de carater 
instrumental necessários ao exercício da competência decisória da dele-
gante, designadamente proceder à audiência prévia dos interessados no 
procedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no 
âmbito das atribuições da Unidade de Planeamento e Obras Particulares 
(POP).

IV- Nos termos do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agos-
to, delego a competência e consequentemente autorizo a subdelegação 
da assinatura de toda a correspondência ou expediente necessário à mera 
instrução dos processos que correm termos na sua Unidade.

A presente delegação abrange as competências atribuídas pela legis-
lação e regulamentos aqui mencionados, bem como pela legislação que 
altere, modifique ou substitua aquelas disposições legais e regulamentares.

Nas faltas ausências da Chefe de Unidade, autorizo que seja designado 
por esta um seu substituto. No caso de impedimento, a competência deci-
sória será exercida por quem tem competência para o efeito.

Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do conceito de delegação de 
competências, designadamente o disposto no artigo 44.º e sgts, do Código 
do Procedimento Administrativo, o delegante, conserva entre outros, os 
seguintes poderes:

- Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades da tarefa 
da resolução de assuntos que entenda convenientes sem que isso implique 
derrogação, ainda que em parte, deste despacho;

- Direção, controlo, modificação ou revogação dos atos praticados pelo 
delegado;

- Em todos os atos praticados por delegação ou subdelegação de com-
petências o delegado fará menção expressa da qualidade em que atua, 
utilizando as expressões “Por delegação do Presidente da Câmara” ou 
qualquer outra equivalente.

A delegação de competências, ora efetuada, inclui a faculdade de sub-
delegação, dentro dos condicionalismos legais. Assim, dando cumprimento 
aos normativos legais acima referidos, autorizo que a dirigente subdelegue 
a competência de assinatura da correspondência ou do expediente neces-
sário à mera instrução dos processos, em trabalhador(a) à sua escolha.

Em todas as situações de concorrência de competências ou de contradi-
ção de decisões ou de instruções de serviço, serão as mesmas resolvidas 
por decisão do Presidente, ora delegante, mediante solicitação de qualquer 
vereador ou dirigente dos serviços.

Ficam revogados os anteriores atos praticados neste domínio, com sal-
vaguarda de todos os atos administrativos praticados e os seus efeitos, no 
âmbito dos poderes ora delegados.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, inclusive.
Atento o regime fixado pelo n.º 1, do artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 47.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, conjugado com os artigos nºs 151.º 
e 159.º do mesmo código, para as quais remete, publique-se o presente 
despacho através de Edital afixado nos lugares habituais durante 10 dias 
úteis, na página institucional do Município, no Boletim Municipal e divulgue-
-se pelos diversos serviços, através dos dirigentes.

Vila Nova de Poiares, 25 de outubro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 54/2021
Designação de Representante do Município em Empresas 
Locais e Entidades Participadas - Alínea oo) do art.º 33 do 

anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares,

TORNA PÚBLICO, nos termos e para os efeitos previstos na alínea oo) 
do art.º 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara 
Municipal, na sua reunião de 5 de novembro de 2021, que a representa-
ção do Municipio em Empresas Locais e Entidades Participadas, será a 
seguinte:

Presidente da Câmara
Águas do Centro Litoral, S.A
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Beira Centro, C.R.L. Beiragás - Com-

panhia de Gás das Beiras, S.A.
ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA
APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior E.I.M S.A 

FAM – Fundo de Apoio Municipal
Cesab – Centro de Serviços do Ambiente Associação Coimbra Região 

Digital
Associação Nacional de Municípios Portugueses
DUECEIRA – Associação de desenvolvimento do Ceira e Dueça AIRC 

– Associação de Informática da Região Centro Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra

Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coim-
bra

Vereadora Ana Lara Henriques de Oliveira
MUNICÍPIA, S.A
Associação Qualifica – oriGIn Portugal
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas
Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coim-

bra
Vereadora Maria da Luz Pereira Pedroso
Cesab – Centro de Serviços do Ambiente
Areac – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro
Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado nos lu-

gares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no sitio institucional www.
cm- vilanovadepoiares.pt.

Vila Nova de Poiares, 15 de novembro de 2021 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques
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Despacho nº 111/2021
Designação de Instrutora no 

âmbito dos Processos de Contraordenação

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea 
a) e n) do n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, designa, no mandato 2021-2025, como instrutora dos processos 
de contraordenação a decorrer neste Municipio, Catia Sofia Fonseca Fer-
nandes, Lic. em Direito.

À instrutora designada confiro poderes para:
a) Assinar a correspondência/notificações destinadas a pessoas não 

públicas e aos serviços das entidades públicas necessária à mera instru-
ção dos processos de contraordenação, nomeadamente, a indispensável 
às diligências instrutórias, à comunicação de decisões e outra inerente ao 
exercício da sua função;

b) Praticar todos os atos e formalidades de caráter instrumental necessá-
rios à instrução dos processos.

Revogo o meu Despacho nº 82/2021, de 14 de outubro
Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º, Anexo l, da Lei no 75/2013, de 

12 de setembro, dando ao presente despacho a devida publicidade.
Vila Nova de Poiares, 02 de dezembro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 112/2021
Delegação de Competências

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

- No passado dia 9 de outubro de 2021, foi instalada a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, na sequência dos resultados alcançados no passado dia 26 de 
setembro de 2021;

- A Câmara Municipal, enquanto órgão executivo dispõe de numerosas competên-
cias previstas na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;

- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das au-
tarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do estado para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, 
no seu artigo 34º, permite que a Câmara Municipal delegue um vasto conjunto de 
competências no seu Presidente e subsequentemente, deste nos Vereadores, com 
as exceções ali referidas;

- A delegação de competências constitui um instrumento de simplificação vocacio-
nado para potenciar a eficácia à gestão municipal, tendo como fim maior celeridade 
e eficiência dos serviços, permitindo reservar para a reunião do Órgão Executivo as 
medidas de fundo e atos de gestão municipal com maior relevância para o Concelho 
e para os seus munícipes;

- Foram distribuídas à Sr.ª Vereadora, Maria da Luz Pereira Pedroso, os seguintes 
pelouros:

- Gabinete de Apoio ao Empreendedor - Empreendedorismo nas Escolas e Social, 
Semana do Empreendedorismo

- Planeamento e Obras Particulares: Ambiente e Gabinete Técnico Florestal
- Administração e Recursos Humanos: Recursos Humanos (SIADAP, Forma-

ção…)
- Serviços Sociais e Educação: Ação-social, Saúde, Educação e Gabinete de 

Inserção Profissional
- Desenvolvimento Cultural e Turismo - Biblioteca e Museus
No âmbito dos recursos humanos foram delegadas algumas competências previs-

tas no art.º 38.º do Anexo I à lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na dirigente Paula 
Cristina da Silva Figueira Baptista;

Acontece que a dirigente deixou de exercer funções no Municipio de Vila Nova de 
Poiares, tornando-se assim necessário assegurar a pratica de determinados atos.

Pelas razões supra indicadas delego na Sr.ª Vereadora Maria da Luz Pereira 
Pedroso, para além das competências que foram delegadas pelo meu despacho 
nº 85/2021, de 16 de outubro, as seguintes competências anteriormente atribuídas 
à dirigente:

a) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores; (alínea i, do n.º 
2, artigo 38.º);

b) Praticar os atos respeitantes ao regime de segurança social, incluindo os rela-
tivos a acidentes em serviço e acidentes de trabalho. (alínea j, do n.º 2, artigo 38.º);

c) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta as 
orientações superiormente fixadas; (alínea e, do n.º 2, artigo 38.º);

d) Autorizar a prestação de trabalho suplementar; (alínea f, do n.º 2, artigo 38.º);
e) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, sem 

prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse públi-
co; (alínea a, do n.º 2, artigo 38.º);

f) Justificar faltas; (alínea b, do n.º 2, artigo 38.º);
g) Homologar a avaliação do período experimental;
Revogo o meu despacho 92/2021.
O presente despacho de delegação de competências produz efeitos imediatos e 

vigorará durante o presente mandato autárquico podendo, no entanto, ser avocada 
a competência nele previstas sempre que a relevância do ato a praticar justifique 
que seja tomado por mim.

Publique-se o presente despacho de delegação de competências através de Edi-
tal afixado nos lugares de estilo, bem como no Boletim Municipal e na página eletró-
nica do Município, em conformidade com o disposto no artigo 56.º do Anexo 1 à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de harmonia com o disposto no n. º 2 do artigo 47º. 
conjugado com os art.ºs 151º e 159º para os quais remete, todos do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto - Lei n. º 41/2015, de 7 de janeiro.

Vila Nova de Poiares, 02 de dezembro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

8 de janeiro a 16 de julho de 2021

deliberações
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt

Reunião Ordinária de
8 de janeiro de 2021

Programa APoiar /Comércio Local (Programa 
Municipal de Apoio - COVID 19) - Medida: Tá-
xis Take-Away - continuidade da medida;
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a continuidade da Medida: Táxis Take-
-Away até ao dia 15 de fevereiro inclusive, reco-
nhecendo-a indubitavelmente como um apoio à 
atividade económica de interesse municipal.

Regulamento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Vila Nova de Poiares 
- Despacho 100/2020 - Prazo excecional de 
apresentação de pedido de isenção de Derra-
ma - Para Ratificação;
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho nº 100/2020, acima trans-
crito.
 
Cadernos de Atividades | Proposta de Apoio - 
proc.13391/2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
aquisição de cadernos de atividades do 1º e 6º 
anos ao fornecedor Rumo das Letras – Unipes-
soal, Lda, no montante total de 93,50€ (noventa 
e três euros e cinquenta cêntimos).

NASCER + - Programa Municipal de Incentivo 
à Natalidade - proc. 13112/2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
os apoios financeiros nos termos da informação 
com registo MyDoc nº 13112/2020.

Projeto “Voltámos à Casa da Luísa...agora 
com o Luís” - Apoio à APPACDM;
A Câmara deliberou, por unanimidade, e nos ter-
mos da informação técnica, aprovar a atribuição 
do apoio financeiro à APPACDM de Vila Nova de 
Poiares, no montante de 4 mil euros (quatro mil 
euros).

Programa Eco-Escolas 2020/2021- Protocolo 
de Parceria;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
protocolo de parceria com a ABAE – Associação 
Bandeira Azul da Europa, referente ao Programa 
Eco-Escolas ano letivo 2020/2021, nos termos 
da informação técnica, com registo MyDoc nº 
13533/2020.

Desfile de Carnaval - apoio Associação One 
Love Family;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro, no montante 
de 200,00€ (duzentos euros), à Associação One 
Love Family, pela participação no Desfile de Car-
naval de 2020.

Processo de Obras nº 62/2020 - Reconstru-
ção de moradia - Andreia Catarina Amaral 
Santos - Rua dos Canastreiros, Freguesia de 
Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 69/2020 - Alteração e 
ampliação de edifício de apoio a posto de 
abastecimento de combustíveis - Serenity Is-
land, Lda - Avenida Manuel Carvalho Coelho;
Neste assunto esteve ausente o Sr. Vereador 
Paulo Baltazar, do PSD, por se considerar impe-
dido, nos termos do nº3 do art.º 31 do Código do 

Procedimento Administrativo.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Autorização para a comparticipação munici-
pal do valor referente ao Título deUtilização 
dos Recursos Hídricos - Licença da APA para 
com Regadio de Ribas;
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 
à Junta de Agricultores do Regadio Tradicional 
de Ribas, nomeadamente ao representante legal 
(Sr. Manuel Lobo dos Santos) um apoio financei-
ro de 157,65€ (cento e cinquenta e sete euros e 
sessenta e cinco cêntimos) para formalização do 
pedido de licenciamento.

Ratificação do tarifário da APIN, para 2021 e 
da fundamentação de decisão;
A Câmara deliberou, por maioria com a absten-
ção do Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, 
aprovar a ratificação do tarifário da APIN atua-
lizado para o ano de 2021, dando cumprimento 
ao disposto no número 3 da Cláusula 22.ª do 
Contrato de Gestão Delegada.
Mais deliberou, ao abrigo do artigo nº 11 do De-
creto-Lei nº 194/2009 de 20/08, aprovar a ratifi-
cação da fundamentação de decisão desconfor-
me às recomendações da ERSAR.

Procedimento da 3ª alteração da 1ª revisão do PDM;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção do Sr. Vereador Paulo Baltazar do PSD, 
aprovar dar início ao processo de alteração da 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova 
de Poiares em vigor.

Reunião Ordinária de
22 de janeiro de 2021

Ratificação da 1ª e 2ª adenda ao protocolo 
celebrado entre os Municípios de Alvaiázere, 
Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vi-
nhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pe-
drogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova 
de Poiares e a APIN - Empresa Intermunicipal 
de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA para 
prestação dos Serviços Públicos de Abaste-
cimento de Água, de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos 
Urbanos;
A Câmara deliberou, por maioria com a absten-
ção do Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, 
ratificar a decisão de aprovar as duas adendas 
ao protocolo celebrado com a APIN – Empresa 
Intermunicipal de Ambiente, SA., nos termos da 
proposta acima transcrita.

Cabazes de Natal - Proposta de ajudas técni-
cas - proc nº 644/2021;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio financeiro para a concessão de ajudas téc-
nicas, nos termos da informação com o registo 
myDoc nº 644/2021.

Processo de Obras nº 3/2021 - Renovação de 
Licença caducada ao abrigo do art.º 72 do 
RJUE - Michael Anthony Struthers - Alveite 
Pequeno;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 56/2020 - legalização de 
ampliação - António Luís Trafaria dos Santos 

- Zona Industrial, Polo I, Lote 72;
Neste ponto esteve ausente o Sr. Vice-Presi-
dente, por impedimento legal, nos termos do nº 
4 do art.º31º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 54/2020 - Licenciamen-
to de construção de alojamento local - SHEIK 
MUHAMMAD SHAMEEN HOSENBOCUS - Ris-
ca Silva;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 36/2020 - projeto de al-
terações - Vítor Miguel Carvalho dos Santos 
- Santa Maria - Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.
 
Processo de Obras nº 8/2017 - Licença Espe-
cial para Acabamentos para a conclusão da 
obra de Reconstrução e Ampliação de Mo-
radia - Cláudia Isabel Antunes de Carvalho 
- Ervideira;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Polo II - Z.I. de Vila Nova de Poiares - Movi-
mento de terras e estruturas de contenção - 
adjudicação e minuta de contrato;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção do Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, 
aprovar a o projeto de decisão e minuta do con-
trato de adjudicação da empreitada à sociedade 
Windpark, Lda, pelo montante de 467.234,45 € 
(quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos 
e trinta e quatro euros e quarenta e cinco cên-
timos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Reunião Ordinária de
5 de fevereiro de 2021

Aprovação do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais do Município de Vila 
Nova de Poiares - Criação de Unidades Orgâ-
nicas e respetivas competências;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a criação de, para além das unidades flexíveis e 
subunidade orgânica já devidamente aprovadas 
e criadas, mais uma unidade flexível de 4.º grau, 
- com a designação e competências constante 
do Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais do Município de Vila Nova de Poia-
res, dos seus anexos e o Organograma, junto 
à presente proposta sob o anexo I, tendo em 
consideração a aprovação em sede de Assem-
bleia Municipal, nas suas sessões ordinárias de 
16/09/2019, 29/5/2020 e 21/12/2020, a Redefini-
ção da Estrutura Organizacional aprovada.
Mais deliberou aprovar o Regulamento de Orga-
nização dos Serviços do Município de Vila Nova 
de Poiares, seus anexos e organograma, que 
entrará em vigor no primeiro dia útil ao da sua 
publicação em Diário da Republica, conforme 
resulta do disposto no nº 3 e 6 do Decreto-lei nº 
305/2009 de 23 de outubro, na sua atual reda-
ção, revogando o anterior regulamento, publica-
da na 2.ª série do Diário da República n.º 202, de 
21 de outubro de 2019.

Orçamentação e Gestão das despesas com 
pessoal para o ano de 2021;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a afetação, no ano de 2021, do montante 
máximo de 30.000,00 € (trinta mil euros) para 
recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação dos postos de trabalho previstos e não 
ocupados, de acordo com o mapa de pessoal 
aprovado.
Mais deliberou, para efeitos do estabelecido na 
alínea b), do nº 2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº 
209/2009, de 3 de setembro, no ano de 2021, 
afetar o valor de 10.000,00 (Dez mil euros) para 
efeitos de valorizações remuneratórias obrigató-
rias.
Deliberou ainda, para efeitos do estabelecido na 
alínea c), do nº2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº 
209/2009, de 3 de setembro, no ano de 2021, 
não afetar qualquer valor para efeitos de atribui-
ção de prémios de desempenho. 

COVID 19 - Medidas excecionais e tempo-
rárias - Isenção de rendas de espaços co-
merciais cedidos pelo Município através de 
contrato de cessão de exploração ou arren-
damento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento das rendas que se 
vençam a partir de 1 de janeiro de 2021 até ao 
dia 1 de julho de 2021, com possibilidade de 
renovação, conforme evolução da situação epi-
demiológica do COVID-19 e determinação legal, 
devidas pelos estabelecimentos comerciais/es-
paços instalados em equipamentos municipais, 
nomeadamente o ginásio municipal de Vila Nova 
de Poiares e respetivas salas de apoio e Bar 
sito no jardim de homenagem à raça poiarense, 
que se encontram arrendados, encerrados por 
imposição das regras de estado de emergência, 
nomeadamente pelo Decreto nº 3-A/2021, de 14 
de janeiro, ou por outras disposições destinadas 
à execução do estado de emergência.

COVID 19 - Medidas excecionais e tempo-
rárias - Isenção de taxas - Feira e Mercado 
Municipal;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aplicação, excecional, até ao final do ano de 
2021, por força das citadas leis 4-B/2020, de 6 de 
abril e 6/2020, de 10 de abril, e exclusivamente 
com o intuito de permitir a recuperação económi-
ca possível destes agentes económicos, a ISEN-
ÇÃO DE TAXAS devidas pela ocupação dos 
espaços cedidos na Feira Semanal e Mercado 
Municipal sendo reportada à comissão executiva 
do FAM, a implementação desta medida e a esti-
mativa do impacto desta aplicação;
Mais deliberou que seja dado conhecimento da 
decisão tomada à Assembleia Municipal, por 
meio eletrónico no prazo de 48 horas sobre a 
sua prática.

COVID 19 - Medidas excecionais e temporá-
rias - Isenção de taxas de estacionamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
aplicação da medida excecional, até ao final do 
ano de 2021, por força das citadas leis 4-B/2020, 
de 6 de abril e 6/2020, de 10 de abril, da ISEN-
ÇÃO DE TAXAS DEVIDAS pelo estacionamento 
em zona de estacionamento de duração limitada, 
sendo reportada à comissão executiva do FAM, 
a implementação desta medida e a estimativa do 
seu impacto;
Mais deliberou que seja dado conhecimento da 
decisão tomada à Assembleia Municipal, por 
meio eletrónico no prazo de 48 horas sobre a 
sua prática”.

Cabazes de Natal - Proposta de ajudas técni-
cas – proc. nº 1194/2021;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de dois apoios para ajudas técnicas, 
consubstanciada na aquisição de lentes e ar-
mações à Ótica Maxivisão – Carvalho&Martins, 
Lda, no valor total de 730 euros (setecentos e 
trinta euros), nos termos da informação técnica 
nº 1194/2021.

Pedido de Ajuda | Situação Social de Vulnera-
bilidade . proc.: 1302/2021;
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio financeiro no valor de 1.638,50€ (mil seis-
centos e trinta e oito euros e cinquenta cêntimos), 
nos termos propostos na informação técnica nº 
1302/2021.

Associação Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares - Despacho 
nº9/2021 - Aprovação de minuta de protocolo e 
atribuição de apoio - Para Ratificação;
Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo 
Baltazar, do PSD, por se considerar impedido nos 
termos do nº4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ratificação do despacho acima transcrito e a apro-
vação da minuta de protocolo com as alterações 
indicadas.

Minuta de Protocolo 2021 | Associação Despor-
tiva de Poiares (1º Semestre);
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Associação 
Desportiva de Poiares referente aos apoios para o 
1º semestre de 2021.

Minuta de Protocolo 2021 | APPACDM-Associa-
ção Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares;
Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo 
Baltazar, do PSD, por se considerar impedido nos 
termos do nº4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a APPACDM-
-Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Ci-
dadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares.

Minuta de Protocolo 2021 | Irmandade de Nossa 
Senhora das Necessidades da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Nova de Poiares;
Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo 
Baltazar, do PSD, por se considerar impedido nos 
termos do nº4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Irmandade de 
Nossa Senhora das Necessidades da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Nova de Poiares.

Minuta de Protocolo 2021 | ADIP-Associação de 
Desenvolvimento Integrado de Poiares;
Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo 
Baltazar, do PSD, por se considerar impedido nos 
termos do nº4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a ADIP-Asso-
ciação de Desenvolvimento Integrado de Poiares.

Minuta de Protocolo 2021 | CBEISA-Centro de 
Bem Estar Infantil de St.º André;
Neste ponto esteve ausente o Sr. Vereador Paulo 
Baltazar, do PSD, por se considerar impedido nos 
termos do nº4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com o CBEISA-Cen-
tro de Bem-Estar Infantil de St.º André.

Minuta de Protocolo 2021 | Comunidade Juvenil 
Francisco de Assis;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Comunidade 
Juvenil Francisco de Assis.

Intervenção em ludoteca /sala de convívio na 
Comunidade Juvenil Francisco de Assis - Polo 
Olho Marinho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um 
apoio financeiro, no valor de €1.001,22 (mil e um 
euros e vinte e dois cêntimos), à Comunidade Ju-
venil Francisco de Assis, nos termos da informação 
técnica nº 1304/2021.

Processo de Obras n.º38/2020 - Legalização de 
ampliação - Estores Carvalho, Lda - Lote 15 do 
Pólo I da Zona Industrial;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 1/2021 - Licenciamento 
de construção de armazém (garagem) - José 
António Henriques Fernandes - Alveite Grande;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 

pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 2/2021 - Licenciamento de 
ampliação de moradia - Maria Manuela de Jesus 
Marta Dias - Segundeira;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 3/2021 - Pedido de anu-
lação da decisão de renovação de licença - Mi-
chael Anthony Struthers - Olho Marinho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 4/2021 - legalização de 
obras em moradia - João Manuel da Conceição 
Carvalho dos Santos - Largo da Capela, n.º 4, 
Pereiro de Além;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Pedido de Certidão de Compropriedade - Vanes-
sa Soraia Pires da Costa Marques - Pinheiro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceresdos serviços 
técnicos e condições impostas.

ERP Portugal - Recolha de Resíduos de Pilhas e 
Acumuladores, estabelecimento de contrato de 
recolha de pilhas;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de contrato de recolha de pilhas e acumula-
dores, a celebrar com a ERP Portugal/Associação 
Gestora de Resíduos.

Programa H2020 - Green Deal - call LC-
-GD-4-1-2020 - Nomeação do Sr. Vice-Presidente 
- Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
representação do Sr. Vice-Presidente, Artur Jorge 
Baptista dos Santos, para efeitos de comunicação 
entre as entidades, nos termos da proposta acima 
transcrita.

H2020 - Green Deal - call LC-GD-10-3-2020 - No-
meação do Sr. Vice-Presidente - Para Ratifica-
ção;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
representação do Sr. Vice-Presidente, Artur Jorge 
Baptista dos Santos, para efeitos de comunicação 
entre as entidades, nos termos da proposta acima 
transcrita.

Reunião Ordinária de
19 de fevereiro de 2021

Programa APoiar /Comércio Local (Programa 
Municipal de Apoio - COVID 19) - Medida: Táxis 
Take-Away - Despacho nº 13/2021 - Para ratifi-
cação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ra-
tificação do Despacho nº 13/2021, dando continui-
dade à Medida: Táxis Take-Away até 31 de março.

Regulamento - Inicio do procedimento e parti-
cipação procedimental, tendo em vista a elabo-
ração de um Projeto de Regulamento Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Companhia de 
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
abertura do procedimento tendente à elaboração 
do Inicio do procedimento e participação procedi-
mental, tendo em vista a elaboração de um Projeto 
de Regulamento Centro de Recolha Oficial de Ani-
mais de Companhia de Vila Nova de Poiares.
Mais deliberou que os interessados, ou seja, todos 
aqueles que, nos termos do nº 1 do art.º 68 do CPA, 
sejam titulares de direitos, interesses legalmente 
protegidos, deveres, encargos ónus ou sujeições 
no âmbito das decisões que nele foram ou possam 
ser tomadas, bem como as associações, para de-
fender interesses coletivos ou proceder à defesa 
coletiva de interesses individuais dos seus asso-
ciados que caibam no âmbito dos respetivos fins, 
deverão constituir-se como tal no procedimento, no 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicita-

ção de aviso na página oficial deste Município, com 
vista à elaboração do regulamento;
Deliberou também que a apresentação dos contri-
butos para a elaboração do regulamento, deve ser 
formalizada por escrito contendo o nome comple-
to, morada ou sede, profissão, NIF e o respetivo 
endereço eletrónico e dando consentimento para 
que este seja utilizado para os efeitos previsto na 
alínea c) do nº 1 do art.º 112º do CPA, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal, através do cor-
reio eletrónico geral@cm-vilanovadepoiares.pt ou 
via postal para, Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, Largo da Republica, 3350-156 Vila Nova 
de Poiares, dando consentimento para utilização 
dos dados pessoais fornecidos para efeitos do Re-
gulamento Geral de Proteção de Dados. Reg (EU) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 27/04/2016, e Lei nº 58/2019 de 8 de agosto que 
assegura a execução, na ordem jurídica nacional, 
do referido regulamento, sendo que os dados se-
rão utilizados única e exclusivamente para os fins 
em vista e serão eliminados logo que não sejam 
necessários;
Deliberou ainda que seja nomeado como respon-
sável pela direção do procedimento, nos termos do 
art.º 55º do CPA, o Presidente da Câmara Munici-
pal, João Miguel Sousa Henriques.

Abertura de conta - Censos 2021 – Para Rati-
ficação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ratificação da abertura de conta bancária no âmbito 
da operação dos Censos 2021.

CIM Região de Coimbra - comparticipação fi-
nanceira do Município - projeto 30: Brigada 
Sapadores Florestais 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência no valor de 5.052,64 € (cinco mil e 
cinquenta e dois euros e sessenta e quatro cênti-
mos) à CIM-Região de Coimbra referente à com-
participação financeira do Município no projeto 30: 
Brigada Sapadores Florestais 2021.

Nomeação do Revisor Oficial de Contas do Mu-
nicípio de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
do Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, remeter à 
Assembleia Municipal a proposta de nomeação da 
Dr.ª Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira (ROC 
nº 1254, inscrição na CMVM: 20160865) como au-
ditor externo do Município.

COVID-19 - Apoio alimentar - Escalões A e B
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de apoio alimentar aos alunos que 
usufruem dos escalões A e B de abono de família, 
através da atribuição de vales semanais, a des-
contar no comércio local, no valor de 20 € e 10 € 
respetivamente, incluindo os alunos que estudam 
fora do concelho, num montante global estimado 
de 23.020 € (vinte e três mil e vinte euros), nos 
termos da informação técnica com o registo myDoc 
nº 2113/2021.

Árvores e Presépios de Natal para Enfeitar a 
Nossa Vila | Edição 2020 - Atribuição de prémios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de prémios a:  
Categoria “Árvores de Natal”
1.º lugar: Karaté Shukokai de Poiares
2.º lugar: Associação 2Mãos 4Patas
3.º lugar: ADP – Associação Desportiva de Poiares
Categoria “Presépios de Natal”
1.º lugar: Associação 2Mãos 4Patas
2.º lugar: Associação Desportiva de Poiares

Cabazes de Natal | Rastreio Oftalmológico - 
Apoio de Ajudas Técnicas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de apoio nos termos da informação téc-
nica com o registo myDoc nº 2113/2021.

Minuta de Protocolo 2021 | Associação 2mãos-
4patas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Associação 
2mãos4patas.

Minuta de Protocolo 2021 | Associação Porta Lilás
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta de protocolo a celebrar com a Associação 
Porta Lilás.

Minuta de Protocolo 2021 | Liga para a Proteção 
da Natureza
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Liga para a 
Proteção da Natureza.

Minuta de Protocolo 2021 | Filarmónica Frater-
nidade Poiarense
Neste assunto esteve ausente o Sr. Presidente da 
Câmara, por se considerar impedido, nos termos 
do nº 4 do art.º 31 do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Filarmónica 
Fraternidade Poiarense.

Minuta de Protocolo 2021 | Associação Empre-
sarial de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Associação 
Empresarial de Poiares

Minuta de Contrato Programa 2021 | Associa-
ção Cultural-Grupo Folclórico e Etnográfico de 
VNPoiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Associação 
Cultural-Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila 
Nova de Poiares.

Minuta de Contrato Programa 2021 | Companhia 
de Teatro Experimental de Poiares - Associação 
Cultural
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a Companhia 
de Teatro Experimental de Poiares - Associação 
Cultural.

Minuta de Contrato Programa 2021 | Icreate - 
Associação para a Promoção da Criatividade, 
do Desenvolvimento Pessoal e da Reabilitação 
Psicopedagógica
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a 
Icreate - Associação para a Promoção da Criativi-
dade, do Desenvolvimento Pessoal e da Reabilita-
ção Psicopedagógica.

Minuta de Contrato Programa 2021 | APAE - 
Academia Poiarense de Artes e Espetáculos 
Associação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a APAE - Aca-
demia Poiarense de Artes e Espetáculos Associa-
ção

Minuta de Contrato Programa 2021 | Centro de 
Convívio do Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com o 
Centro de Convívio do Carvalho.

Processo de Obras nº 5/2021 - construção de 
um pavilhão industrial - Botaca - Industria e 
Comércio de Mobiliário, Lda - lote 25 da Zona 
industrial - Pólo II
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
5 de março de 2021

Pedido de Suspensão de Mandato da Sra. Ve-
readora Ana Mafalda Costa e Silva
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o pedido de suspensão de mandato, apre-
sentado pela Sra. Vereadora Ana Mafalda Costa e 
Silva, a partir de 5 de março e apenas até ao final 
do mandato.

SIADAP - Definição da visão, missão e objetivos 
estratégicos - novo ciclo avaliativo do SIADAP 
2021/2022 - Para ratificação
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho nº 97/2020 de 12 de dezem-
bro, de definição da visão, missão e objetivos es-

tratégicos para o novo ciclo avaliativo do SIADAP 
2021/2022.

Adesão ao Movimento Municípios pela Paz
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a adesão do Município de Vila Nova de 
Poiares ao Movimento dos Municípios Pela Paz, 
autorizando assim que o Presidente da Câmara 
Municipal a subscrever a ficha de adesão ao Mo-
vimento.

Alienação de lotes de terreno na Zona Industrial 
ao abrigo do Regulamento de Venda de Lotes 
de Terreno da Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares - Polo II - Lotes 26 e 27
A Câmara deliberou, por unanimidade, em confor-
midade com o relatório de análise, admitir a can-
didatura da sociedade Transportes Silva e Santos 
Pereira, Lda., com NIF 505 276 658 e sede em São 
Miguel Poiares, 3350-000 Vila Nova de Poiares, 
cujo representante legal é Ana Maria Rodrigues da 
Silva Pereira, e vender à mesma o Lote 26 - Parce-
la de terreno dentro dos limites urbanos do PDM, 
com a área de 2976 m2, inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de São Miguel de Poiares 
sob o número 1791, confrontando a Norte e Sul, 
com Município de Vila Nova de Poiares, Nascen-
te e Poente, com estrada, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares 
sob o número 3682/20170621 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares, pelo valor 
global de  2.232 € (dois mil e duzentos e trinta e 
dois euros) (0,75×2976 =2232 - art.º 4º do referido 
Regulamento).
Deliberou também, em conformidade com o relató-
rio de análise, admitir a candidatura da sociedade 
Hugo Rosa Unipessoal, Lda., com NIF 510 162 
525, e sede na Zona Industrial de São Miguel de 
Poiares, Lote 59-B, 3350-214 Vila Nova de Poiares, 
cujo representante legal é Hugo Alexandre Pereira 
Rosa, e  vender à mesma o Lote 27 - Parcela de 
terreno dentro dos limites urbanos do PDM, com 
a área de 2976 m2, inscrito na matriz predial ur-
bana da freguesia de São Miguel de Poiares sob 
o número 1792, confrontando a Norte e Sul, com 
terreno camarário, Nascente e Poente, com estra-
da, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Poiares sob o número 3683/20170621 
e lá inscrito a favor do Município de Vila Nova de 
Poiares- pelo valor global de  2.232 € (dois mil e 
duzentos e trinta e dois euros) (0,75×2976 =2232 
- art.º 4º do referido Regulamento).
Mais deliberou, dispensar a fase da Hasta Pública. 
nos termos do disposto no nº 5 do art.º 9º do Re-
gulamento de Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II.

Fundo Municipal de Emergência - Medidas Ex-
cecionais de Apoio às Famílias
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
normas reguladoras do Fundo Municipal de Emer-
gência para apoio às famílias no âmbito COVID-19.

Concurso Literário do Conto e Poesia - VI edi-
ção - vencedores e atribuição de prémios
Neste assunto esteve ausente o Sr. Vice-Presiden-
te, por se considerar impedido, nos termos do nº 
4 do art.º 31 do Código do Procedimento Adminis-
trativo.
A Câmara deliberou, por unanimidade, a atribuição 
dos prémios aos vencedores da VI edição do Con-
curso Literário do Conto e Poesia, nos termos da 
informação técnica.

Concurso Literário do Conto e Poesia - VII edi-
ção – 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
normas de participação na VII edição do Concurso 
Literário do Conto e da Poesia.

Minuta de Protocolo - Associação 2mãos4patas 
– alteração
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a alteração do protocolo nos termos propostos, 
passando o nº 3 da cláusula 3ª a ter a seguinte 
redação:
“Dado a necessária manutenção das instalações 
próprias, a assunção de despesas, compromissos 
e consumos e considerando a pandemia mundial 
devido ao Sars-Cov2, são necessárias medidas 
excecionais de higienização e consumíveis impres-
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cindíveis para assegurar as questões de higiene e 
segurança indicadas pela DGS, sendo atribuído um 
apoio de 100€ (cem euros) mensais, num montante 
global anual de 1200€ (Mil e duzentos euros).”

Processo de Obras n.º 48/2020 - Legalização 
de alteração e ampliação de casa de habitação 
- Mário Alexandre Simões Pascoal - Rua Padre 
Viseu, Freguesia de Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras n.º 6/2021 - licenciamento 
de construção de telheiro - Hélder António Dias 
Santos – Eirinhas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 9/2021 - Legalização de 
habitação e anexos - Maria Júlia Henriques Fer-
reira Mota da Costa - Rua de Vale Viegas, Fre-
guesia de Poiares (Santo André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

APIN - Tarifário Bonificado COVID 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
aceitação da aplicação do tarifário bonificado CO-
VID para 2021.

Contrato financiamento com a Secretaria Geral 
do Ambiente- Candidatura EEA Grants, Adapta-
ção às Alterações Climáticas em Vila Nova de 
Poiares - Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar, o 
contrato de financiamento celebrado com a Secre-
taria Geral do Ambiente.

Reunião Ordinária de
19 de março de 2021

Fundo Municipal de Apoio à Atividade Empre-
sarial - COVID-19
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
do Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, aprovar a 
constituição de um Fundo Municipal de Apoio à Ati-
vidade Empresarial – COVID-19, com um montante 
global de 100.000,00 € (cem mil euros), com verbas 
totalmente provenientes do próprio Orçamento Mu-
nicipal, como medida excecional e temporária de-
corrente da situação epidemiológica da COVID19, 
destinado à mitigação das situações de crise em-
presarial e à manutenção do nível de emprego do 
concelho de Vila Nova de Poiares.
Mais deliberou que a concessão dos apoios ao 
abrigo do referido Fundo, se processe de acordo 
com termos e condições expressos na proposta 
transcrita.

Pedido de Alteração ao uso - Nuno Alexandre 
Antunes Lucas – Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

CIM Região de Coimbra - comparticipação fi-
nanceira do Município - Programa de Apoio à 
Redução Tarifária nos Transportes Públicos;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresen-
tado pela CIM-Região de Coimbra, no montante 
de 1450,91€ (mil quatrocentos e cinquenta euros 
e noventa e um cêntimo), referente ao Programa 
de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Pú-
blicos.

Associação Cultural Grupo Folclórico e Etno-
gráfico de VNPoiares - Apoio financeiro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro ao Grupo Folcló-
rico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares, no mon-
tante de € 650,00 (Seiscentos e cinquenta euros).

Protocolo com o Instituto Politécnico de Coim-
bra - Cultura e Património;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo de parceria cultural a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e o Insti-
tuto Politécnico de Coimbra.

Protocolo “Caminhos do Cinema Português 
- Associação de Artes Cinematográficas de 
Coimbra;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Poiares e a Associação Caminhos 
do Cinema Português – Associação de Artes Cine-
matográficas de Coimbra, com vista ao estabeleci-
mento de parceria para promoção e divulgação do 
Festival Caminhos do Cinema Português.

Confraria da Chanfana - Atribuição de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um 
apoio financeiro, no montante de 1.119,57€c (mil 
cento e dezanove euros e cinquenta e sete cênti-
mos) a atribuir à Confraria da Chanfana.

Processo de Obras nº 8/2021 - Licenciamento de 
construção de moradia unifamiliar - José Fer-
nando Moreira Lopes – Vilar
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras n.º 11/2021 - Ampliação e 
alteração de edifício de armazém - Vidoeiro-
-Sociedade Poiarense de Representações, Lda 
– Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 40/2017 - Alvará de Licen-
ça para Obras Inacabadas - Poiarmex - Indústria 
de Carpintaria e Mobiliário, Lda - Zona Indus-
trial, Lote 25
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Concurso para a Conceção de Imagem Criati-
va e Representativa do Projeto “Adaptação às 
alterações climáticas em Vila Nova de Poiares 
- normas do concurso – Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ratificação da decisão de aprovação das normas 
do concurso para a conceção de imagem criativa e 
representativa do projeto “Adaptação às alterações 
climáticas em Vila Nova de Poiares”.

APIN - Cedência de Viatura
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
do Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, aprovar 
a cedência da viatura de matricula 20-44-LH, de 
1998, Mitshubishi Canter, afeta a recolha de resí-
duos à APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente 
do Pinhal Interior E.I.M S.A., ao abrigo do Contrato 
de Gestão Delegada, datado de 2/10/2019.

Reunião Ordinária de
9 de abril de 2021

Programa APoiar /Comércio Local (Programa 
Municipal de Apoio - COVID 19) - Medida: Táxis 
Take-Away - Prolongamento - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão do Sr. Presidente de dar continuidade da 
Medida Táxis Take-Away, nos exatos termos em 
que foi aprovada pela Câmara Municipal e tem sido 
executada até a presente data, até ao próximo dia 
18 de abril de 2021.

Pedido de apoio ao abrigo do “Regulamento da 
Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” - Fre-
guesia de S. Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de atribuição de um apoio financeiro de 
€ 20.000 (vinte mil euros) de forma a viabilizar a 
ação em curso que se considera revestir relevante 
interesse público.
Mais deliberou que o assunto seja presente à As-
sembleia Municipal para os fins previstos no art.º 4º 
do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia.

CIM-Região de Coimbra - Projeto “Região de 
Coimbra, Com Igualdade” - minuta de acordo 
de colaboração;

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de acordo de colaboração.

Parceria Para o Impacto “Academia MyPolis 
- Pinhal Interior” - Carta de Compromisso de 
Investimento Social - cofinanciamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
ajuste nas verbas a atribuir a cada uma das entida-
des envolvidas no projeto, com a alocação de cada 
uma de acordo com o que está previsto em can-
didatura para a Portugal Inovação Social, nomea-
damente: “Epic Student”, no valor de € 6.696,57 
e “Discurso Paralelo” no montante de €2.143,43”.

Reconhecimento de utilidade publica da Asso-
ciação ICREATE - Emissão de Parecer Favorável;
A Câmara deliberou, por unanimidade, a emissão 
de parecer favorável para o reconhecimento de uti-
lidade publica da Associação ICREATE.

Processo de Obras nº 33/2020 - Construção de 
uma garagem de apoio agrícola - Vítor Manuel 
da Silva Ferrão Montenegro - Rua da Capela de 
Santo António - Alveite Pequeno;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras n.º 52/2020 - Licenciamen-
to de edifício de apoio à atividade industrial - 
Ansell Portugal - Industrial Gloves, Sociedade 
Unipessoal, Lda - Zona Industrial - Polo I, Lote 
1/2/18;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 13/2021 - Alteração e 
reabilitação de uma moradia unifamiliar - Odete 
Helena Ferreira Soares - Rua da Risca Silva, n.º 
76, da Freguesia de Poiares (Santo André);
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
23 de abril de 2021

Manutenção de Esplanadas em espaço destina-
do a estacionamento público até final 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
favoravelmente à manutenção das esplanadas, 
constantes da proposta, em espaço destinado a es-
tacionamento público, até ao final do ano de 2021.

Concurso Público - Cedência de Utilização 
Temporária, de um espaço de apoio, destinado 
a servir de estabelecimento de bebidas, com 
esplanada, sito no “Parque de Merendas das 
Medas” - Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
abertura de concurso público tendente à cedência 
de utilização temporária, de um espaço de apoio, 
destinado a servir de estabelecimento de bebidas, 
com esplanada, sito no “Parque de Merendas das 
MEDAS” – Vila Nova de Poiares, pelo prazo de 4 
meses, de 1 de junho de 2021 a 30 de setembro 
de 2021.
Deliberou também aprovar o programa de concurso 
e caderno de encargos anexo à presente proposta.
Deliberou ainda, em conformidade com o ponto 4 
do Programa de Procedimento, que sejam nomea-
dos como membros da Comissão de Apreciação 
e Seleção de Candidaturas/Propostas do procedi-
mento, os seguintes trabalhadores:
- Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira Bap-
tista, Chefe de Unidade de 3º grau, da Unidade 
Administrativa;
- Vogal: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa, 
Chefe de Unidade de 4.º grau, da Unidade de 
Obras Públicas e Infraestruturas Municipais;
- Vogal: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe de 
Unidade de 4.º grau, da Unidade Financeira;
- Suplente: Fernanda Maria Rodrigues Cristo, Téc-
nica Superior;
- Suplente: Ricardo Manuel Peneda, Chefe de Uni-
dade, de 4.º grau, da Unidade de Desenvolvimento 
Social, Cultural e Desportivo
Mais deliberou, remeter o procedimento à Assem-
bleia Municipal para conhecimento.

Pedido de Ocupação de espaço privado de uti-
lização pública - Grupo Saúde- O meu Doutor 
(RAP - Reabilitação Auditiva Portugal, Lda) - 
Jardim de Santo André - Ratificação do apoio 
à Junta de Freguesia de Poiares Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de concessão de apoio técnico à Junta 
de Freguesia de Poiares Santo André para análi-
se do pedido de ocupação de espaço privado de 
utilização pública, solicitado pelo Grupo Saúde-O 
meu Doutor.
Mais deliberou que o processo seja remetido à As-
sembleia Municipal para conhecimento.

Licenciamento de Esplanada - Medroa Mar - 
Ratificação do apoio à Junta de Freguesia de 
Poiares Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de concessão de apoio técnico à Junta de 
Freguesia de Poiares Santo André para análise do 
pedido de licenciamento de esplanada, apresenta-
do pelo café Medroa Mar.
Mais deliberou que o processo seja remetido à As-
sembleia Municipal para conhecimento.

Licenciamento de Esplanada - Taberna de Poya-
res - Escadaria do Monumento ao Cristo - Aldeia 
Nova - Ratificação do apoio à Junta de Fregue-
sia de Poiares Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de concessão de apoio técnico à Junta de 
Freguesia de Poiares Santo André para análise do 
pedido de licenciamento de esplanada, apresenta-
do pela Taberna de Poyares.
Mais deliberou que o processo seja remetido à As-
sembleia Municipal para conhecimento.

Licenciamento de Esplanada - SerrasBar - Rati-
ficação do apoio à Junta de Freguesia de Poia-
res Santo André e deliberação de concessão de 
apoio técnico às Juntas de Freguesia em todos 
os procedimentos semelhantes
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de concessão de apoio técnico à Junta de 
Freguesia de Poiares Santo André para análise do 
pedido de licenciamento de esplanada, apresenta-
do por Serras Bar.
Deliberou também, aprovar a concessão às Juntas 
de Freguesia de Arrifana, Lavegadas, Poiares-San-
to André, e São Miguel de Poiares, apoio técnico 
similar em todos os procedimentos/processos se-
melhantes que façam chegar à Câmara Municipal, 
remetendo todas as decisões, tomadas ao abrigo 
da presente proposta e consequente deliberação, 
da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para 
os fins previstos no art.º 4º do Regulamento de 
Apoio às Juntas de Freguesia.
Mais deliberou que o processo seja remetido à As-
sembleia Municipal para conhecimento.

CIM-Região de Coimbra - comparticipação fi-
nanceira - Projeto 30. Brigada Sapadores Flo-
restais - ano 2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresenta-
do pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 
4.967,18 € (quatro mil novecentos e sessenta e 
sete euros e dezoito cêntimos), referente ao Pro-
jeto 30. Brigada Sapadores Florestais – ano 2020.

Poiares a Pedalar 2020 - Prémios 3º Quadrimes-
tre e anual
Para este assunto foi presente a informação técni-
ca com registo myDoc nº 4738/2021.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
prémios do 3º quadrimestre e anual do Poiares a 
Pedalar 2020, aos participantes referidos na infor-
mação técnica.

Processo de Obras nº 13/2020 - Construção de 
muro de vedação e aterro, regularização e nive-
lamento do terreno - NLF Madeiras, Lda - Olival, 
Rua do Cabouco
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
do Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas, incluindo a de 
que a emissão do alvará se encontra condicionada 
ao cumprimento antecipado dos mencionados pa-
receres da CCDRC e da ER-RAN.C, pelo que ape-
nas será emitido após a verificação no local de que 

houve reposição do solo nas condições naturais/
iniciais, nos exatos termos descritos nos referidos 
Pareceres da Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da 
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 
do Centro (ER-RAN.C).

Processo de Obras nº 14/2021 - Licenciamento 
de alteração e ampliação de moradia unifami-
liar - Bruno Frederico Lopes Grade - Póvoa da 
Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.
 
Processo de Obras nº 15/2021 - construção de 
um telheiro - Amabília Rodrigues de Paiva da 
Costa - Rua do Ercasol - Barro/Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Acordo de Cooperação Técnica - operações de 
requalificação e modernização da Escola Bási-
ca e Secundária Dr. Daniel de Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Acordo de Cooperação Técnica com o 
Ministério da Educação para operações de requali-
ficação e modernização da Escola Básica e Secun-
dária Dr. Daniel de Matos.

Reunião Ordinária de
7 de maio de 2021

Minuta de Acordo entre o Município de Vila 
Nova de Poiares e a Infraestruturas de Portu-
gal - ER-2
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de Acordo entre o Município de Vila Nova 
de Poiares e a Infraestruturas de Portugal referente 
à ER2.

Isenção de emissão de faturas com valores re-
duzidos, no âmbito da Ação Social Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
que, quando o valor a cobrar, no âmbito da Ação 
Social Escolar, e em execução das respetivas 
normas, seja inferior a 1€ (euro), não se proceda 
à emissão da respetiva fatura e consequentemente 
à cobrança do referido valor, uma vez que existirá 
sempre um custo superior a receita a cobrar e con-
sequentemente arrecadar.
Mais deliberou que, esta proposta produza efeitos a 
1 de março de 2021.

APIN -  Substituição da obrigação de pagamen-
to de compensação financeira devida emergen-
tes da execução do protocolo de 8 de janeiro 
de 2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
substituição da obrigação de pagamento de com-
pensação financeira devida ao Município de Vila 
Nova de Poiares, emergentes da execução do 
Protocolo, por uma nova obrigação da APIN, EIM, 
S.A., perante o Município de Vila Nova de Poiares 
segundo o regime da novação objetiva (cfr. artigo 
857.º do Código Civil), nos termos dos pontos se-
guintes.
Deliberou aceitar a realização dos investimentos 
adicionais a favor do Município de Vila Nova de 
Poiares de valor equivalente ao que lhe é respe-
tivamente devido, no âmbito da execução do Con-
trato de Gestão Delegada, de acordo com a lista-
gem constante do Anexo 1 à presente deliberação, 
tendo em vista constituir uma nova obrigação que 
substitua a obrigação de que a APIN, EIM, S.A., é 
devedora ao abrigo do Protocolo;
Deliberou aceitar a extinção das obrigações de pa-
gamento de compensação financeira emergentes 
do Protocolo e que lhes são devidas pela APIN, 
EIM, S.A., por efeito da substituição pelas obriga-
ções de realização de investimentos;
Deliberou aprovar a minuta de acordo que constitui 
o Anexo 2 à presente deliberação, que procede à 
alteração do Protocolo e formaliza a novação refe-
rida nos pontos precedentes;
Deliberou comunicar à APIN, EIM, S.A., a aceita-
ção da sua proposta e a aprovação da minuta de 
acordo, bem como a determinação para elaborar 
proposta de revisão do Plano de Investimentos 
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que constitui o Anexo IV ao Contrato de Gestão 
Delegada;
Deliberou determinar a anulação das faturas emiti-
das à APIN, EIM, S.A.

Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - 
Reunião de Dirigentes dos Serviços Tributários 
do Distrito de Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de cedência de espaço no CCP – Salão 
de Congressos, apresentado pelo Serviço de Fi-
nanças de Vila Nova de Poiares, para reunião de 
dirigentes dos Serviços Tributários do Distrito de 
Coimbra.

Fundo de Apoio Municipal - Revisão da taxa 
de juro do contrato de empréstimo de assis-
tência financeira do Município de Vila Nova de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de adenda ao contrato de empréstimo de 
assistência financeira do Município de Vila Nova de 
Poiares com o Fundo de Apoio Municipal, referente 
ao pedido de revisão da taxa de juro do contrato.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assembleia 
Municipal para deliberação.

Plano de Medidas Excecionais de Apoio à 
Família - Relatório Final - Meses de Janeiro e 
Fevereiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
apoios constantes do Relatório Final referente a e 
janeiro e fevereiro, no âmbito do Plano de Medidas 
Excecionais de Apoio à Família.
  
Campeonato Nacional de Supermoto 2021 | So-
licitação de apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio no valor de 1.000,00 € 
(mil euros) ao piloto Carlos Filipe Santos Patrício 
Marques pela sua participação no Campeonato Na-
cional de Supermoto 2021.

Processo de Obras nº 7/2021 - licenciamento 
para obras construção de um pavilhão indus-
trial - Lavrimadeiras, Lda - Zona industrial - Pólo 
I - lote 26-B
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 33/2019 - alterações ao 
projeto - Marisa Isabel da Silva Simões - Rua 
dos Combatentes do Ultramar – Cabecinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
21 de maio de 2021

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas.
Mais deliberou, remeter à Assembleia Municipal 
para deliberação.

Proposta de Abertura de Procedimentos Con-
cursais 2021 - Art.º 61.º da Lei nº 75-B/2020, de 
31 de dezembro
A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a 
proposta à Assembleia Municipal, para que esta au-
torize, nos termos previstos no nº 4 do art.º 61.º da 
Lei de Orçamento de Estado para 2021, conjugado 
com o disposto na al ccc) do nº 1 do art.º 33 do ane-
xo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a abertura 
de procedimento concursal, para o preenchimento 
de nove (9) postos de trabalho, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, nas áreas infra indicadas, previstos 
e não ocupados no Mapa de Pessoal 2021:
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior - área Gestão Florestal
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior - área de Engenharia Civil
- um (1) posto de trabalho para a carreira/catego-
ria de Técnico Superior - área da Contabilidade e 
Auditoria

- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior - área de Recursos Humanos
- dois (2) postos de trabalho para a carreira/cate-
goria de Técnico Superior - área de Ciências da 
Educação e Psicologia
- dois (2) postos de trabalho para a carreira/cate-
goria de Assistente Operacional - área de Apoio 
Educativo
- um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior - área de Ciências do Desporto
bem como: 
Mais deliberou, a abertura de procedimento concur-
sal para o recrutamento de 6 dirigentes – 2 chefes 
de unidade de 3.º grau e 4 chefes de unidade de 
4.º grau, cuja composição do júri foi autorizado 
por deliberação da Assembleia Municipal de 28 
de fevereiro de 2020, ficando assim cumpridos os 
requisitos previstos nos nºs 2, 3 e 4 da Lei 75.º-
B/2020, de 31 de dezembro, Orçamento de Estado 
para 2021, verificada que está, a excecionalidade 
deste recrutamento.

Prestação de Contas 2020 e Relatório de Ativi-
dades
A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos 
favoráveis do PS e a abstenção do Sr. Vereador 
Marcos Bento, do PSD, e em cumprimento do dis-
posto na alínea i) do n. 1 do artigo 33º do Anexo I da 
Lei 75/2013, de 12/09, aprovar os documentos de 
Prestação de Contas de 2020 do Município de Vila 
Nova de Poiares, apresentando no exercício de 
2020 e em termos numéricos, os seguintes valores:
Relativamente ao Balanço:
Total do ativo = 44 268 325,87€
Património Líquido = 29 299 384,00€
Passivo = 14 968 941,87€
Relativamente à Demonstração de Resultados por 
Natureza:
Rendimentos = 6 895 602,20€
Gastos = 10 068 410,14€
Resultado líquido do exercício = - 3 172 807,94€
Relativamente à Demonstração de Fluxos de Cai-
xa:
Recebimentos = 8 105 528,66€
Pagamentos = 7 831 879,44€
Relativamente à Demonstração do desempenho 
orçamental:
Recebimentos = 7 967 512,55€ (orçamental) e 138 
016,11€ (operações de tesouraria)
Pagamentos = 7 761 662,96 (orçamental) e 70 
216,48 (operações de tesouraria)
Saldos Iniciais de operações orçamentais do de-
sempenho orçamental= 852 169,08 €
Saldos Iniciais de operações tesouraria do desem-
penho orçamental = 142 571,75€
Saldos finais de operações orçamentais do desem-
penho orçamental= 1 058 018,67 €
Saldos finais de operações tesouraria do desempe-
nho orçamental = 210 371,38€
Mais deliberou, dando cumprimento ao n.º 2 do ar-
tigo 25.º do mesmo diploma legal, conjugado com o 
n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de se-
tembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais) na sua redação 
atual, submeter os referidos documentos à assem-
bleia Municipal para apreciação e votação.

Revisão nº1 ao Orçamento e Grandes Opções 
do Plano para 2021 - Inclusão do saldo da ge-
rência anterior
A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos 
favoráveis do PS e a abstenção do Sr. Vereador 
Marcos Bento, do PSD, aprovar a revisão orçamen-
tal nº 1 ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para inclusão do saldo da gerência anterior.
Mais deliberou submeter os documentos, à Assem-
bleia Municipal, para a competente aprovação.

Ocupação de espaço privado de utilização pú-
blica - Grupo Saúde- O meu Doutor (RAP - Rea-
bilitação Auditiva Portugal, Lda) – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento do pedido de ocupação de espaço pri-
vado de utilização pública apresentado pelo Grupo 
Saúde-O meu Doutor (RAP - Reabilitação Auditiva 
Portugal, Lda.).

Co-organização dia de testes (Rali de Portugal) 
Equipas Austríacas - Panóplia de Adeptos As-
sociação – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

deferimento da pretensão e assumindo a co-orga-
nização do evento.

Ação Social escolar | Situação Social
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio no âmbito da ação social escolar, nos termos 
da informação técnica nº 5930/2021.

Situação Social | Menor acompanhado pela 
CPCJ - apoio a prestar ao menor
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio a prestar a menor acompanhado pela CPCJ, 
nos termos da informação técnica nº 5881/2021.

 Apoio para cadernos de atividades | Situação 
Social
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio no para cadernos de atividades, nos termos 
da informação técnica nº 5879/2021.

Cedência de Espaço/Loja - Escadaria e Comple-
xo “Aldeia Nova” - Associação iCreate - Ratifi-
cação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento do pedido de cedência de espaço/loja 
– Escadaria e Complexo “Aldeia Nova” efetuado 
pela Associação iCreate.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros 
| 2021 - Centro de Cultura e Recreio de Ribas - 
Apoio extraordinário - Situação COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de atribuição de apoios fi-
nanceiros | 2021 e apoio extraordinário-situação 
COVID-19 a celebrar com o Centro de Cultura e 
Recreio de Ribas.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros 
| 2021 - Associação Desportiva e Recreativa e 
Cultural de Mucela - Apoio extraordinário - Si-
tuação COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo de atribuição de apoios finan-
ceiros | 2021 e apoio extraordinário-situação CO-
VID-19 a celebrar com a Associação Desportiva e 
Recreativa e Cultural de Mucela.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 
2021 - Centro Recreativo e Cultural de Sabouga 
- Apoio extraordinário - Situação COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de atribuição de apoios fi-
nanceiros | 2021 e apoio extraordinário-situação 
COVID-19 a celebrar com o Centro Recreativo e 
Cultural de Sabouga.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financei-
ros | 2021 - Centro de Convívio e Recreio de 
Moura Morta - Apoio extraordinário - Situação 
COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de atribuição de apoios fi-
nanceiros | 2021 e apoio extraordinário-situação 
COVID-19 a celebrar com o Centro de Convívio e 
Recreio de Moura Morta.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros 
| 2021 - Centro de Convívio de Vale de Vaíde - 
Apoio extraordinário - Situação COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de atribuição de apoios fi-
nanceiros | 2021 e apoio extraordinário-situação 
COVID-19 a celebrar com o Centro de Convívio de 
Vale de Vaíde.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros 
| 2021 - Clube de Pesca Desportiva de Vila Nova 
de Poiares - Apoio extraordinário - Situação 
COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de atribuição de apoios fi-
nanceiros | 2021 e apoio extraordinário-situação 
COVID-19 a celebrar com o Clube de Pesca Des-
portiva de Vila Nova de Poiares.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros 
| 2021 - Centro de Convívio de Soutelo - Apoio 
extraordinário - Situação COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de atribuição de apoios fi-
nanceiros | 2021 e apoio extraordinário-situação 

COVID-19 a celebrar com o Centro de Convívio de 
Soutelo.

Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 
2021 - ARCADIA - Associação de Recreio, Cultu-
ra, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite 
- Apoio extraordinário - Situação COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta de protocolo de atribuição de apoios financeiros 
| 2021 e apoio extraordinário-situação COVID-19 a 
celebrar com ARCADIA – Associação de Recreio, 
Cultura, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite.

Proposta à Comunidade intermunicipal da Re-
gião de Coimbra decorrente do Encontro de 
Conselhos Municipais da Juventude CMJ
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de que a CIM deverá criar pelo menos um posto 
de trabalho e área funcional para a vertente juventude 
e criar um Conselho Intermunicipal de Juventude.

Processo de Obras nº 48/2019 - Alteração ao 
projeto de arquitetura - Mário Pereira & Abílio 
Pereira, Lda – Hortas - S. Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras n.º 52/2020 - Licenciamento 
de edifício de apoio à atividade Industrial - An-
sell Portugal, Lda. - Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras n.º 50/2020 - Legalização de 
ampliação de edifício industrial - Botaca-Indus-
tria e Comercio de Mobiliário, Lda. - Rua G, Lote 
53, Pólo I da Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo n.º 68/2020 - Licenciamento de obras 
em moradia - Francisco Humberto de Brito Pin-
to da Cruz - São Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Pedido de Certidão de compropriedade - Hilde-
garde Joanna Marcella Van Mulders - Salgueiral/
Vale de Vaíde - Artº 2594
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos.

Pedido de Certidão de compropriedade - Hilde-
garde Joanna Marcella Van Mulders - Salgueiral/
Vale de Vaíde - Artº 3268
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos.

Execução das Infraestruturas do Polo II da Zona 
Industrial - 1ª fase - Recomeço da empreitada 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão, proferida pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, no sentido de recomeçar a empreitada 
de Execução das Infraestruturas do Polo II da Zona 
Industrial – 1ª fase.

Reunião Ordinária de
4 de junho de 2021

Apoio Financeiro extraordinário para serviço 
de Táxis/Take Away - Associação Empresarial 
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio extraordinário no valor de 
3.841,26 € (três mil oitocentos e quarenta e um 
euros e vinte seis cêntimos) à Associação Empre-
sarial de Poiares, para serviço de Táxis/Take Away.

CIM Região de Coimbra - Comparticipação fi-
nanceira - 6ª encomenda material COVID
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresenta-
do pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 

364,47 € (trezentos e sessenta e quatro euros e 
quarenta sete cêntimos), referente à 6ª encomenda 
de material COVID.

Nascer+ | Processo com registo nº 4991 de 
26/4/2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio financeiro nos termos da informação técnica 
nº 6312/2021–Processo nº 4991 de 26/04/2021, no 
âmbito do Programa Municipal Nascer+. 

Proposta de Alteração das Normas de Ação So-
cial Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de alteração das Normas de Ação So-
cial Escolar, os termos da informação técnica nº 
6635/2021.

Associação Icreate - Oficinas artísticas e cria-
ção de peças de arte - “Trilhos, caminhos e 
lugares de Poyares - D‘outrora ao devir” - atri-
buição de apoio extraordinário
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio extraordinário no valor de 
750,00 € (setecentos e cinquenta euros) à Asso-
ciação Icreate para Oficinas Artísticas e criação 
de peças de arte - “Trilhos, caminhos e lugares de 
Poyares - D‘outrora ao devir”

Processo de Obras nº 35/2020 - Legalização de al-
terações em moradia unifamiliar - Rui Castanheira 
Henriques e Outra - Rua das Quintas/Paço de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 65/2020 - Licenciamento 
de Obras - Alexandra Margarida Costa e Silva - 
Caminho do Soutinho/Ribeira do Cascalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 17/2021 - Licenciamento do 
Obras - Carlos & Páscoa, Comércio de Automóveis, 
Lda - lote 59 C, Rua G da Zona Industrial, Pólo I
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras n.º 18/2021 - legalização de 
alterações feitas em moradia - Caixa Geral de 
Depósitos, SA, representada por procuração por 
Sara Alves Melo Jerónimo - Ribeira de Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

Pedido de Certidão para Constituição de Pro-
priedade Horizontal - Construções António 
Coelho & Santos, Lda. - Prédio sito em Vila Chã
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

3ª alteração da 1ª revisão do PDM de Vila Nova 
de Poiares - alteração por adaptação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
por declaração a alteração por adaptação do Pla-
no Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares, que 
transpõe o conteúdo do Plano de Ordenamento da 
Albufeira das Fronhas, nos termos do n.º 3 do artigo 
121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Ins-
trumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
Deliberou também, transmitir a declaração de apro-
vação da alteração do PDM de Vila Nova de Poia-
res à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 4 do 
artigo 121.º do RJIGT.
Deliberou ainda, transmitir a Declaração de aprova-
ção da alteração do PDM de Vila Nova de Poiares 
à CCDRC — Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Centro, nos termos do n.º 4 
do artigo 121.º do RJIGT.

Reunião Ordinária de
18 de junho de 2021

Acordo de Financiamento das Atividades Exer-
cidas ao Abrigo dos Contratos Interadministra-



Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares | 3916 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

tivos de Delegação das Competências dos Mu-
nicípios Enquanto Autoridades de Transporte, 
e Financiamento do Serviço Intermunicipal e 
Inter-Regional
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta, ao abrigo e para os efeitos previstos na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e consequente-
mente a submeter à Assembleia Municipal para que 
esta Delibere e Aprove:
a) A minuta do Acordo de Financiamento a celebrar 
com os municípios com os quais a CIM RC proce-
deu à celebração de contrato interadministrativo de 
delegação de competências, nos termos do docu-
mento 1, anexo à presente proposta, que substitui 
a versão aprovada na reunião do Conselho Inter-
municipal de 15/11/2019 e retificada e ratificada a 
5/12/2019. (RC de 6/12/2019 e AM de 20/12/2019)
b) Que o critério que presidirá à repartição entre os 
municípios da CIM RC (à exceção do município de 
Coimbra) da obrigação de financiamento a que se 
refere o “pagamento ao operador de serviço público 
do valor das compensações por obrigações de ser-
viço público, previstas no Contrato de Serviço Pú-
blico, na parte associada às linhas intermunicipais 
e inter-regionais que integram a Rede Obrigatória, 
cujo valor máximo está atualmente estimado no va-
lor de € 601.643,30 (seiscentos e um mil seiscen-
tos e quarenta e três euros e trinta cêntimos), para 
primeiro ano de execução do Contrato de Serviço 
Público - é o seguinte: Vila Nova de Poiares – 0%
c) Que o critério que presidirá à repartição entre 
municípios da CIM RC a que se refere “ao cumpri-
mento de outras obrigações pecuniárias assumidas 
pela CIM-RC no âmbito do Contrato de Serviço 
Público, de ocorrência incerta e cujo valor não é 
possível antecipar no momento atual, até ao valor 
percentual que corresponde ao rácio entre a produ-
ção quilométrica anual associada às linhas intermu-
nicipais e inter-regionais e a produção quilométrica 
anual associada à Rede Obrigatória do Contrato de 
Serviço Público, atualmente estimado no valor de 
72,10% é o seguinte: Vila Nova de Poiares: 0%.
d) Os valores de financiamento que correspondem 
ao Municipio de Vila Nova de Poiares, no montante 
de 29.755,73€, (vinte e nove mil setecentos e cin-
quenta e cinco euros e setenta e três cêntimos) ou 
seja a despesa e o compromisso plurianual, nos 
termos exigidos no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e na alínea c) do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, respeitante ao 
Acordo de Financiamento das Atividades exercidas 
ao abrigo dos contratos interadministrativos de de-
legação das competências dos municípios enquan-
to autoridades de Transportes e Financiamento do 
serviço intermunicipal e inter-regional, nos termos 
do documento 2 anexo à presente proposta.

Despacho Nº 41 / 2021 - Compensação Financei-
ra Devida Emergentes da Execução do Protoco-
lo de 8 de janeiro de 2020 - Minuta de Acordo 
- para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão do Sr. Presidente da Câmara proferida no 
despacho nº 41/2021 de 11 de junho, no sentido 
de, ao abrigo do disposto nas alíneas f), dd) e ee) 
do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Au-
tarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013, de 
12 de setembro,  aceitar e aprovar a nova minuta 
de Acordo que se constituiu como anexo ao Des-
pacho, que adita ao Protocolo celebrado a 8 de 
janeiro de 2020 a formalização da novação referida 
nos pontos precedentes, e que substitui a anterior-
mente aprovada pela Câmara Municipal na reunião 
de 7 de maio de 2021, que fica assim parcialmente 
revogada, mantendo-se as demais deliberações 
tomadas e de comunicar À APIN a aceitação e 
aprovação da nova minuta de Acordo.

Relatório de Prestação de Contas Consolidadas 
2020
A Câmara deliberou, por maioria com três votos fa-
voráveis do PS e a abstenção do Vereador Marcos 
Bento, do PSD, aprovar os documentos de presta-
ção de contas consolidadas do Município de Vila 
Nova de Poiares referentes ao ano de 2020.
Mais deliberou, submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para a competente deliberação e apro-
vação.

Pedido de apoio - Junta de Freguesia das Lave-

gadas - Projeto de melhoria e conservação do 
cemitério das Lavegadas
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o pedi-
do de apoio à Junta de Freguesia de Lavegadas, 
referente a projeto de   melhoria e conservação 
do cemitério das Lavegadas para elaboração do 
projeto de arquitetura e de estabilidade, incluindo 
o levantamento topográfico.
Mais deliberou, conceder apoio financeiro e/ou ma-
terial para a concretização do projeto, até ao mon-
tante que se estima de 10.000,00 € (dez mil euros).
Deliberou ainda remeter o assunto ao conhecimen-
to da Assembleia Municipal.

Fundo Municipal de Emergência - Apoio às Fa-
mílias - meses de março e abril - relatório final
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o re-
latório final do Fundo Municipal de Emergência – 
Apoio às Famílias, referente aos meses de março 
e abril.

Pedido de Apoio | Pagamento de Transporte
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o pe-
dido de apoio para pagamento de transporte nos 
termos da informação técnica.

Situação Social | Proposta Técnica de Apoio 
Financeiro
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a pro-
posta de apoio financeiro a situação social, nos 
termos da informação técnica.

Atribuição de apoio - Campeonato Nacional de 
Rally | Categoria Desafio 1000
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a atri-
buição de um apoio financeiro no valor de 500 € 
(quinhentos euros) ao piloto no âmbito do Campeo-
nato Nacional de Rally – Categoria Desafio 1000.

Assembleia Digital MyPolis | Vila Nova de Poia-
res | Prémios
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar os 
prémios a atribuir no âmbito da Assembleia Digital 
MyPolis Vila Nova de Poiares, nos termos da infor-
mação técnica.

Verão em Atividade 2021 | Normas de funciona-
mento (Covid-19) e Ficha de Inscrição
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar Normas 
de funcionamento (Covid-19) e Ficha de Inscrição 
– Verão em Atividade 2021.

Contrato de Comodato | CIKP - IKIGAI CLUBE 
KARATÉ VNPOIARES
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o Con-
trato de Comodato com CIKP - IKIGAI CLUBE KA-
RATÉ VNPOIARES.

Solicitação de transporte | CBEISA
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de transporte, apresentado pelo CBEISA.

Cedência de Espaço CCP - Auditório – CBEISA
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de cedência de espaço no CCP-Auditório, 
apresentado pelo CBEISA.

Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de cedência de espaço no CCP-Salão de 
Congressos, apresentado pela Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários.

Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos 
– AEDP
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de cedência de espaço no CCP-Salão de 
Congressos, apresentado pela AEDP.

Cedência de Espaço CCP - Auditório – APAE
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de cedência de espaço no CCP-Auditório, 
apresentado pela APAE.

Solicitação de utilização de Pavilhão | Associa-
ção de Patinagem de Coimbra - Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento do pedido de utilização do Pavilhão, 
apresentado pela Associação de Patinagem de 
Coimbra.

Processo de Obras nº 157/2005 - Licença Especial 
para Obras Inacabadas - Trodi Invest, Lda - Urbani-
zação Terraços da Serra - Lote 11 – Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Obras nº 19/2021 - Legalização de 
habitação - Maria Isabel Simões da Silva - Rua 
dos Lameiros, Outeiro de Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Loteamento n.º 8/2002, Alvará de Lo-
teamento n.º 2/2005 - Vitor Marques Travassos - Pi-
nheirais - Receção definitiva e libertação de caução
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
receção definitiva e libertação de caução do Lotea-
mento nº 8/2002.
Mais deliberou, enviar oficio ao Banco BPI a infor-
mar que foi aprovada a receção definitiva e que 
pode ser libertada a totalidade da caução prestada 
pelo loteador.
Deliberou também, que seja emitida certidão de 
cedência de 397m2 a remeter ao loteador para cor-
reção de áreas (juntar planta de cópia da planta de 
síntese arquivada em “anexos”).
Deliberou ainda, remeter cópia da certidão ao Setor 
do Património do Município para regularização dos 
registos da área rececionada.

Estratégia local de Habitação 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
documento da Estratégia Local de Habitação.
Mais deliberou, remeter o assunto para deliberação 
da Assembleia Municipal.

Reunião Ordinária de
2 de julho de 2021

Situação Social | Proposta de Apoio Financeiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio financeiro pontual no valor de 1.150€ (Mil 
cento e cinquenta euros), nos termos da informa-
ção técnica nº 7985/2021.

ACRCP - Associação Cultural e Recreativa de Caça 
de Vila Nova de Poiares - Minuta de Protocolo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo de atribuição de apoios finan-
ceiros para o ano de 2021, a celebrar com a ACR-
CP – Associação Cultural e Recreativa de Caça Vila 
Nova de Poiares.

AEDP - Associação Empresarial de Poiares - Mi-
nuta de Protocolo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a AEDP - As-
sociação Empresarial de Poiares.

ARSM - Associação Recreativa de São Miguel - 
Minuta de Contrato de Comodato;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de contrato de comodato a celebrar com 
a ARSM - Associação Recreativa de São Miguel.

ARSM - Associação Recreativa de São Miguel 
- Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar com a ARSM - Associação 
Recreativa de São Miguel.

ADP - Associação Desportiva de Poiares - Minu-
ta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar com a ADP - Associação Des-
portiva de Poiares.

Reunião Ordinária de
16 de julho de 2021

Acordo de Cooperação para estabelecimento 
de Espaços de Teletrabalho ou Coworking nos 
Territórios do Interior - Ratificação;

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ratificação da proposta acima transcrita e do Acor-
do de Cooperação para Estabelecimento de Espa-
ços de Teletrabalho ou Coworking nos Territórios do 
Interior (e ficha de caracterização).

AHBVVNP - Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Vila Nova de Poiares - ce-
dência de espaço - Bar do Complexo das Pisci-
nas da Fraga - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência do espaço de Bar do Com-
plexo das Piscinas da Fraga à Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 
Poiares, nos termos da informação com registo 
myDoc nº 7982/2021.

AHBVVNP - Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Vila Nova de Poiares - ce-
dência de espaço - CCP - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
a decisão de cedência utilização do espaço do 
Auditório do CCP à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, 
nos termos da informação com registo myDoc nº 
7689/2021.

AEDP - cedência de espaço - CCP - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência utilização do espaço do CCP 
à Associação Empresarial de Poiares, nos termos 
da informação com registo myDoc nº 7918/2021.

CBEISA - cedência de espaço - CCP - Ratificação; 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência utilização do espaço do CCP 
ao CBEISA – Centro de Bem-Estar Infantil de San-
to André, nos termos da informação com registo 
myDoc nº 7707/2021.

Empathy Voices, Lda - Pedido de ocupação de 
espaço público;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar, ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 23 do Regu-
lamento Municipal de Estacionamento de Duração 
Limitada do Concelho de Vila Nova de Poiares, que 
a empresa Empaty Voices, Lda. utilize dois lugares 
de estacionamento sitos na Avenida Dr. Daniel de 
Matos (em frente ao estabelecimento de seguros 
aí instalado), para realização de evento de rastreio 
auditivo (no âmbito da saúde), a decorrer no próxi-
mo dia 24 de julho, entre as 9h e as 17h

Clínicas “O Meu Doutor” - Pedido de ocupação 
de espaço público;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar, ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do artº 23º do Regu-
lamento Municipal de Estacionamento de Duração 
Limitada do Concelho de Vila Nova de Poiares, que 
a Unidade Móvel “O meu Doutor” utilize dois luga-
res de estacionamento, podendo definir-se como 
viáveis na Avenida Dr. Daniel de Matos (em frente 
ao estabelecimento de seguros aí instalado), para 
realização de evento de rastreio auditivo (no âmbito 
da saúde), a decorrer no próximo dia 22 de julho, 
entre as 10h30m e as 17h.

Confederação Nacional de Organizações de Pes-
soas com Deficiência - 27º Encontro Nacional de 
Pessoas com Deficiência - Pedido de Apoio;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro no montante de 
200€ (duzentos eur) à Confederação Nacional de 
Organizações de Pessoas com Deficiência, para 
a realização do evento - 27º Encontro Nacional de 
Pessoas com Deficiência.

Escritura pública de doação - Artigo 4333/R da 
Freguesia de São Miguel de Poiares;
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

14- Concurso Talentos Crescer Feliz-2021 - pré-
mios a atribuir;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição dos prémios referentes ao concurso de 
talentos “Crescer Feliz 2021”, nos termos da infor-
mação técnica.

15- Projeto “Volunteer in Poiares: Education 
and Nature” | Subsídio mensal (Alimentação e 
Pocket Money);

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
apoios financeiros referentes ao projeto “Volunteer 
in Poiares: Education and Nature”, nos termos 
da informação técnica com o registo myDoc nº 
8770/2021.

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poia-
res - Minuta de Protocolo de Parceria - Saídas 
Profissionais/Empregabilidade;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta acima transcrita e o Protocolo entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Poiares e o Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova de Poiares.

Associação Desportiva de Poiares - Minuta de 
Protocolo de Colaboração Apoio a programas 
de Voluntariado Europeu e Estágios de Verão;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta acima transcrita e o protocolo entre o Mu-
nicípio e a Associação Desportiva de Poiares para 
os programas em causa.

Processo de Obras n.º9/2018 - Hugo Filipe Bap-
tista dos Santos - alterações realizadas no de-
correr da obra - Ribeira do Moinho;
Na discussão e votação deste assunto esteve au-
sente o Sr. Vice-Presidente, por impedimento legal, 
nos termos do nº4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Obras nº 43/2020 - Teresa Maria 
Oliveira Martins Barata - Pedido de Alteração - 
Venda Nova;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Obras nº 23/2021 - Alcapredial - Investi-
mentos e Imobiliário, S.A. - Alteração do Edifício do 
Intermarché - Rua D. Gina, Poiares (Santo André);
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Licenciamento de alteração da cor de fachada - 
Nuno Alexandre Antunes Lucas - Entroncamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos. 

Edificação em mau estado de conservação - 
Maria Marvila Lopes Henriques Cunha e Vitor 
Manuel Antunes Simões - Vale de Vaz;
A Câmara deliberou, por unanimidade, que sejam 
notificados os proprietários para que procedam à eli-
minação das condições de insalubridade e risco da 
edificação, através de obras de conservação, determi-
nando um prazo de 30 (trinta) dias para se manifesta-
rem sobre a intervenção que pretendem levar a efeito, 
e 60 (sessenta) dias para que a mesma seja iniciada.

Pedido de Informação Prévia (PIP) 1/2021 - Ex-
tending Green, Lda - instalação de central solar 
fotovoltaica - Serra do Bidueiro (terreno da Co-
munidade Local dos Baldios de S. Miguel);
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de informação prévia n.º 1/2021, deferindo 
a pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos.

Certidão de Compropriedade - Maria Alice da Con-
ceição Ferreira - art.º 3705 Freguesia de Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

DESPACHO Nº 49 / 2021 - Execução da emprei-
tada para “Beneficiação do Centro de Saúde de 
Vila Nova de Poiares” - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho nº 49/2021 acima transcrito bem como 
as decisões nele constantes.

Reabilitação do Mercado Municipal de Vila Nova 
de Poiares - Ordem para execução de trabalhos 
a menos - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
ordem para execução de trabalhos a menos acima 
transcrita.
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Câmara Municipal e Associação Empresarial de Poiares 
reeditam campanha de apoio ao Comércio Tradicional

Sorteio de 110 Vales de Compras para reinvestir no comércio e restauração local

O Município de Vila Nova 
de Poiares, em parceria com a 
AEDP - Associação Empresarial 
de Poiares, está a promover, pelo 
segundo ano consecutivo, a Cam-
panha “Natal para Todos 2021” 
para apoio ao comércio tradicio-
nal, com um sorteio de vales de 
compras que poderão ser des-
contados na realização de novas 
compras em qualquer estabeleci-
mento aderente a esta campanha.

Assim, até dia 6 de janeiro, a 
cada 10 euros compras corres-
ponderá a atribuição de uma rifa 
que integrará um sorteio final, 
cujos prémios serão vales de com-

pras a reutilizar no comércio tra-
dicional do concelho. Em causa 

está atribuição de 110 vales, com 
prémios de 10, 50, 100 e 200 eu-

ros. O Município pretende, desta 
forma, incentivar os munícipes 
a realizar as suas compras no co-
mércio tradicional e fazer as suas 
refeições na restauração local e, 
desta forma, contribuir para um 
apoio extra à economia local, de 
forma a mitigar os impactos e 
efeitos negativos causados pela 
situação pandémica atual.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «é crucial apoiarmos a nossa 
economia local, e este Executivo 
tem estado atento e colaborante, 
apoiando sempre que possível o 
setor empresarial. O Natal é uma 

época em que, habitualmente, os 
hábitos de consumo aumentam, 
fruto das tradicionais prendas 
natalícias, razão pela qual, decidi-
mos promover este apoio e incen-
tivar as pessoas a realizarem as 
suas compras no comércio local».

A aposta no incentivo ao co-
mércio local tem sido uma marca 
forte deste Executivo, mas ganha 
agora mais um reforço com este 
sorteio de Natal, permitindo que 
os prémios atribuídos sejam re-
investidos no comércio local e, 
assim, contribuir para robustecer 
este setor que tem sido bastante 
afetado nos últimos tempos.


