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de contingência que nos permitam reduzir nos eventuais desperdícios, 
e gerir, mais do que nunca, o nosso orçamento canalizando as 
disponibilidades existentes para as efetivas e reais necessidades, 
libertando capacidade para apoiar socialmente aqueles que realmente 
mais necessitam da nossa ajuda.

2023 será sem dúvida um ano de grande exigência para todos, 
mas a experiência acumulada ao longo destes anos a lutar contra 
tantas dificuldades e adversidades, deixa-nos um lastro de confiança 
e otimismo relativamente à nossa capacidade de, em conjunto, 
ultrapassarmos mais uma fase difícil das nossas vidas.

Neste Boletim Municipal, damos conta também de alguns dos 
principais investimentos que temos vindo a fazer um pouco por 
todo o nosso concelho. Independentemente das maiores ou menores 
dificuldades que possamos enfrentar, não deixaremos nunca de 
investir nas áreas que consideramos prioritárias para a melhoria da 
qualidade de vida dos Poiarenses, o nosso principal foco e a nossa maior 
prioridade.

Aproveito esta oportunidade, para desejar a todas e todos os 
Poiarenses um Santo e Feliz Natal, com saúde e paz e faço igualmente 
votos para que o próximo ano seja um período repleto de prosperidade 
e de concretização de objetivos pessoais e coletivos para todos.

Um abraço amigo

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 
Poiarenses

Numa altura em que nos aproximamos de uma época particularmente 
especial para a maioria das pessoas, dirijo-me mais uma vez a todos vós, na 
sequência da publicação de um novo número do nosso Boletim Municipal, 
para fazer um balanço do que tem sido a atividade recente em termos 
municipais, mas também para partilhar convosco uma breve reflexão 
sobre os tempos previsivelmente difíceis que se avizinham.

Este ano, as festas de Natal e de ano novo, vão recuperar a sua 
capacidade de aproximar não só emocionalmente, mas também 
fisicamente as famílias e as pessoas de uma maneira geral, ao contrário do 
que, infelizmente, aconteceu nos últimos anos, em resultado das restrições 
impostas pela Pandemia por Covid-19 que se abateu sobre todos nós. Aos 
poucos, temos vindo a recuperar a nossa liberdade de ação e, sobretudo, a 
possibilidade de partilhar espaços e momentos especiais entre familiares e 
amigos, algo de tão importante para o nosso bem-estar emocional e social.

2022 foi o ano do regresso dos grandes eventos, das festas, espetáculos, 
feiras e romarias. O nosso concelho não fugiu à regra e os Poiarenses 
não desperdiçaram a oportunidade de voltar a fazer algo de que tanto 
gostam como são a participação ativa nos eventos que o nosso concelho 
lhes proporciona. Neste boletim municipal, damos nota de alguns desses 
eventos, nomeadamente as Festas do Concelho, realizadas em agosto, 
com as cerimónias religiosas em honra de Nª. Sra. Das Necessidades e a 
Poiartes a realizarem-se em simultâneo, e a permitirem momentos de 
convívio e alegria entre todos os Poiarenses, reunindo em festa não só da 
comunidade católica, mas toda a população, independentemente dos seus 
credos e religião. 

Contudo, e independentemente da alegria e sobretudo do alívio que 
sentimos por termos ultrapassado uma fase tão difícil das nossas vidas 
como foram as restrições à nossa liberdade, provocadas pela Pandemia, 
estamos já perante uma outra dificuldade que não deixa também ela de ser 
um enorme fator de preocupação, sobretudo pelas previsíveis dificuldades 
que se avizinham para todos nós nos próximos tempos. Efetivamente 
a guerra na Ucrânia, provocada pela invasão daquele país pela Rússia, 
provocou uma gigantesca onda de solidariedade social e politica por uma 
grande parte dos estados democráticos ocidentais, em que Portugal se 
inclui, mas cujo preço a pagar por essa solidariedade se tem vindo a sentir 
de uma forma muito “cruel” no custo de vida de todos os portugueses.

Efetivamente, o aumento generalizado dos preços da energia, dos 
combustíveis, das matérias primas e sobretudo dos bens de primeira 
necessidade, está a elevar os valores da inflação e consequentemente das 
taxas de juro para patamares que há muito tempo já não eram habituais. 

Esta é, naturalmente, uma situação que nos preocupa muito, face às 
previsíveis dificuldades que famílias, empresas e instituições poderão ter 
que enfrentar nos próximos tempos e que também não deixarão de afetar 
as contas do município e a sua capacidade de resposta às necessidades de 
investimento e apoio social. Nesse sentido, estamos a preparar-nos para os 
cenários mais exigentes, com medidas de contenção orçamental e planos 
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Festas do Concelho 2022

‘Caiu o pano’ sobre a POIARTES 
2022 e o balanço não podia ser 
melhor: mais de 67 mil entradas 
durante os cinco dias do certame 
atestam o sucesso da organiza-
ção, transformando a 32ª edição 
da Feira de Artesanato, Gastro-
nomia e Caprinicultura, Mostra 
Agrícola, Comercial e Industrial 
de Vila Nova de Poiares como a 
maior e melhor de sempre.

De acordo com o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, «para este sucesso 
muito contribuíram os cerca de 
160 expositores, que enriquece-
ram a POIARTES, assim como o 
público que afluiu ao longo dos 
cinco dias num número extraor-
dinário, e que mostrou estar sau-
doso pelo regresso do certame, 
após este período de pandemia».

«A POIARTES tem crescido de 
forma sustentada, atraindo cada 
vez mais participantes e visi-
tantes, afirmando-se a cada ano 
como um evento de renome e 
com uma dimensão que há muito 
ultrapassou as fronteiras do Con-
celho e até da própria região», 
referiu João Miguel Henriques, 
afirmando ainda que «se trata, já 
hoje, de um evento que granjeou 
o reconhecimento e prestígio na-
cional».

Como razões para este cresci-
mento tão acentuado, em parti-
cular nestes últimos anos, estão 

Dezenas de milhar de visitantes ‘encheram’ Vila Nova de Poiares no segundo fim-de-semana de agosto

«a decisão de relocalizar a feira na 
Alameda Santo André, espaço que 
lhe permitiu crescer em dimen-
são e qualidade, e o envolvimento 
de todas as ‘forças vivas’ do Mu-
nicípio, alargando a inicialmente 
feira de artesanato, gastronomia 
e caprinicultura para as áreas 
agrícola, comercial e industrial, 
transformando a POIARTES numa 
verdadeira montra das potencia-
lidades e dinamismo de Vila Nova 
de Poiares», referiu o Presidente 
da Câmara.

Também a aposta num cartaz 

de espetáculos diversificado, que 
inclui não só nomes bem conhe-
cidos do grande público como ar-
tistas locais, garantiu a variedade 
e qualidade capazes de cativar as 
dezenas de milhar de visitantes.

Como não podia deixar de ser, 
a gastronomia foi um dos pólos 
de atratividade, com as tasqui-
nhas a oferecerem aos comen-
sais a tão tradicional e famosa 
cozinha de Vila Nova de Poiares, 
onde a Chanfana é rainha, e a que 
se associam o arroz de bucho, os 
negalhos, o poiarito, bem como 

os stands dedicados à doçaria re-
gional, enchidos, mel e licores, e, 
ainda uma praça dedicada à cer-
vejaria artesanal regional.

Recorde-se que a grande novi-
dade neste ano foi a alteração da 
data da realização da POIARTES, 
antecipando de setembro para 
agosto, por ocasião das festas 
em honra de Nossa Senhora das 
Necessidades, organizadas pela 
Irmandade de N.ª Srª das Necessi-
dades, sem desvirtuar a génese de 
cada um dos eventos.

Aliás, foi bem patente o gran-

de número de fiéis que fizeram 
questão de marcar presença na 
Missa Solene com Homília, segui-
da da Procissão com a imagem de 
Nossa Senhora das Necessidades 
que, este ano, voltou a percor-
rer as principais artérias da Vila, 
integrando a representação de 
autoridades civis, militares e re-
ligiosas, das igrejas e capelas do 
Concelho, da Filarmónica Fra-
ternidade Poiarense, Sociedade 
Filarmónica Louriçalense e com 
guarda de honra pelos Bombeiros 
Voluntários do Concelho.



4 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

Festas do Concelho em imagens

Nossa Senhora das Necessidades
A imagem da Nossa Senhora das Necessidades percorreu as principais artérias da Vila, durante a Procissão  

que ocorreu após a Eucaristia, na qual participou uma multidão de fiés, bem como representações de todas 
as Capelas do Igrejas do Concelho, das entidades civis e com Guarda de Honra da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.

POIARTES 2022
‘Cortar da fita’ assinalou a abertura do Certame, na presença de João Paulo Catarino, Secretário de Estado da 

Conservação da Natureza e das Florestas, João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal, Raúl Almeida, 
Vice-Presidente da CIM - Região de Coimbra, Nuno Lima Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal, Manuel 
Lobo, Provedor da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades, e Paulo Carvalho, Presidente da Associação 
Empresarial de Poiares

ARTESANATO
O Artesanato de Vila Nova de Poiares sempre em evidência pela arte e mestria dos artesãos do Concelho

CAPRINICULTURA
O stand dedicado aos animais cativou a atenção dos visitantes
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Festas do Concelho em imagens

67 MIL ENTRADAS
Foi o número de entradas registadas ao longo dos cinco dias de certame

SETOR AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
Mostra foi organizada em parceria com a Associação Empresarial de Poiares

MEL, ENCHIDOS E LICORES
Dois dos locais mais concorridos durante o certame foram o setor do mel, enchidos e licores, aos quais se 

juntou pela primeira vez a praça da cerveja artesanal, com marcas locais e regionais

AGIR PELA INCLUSÃO
Noble, Bárbara Tinoco, Lucas & Matheus Jr. e Piruka foram os ‘cabeça de cartaz’, mas o grande destaque vai 

para o artista AGIR, cujo concerto merece destaque pelo seu carácter inovador e inclusivo, ao ter tradução em 
simultâneo para lingua gestual

GASTRONOMIA 
A Chanfana foi, como é hábito, a rainha da mostra de Gastronomia, onde não faltaram também o Arroz de 

Bucho, os Negalhos e as muitas iguarias da cozinha tradicional

ARTISTAS POIARENSES
Foram muitos os artistas de Vila Nova de Poiares que atuaram nos dois palcos da POIARTES, com destaque 

para Rodolfo Figueiredo que fez a sua estreia em grandes palcos, e para a banda Trapos & Farrapos.
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Município de Vila Nova de Poiares distinguido com 
o Galardão Bandeira Verde ECO XXI

O Município de Vila Nova de 
Poiares foi, pelo quinto ano con-
secutivo, distinguido com galar-
dão ECO XXI, tendo recebido a 
Bandeira Verde ECO XXI, numa 
cerimónia que decorreu no Fó-
rum Cultural de Ermesinde, e na 
qual esteve presente a Vereadora 
com o Pelouro do Ambiente, Ma-
ria da Luz Pedroso

Para além de figurar no restri-
to lote de municípios com melho-
res índices de sustentabilidade 
municipal, o grande destaque 
vai para o facto de ter registado a 
pontuação máxima nos indicado-
res 14 e 16, nomeadamente qua-
lidade do ar e informação ao pú-
blico, e qualidade dos serviços de 
água prestados aos utilizadores.

De acordo com o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, «este reconhecimen-
to vem reafirmar o compromisso 
que o Município assumiu com os 
seus munícipes nestas temáticas, 
em particular nas áreas da susten-

Reconhecimento acontece pelo quinto ano consecutivo

Câmara Municipal pretende diversificar o espaço florestal
A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares lançou mais uma 
edição do programa ‘A Nossa 
Floresta’, iniciativa que pretende 
disponibilizar árvores, de espé-
cies autóctones, para incentivar 
os proprietários florestais a cria-
rem uma floresta mais resiliente e 
mais diversificada.

Segundo João Miguel Henri-
ques, «este projeto assume um 
carácter fundamental para diver-
sificar o nosso espaço florestal, e 
combater a predominante mo-
nocultura das espécies. Apesar da 
importância que o rendimento 
deste tipo de floresta tem para os 
seus proprietários, é crucial que 
consigamos diversificar as espé-
cies, de forma equilibrada, com a 
perspetiva de criar maior diversi-

Programa ‘A Nossa Floresta’ disponibiliza gratuitamente espécies autóctones a proprietários

dade e consequentemente maior 
sustentabilidade ambiental e 
económica, ao mesmo tempo que 
se acrescenta resiliência a toda a 
área florestal.», referiu.

A este programa podem can-
didatar-se todos os proprietários, 
usufrutuários ou arrendatários de 
parcelas inscritas no Concelho de 
Vila Nova de Poiares, que reúnam 
cumulativamente a condição de 
pessoa singular, maior de 18 anos, 
e deter legitimamente direitos de 
propriedade, gestão ou outros di-
reitos legítimos sobre os terrenos 
florestais a plantar.

Refira-se que o processo de 
candidatura não tem qualquer 
custo para os participantes, sen-
do que as árvores e arbustos a 
atribuir serão totalmente gratui-

tos, até ao limite de 300 plantas 
por pedido. A sua plantação deve-
rá ser feita em época favorável, até 
fevereiro de 2023.

O formulário e as normas de 
participação poderão ser consul-
tadas no sítio do Município, em 
http://cm-vilanovadepoiares.pt/
editais-requerimentos-e-regula-
mentos/3593-programa-a-nossa-
-floresta-normas-de-participa-
cao-2022-23

Mais informações e esclareci-
mentos podem ser obtidos atra-
vés do Gabinete Técnico Flores-
tal da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, por telefone 239 
420 850, email geral@cm-vila-
novadepoiares.pt ou presencial-
mente, no edifício dos Paços do 
Concelho.

tabilidade ambiental, económica 
e social».

Relembrando que os mais no-
vos são os agentes fundamentais 
na sensibilização ambiental e 
mudança de hábitos e compor-
tamentos, João Miguel Henriques 
destacou o «trabalho que temos 
desenvolvido com os nossos par-
ceiros na área da educação, e que 
resultou na atribuição a todas as 
escolas públicas do Concelho e ao 
CBEISA da Bandeira Eco-Escolas, 
e ainda na Bandeira Eco-Agrupa-
mento ao Agrupamento de Esco-
las de Vila Nova de Poiares».

O ECOXXI é um programa im-
plementado desde 2005 pela As-
sociação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), que visa reconhecer as 
melhores práticas de sustentabi-
lidade ao nível municipal, através 
da avaliação, por um conjunto de 
peritos, de 21 indicadores e 70 su-
bindicadores nas áreas ambien-
tal, social e económica.
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Secretário de Estado das Florestas inaugurou Capril da Serra
Foi na presença do Secretá-

rio de Estado da Conservação da 
Natureza e Florestas, João Paulo 
Catarino que foi inaugurado o 
Capril da Serra, instalado na Serra 
do Bidoeiro e que resulta de uma 
candidatura da Junta de Freguesia 
de São Miguel de Poiares, apoiada 
pelo Município, para a criação de 
um rebanho de cabas sapadoras.

O Presidente da Câmara, João 
Miguel Henriques, fez questão de 
destacar a importância deste in-
vestimento, não deixando de ape-
lar ao Governo para «olhar para 
este projeto com alguma atenção, 
porque são projetos importantes 
para fixar pessoas e para termos 
uma floresta mais sustentável e 
mais resiliente contra os fogos. É 
necessário criar verdadeiros in-
centivos que possam ser poten-
ciadores de mais investimentos». 

Recordou ainda que os 60 
mil euros investidos na infraes-
trutura saíram exclusivamente 
do orçamento municipal e que, 
pela forma como o projeto das 
cabras sapadoras está desenhado, 
«é preciso que o Governo apoie 
de forma mais efetiva, até por-
que se aparecerem mais projetos 
irão contribuir para a proteção 
das florestas e para as dinâmicas 
económicas do concelho», vin-
cou, frisando que, para um jovem 
avançar nesta área «tem de fazer 
um grande investimento», acres-

Importante projeto para termos floresta mais sustentável e resiliente contra aos fogos

centando que, «se não houver 
“um verdadeiro incentivo, acaba 
por não ser apelativo». 

João Paulo Catarino ouviu 
atentamente as reivindicações 
de apoios e recordou a comple-
mentaridade deste projeto com 
outras medidas já em curso no-
meadamente as Áreas Integradas 
de Gestão da Paisagem, podendo 
ser «ótimo recurso para limpeza 
natural dos combustíveis», enal-
tecendo o caráter inovador deste 

investimento que pode «perfeita-
mente ser um projeto-piloto a re-
plicar noutras áreas do país».

Projeto autossustentável 
a médio-prazo

De acordo com João Miguel 
Henriques, o Capril da Serra e o 
rebanho de cabras sapadoras já 
estão há algum tempo a funcio-
nar, contando com um total de 
cerca de 70 cabeças, sendo que 
o objetivo é aumentar e permi-

tir que «o projeto ganhe escala», 
na medida em que, para além da 
vertente da proteção civil, há um 
conjunto de outros potenciais 
que podem ser explorados, desde 
logo  «na vertente gastronómica, 
onde há falta de matéria-prima 
(cabras velhas) para fazer o prato 
mais conhecido do concelho, a 
chanfana». 

Foi ainda destacado que para 
que o projeto possa ser susten-
tável, «é necessário rentabilizar 
todos os subprodutos, tais como 
a carne de cabrito, de cabra e o 
leite», sendo que, neste domínio, 
a autarquia gostaria de encontrar 
um parceiro privado para avançar 

com uma queijaria no concelho 
para um aproveitamento local 
do leite não apenas daquele re-
banho, mas também de outros 
pequenos produtos do concelho. 

Já João Fetéira, presidente da 
Junta de S. Miguel deu conta das 
mais-valias do rebanho que «está 
responsável por ‘gerir’ 51 dos cer-
ca de 400 hectares da comuni-
dade de baldios de São Miguel, 
com resultados à vista de todos» 
referiu, acrescentando esperar vir 
a aumentar o efetivo de animais, 
tendo como objetivo «alcançar a 
meta das 200 cabras, no espaço 
de três anos, para garantir a au-
tossustentabilidade do projeto».

INAUGURAÇÃO
O Secretário de Estado Joao Paulo Catarino descerrou a placa da inauguraçao na com-

panhia do presidente da Junta de Freguesia de Sao Miguel de Poiares, João Carlos Feteira 
(ao centro) e do Presidente da Câmara Municipal, Joao Miguel Henriques
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Teatro e Fado em ‘alta’ na “Noite de Gil Vicente”
A escadaria do Monumento ao 

Cristo, junto ao edifício da Câma-
ra Municipal, foi o palco de mais 
uma edição da “Noite de Gil Vi-
cente”, numa organização do Mu-
nicípio de Vila Nova de Poiares, 
em parceria com a Companhia 
de Teatro Experimental de Poia-
res (CTEP) e o Grupo de Fado de 
Coimbra D’Anto.

O espaço encheu por completo 
para assistir, primeiro à apresen-
tação do exercício final das aulas 
de teatro – classe adolescentes 
I - com a adaptação dos autos de 
Gil Vicente “Farsa das Ciganas” e 
“A Farsa de Inês Pereira”, e logo a 
seguir, um espetáculo de fados de 
Coimbra, com o grupo D’Anto.

Para João Miguel Henriques, 
Presidente da Câmara Municipal, 
«a excelência do trabalho apre-
sentado é digno das maiores salas 
de teatro e reflete bem o empe-
nho desta companhia de teatro 
que, a par da formação, tanto 

Espetáculos encheram por completo a escadaria do Monumento ao Cristo

tem contribuído para a crescente 
dinamização cultural que se tem 
constatado no concelho, a que o 
público tanto tem aderido, como 
demonstra a grande plateia que 
encheu por completo a escadaria 
do Monumento ao Cristo para as-
sistir a este espetáculo».

O mesmo responsável lembrou 
a importância da cultura, como 
base da formação plena das pes-
soas, razão pela qual o Município 
tem investido nesta área, contan-
do com a qualidade, competência 
e capacidade de trabalho da CTEP, 
que se tem mostrado como um 

parceiro fundamental para a con-
cretização deste objetivo.

João Miguel Henriques, lem-
brou ainda o trabalho que está 
a ser desenvolvido nesta área, 
promovendo e levando a cultura 
a todos os pontos do concelho, o 
que tem acontecido, tanto com a 

iniciativa “Noites de Verão”, como 
também agora com este espetá-
culo de Gil Vicente, numa verda-
deira «democratização da cultu-
ra, indo ao encontro das pessoas e 
proporcionando-lhes a oportuni-
dade de assistirem a espetáculos 
de grande qualidade».

Reveladas propostas vencedoras do Orçamento Participativo
Já foram apurados os resulta-

dos do Orçamento Participativo, 
tendo já sido conhecidas as pro-
postas vencedoras.

A abertura das urnas e conta-
gem de votos decorreu na pre-
sença dos elementos da comissão 
de análise técnica do Município, 
dos membros designados pela 
Assembleia Municipal, bem como 
dos autores/representantes das 
propostas apresentadas, numa 
sessão presidida por João Miguel 
Henriques, presidente da Câmara 
Municipal.

No âmbito do Orçamento Par-
ticipativo Geral, a proposta vence-
dora foi a Requalificação e criação 
de espaço de lazer junto à capela 
de Nossa Senhora das Necessida-
des, apresentada por José Manuel 
Ferreira Henriques Simões, num 
montante de 24.995,31€, sendo 

Criação de espaço de lazer junto à capela de Nossa Senhora das Necessidades venceu OPG e Cobertura e requalificação de 
pátio interior e criação de sala tecnológica na EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos venceu OPJ

que no processo do Orçamento 
Participativo Jovem, a vencedora 
foi a proposta única, que ainda as-
sim teria de reunir 51% dos votos 
apresentados - a Cobertura e re-
qualificação do pátio interior do 
Pavilhão B da EB 2,3/S Dr. Daniel 
de Matos e criação de sala tecno-
lógica nesse espaço, no montante 
24.999,99€, apresentada por Da-
niel Filipe Aldeias Novais.

As propostas vencedoras serão 
agora devidamente analisadas 
a fim de passarem à execução e 
os montantes inseridos no Orça-
mento do Município para 2023.

No processo de votação do Or-
çamento Participativo neste ano 
foram contabilizadas 181 parti-
cipações, num total de 724 votos 
admitidos, dado que cada votan-
te tinha direito a quatro votos, 
distribuídos de forma diferente 

consoante a idade, resultando 
num processo onde todos se po-
diam pronunciar sobre todas as 
propostas a concurso, tanto no 
Orçamento Participativo Geral, 
como no Orçamento Participati-
vo Jovem.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «este processo permite a 
participação alargada nas deci-
sões e opções de investimento, 

o que foi sempre uma prática 
deste Executivo, dando espaço e 
ouvindo a todos, auscultando as 
populações todos os dias, num 
contacto direto e próximo com os 
munícipes e também promoven-
do reuniões com as diferentes for-
ças políticas, aquando da prepa-
ração do Orçamento Municipal, 
porque a democracia participada 
e participativa é um dos valores 
fundamentais da nossa ação».

Refira-se que esta foi a quarta 
edição do Orçamento Participati-
vo em Vila Nova de Poiares, recor-
dando que nas duas edições an-
teriores venceram projetos como 
a aquisição de uma viatura de 
transporte de doentes, aquisição 
de viatura com plataforma eleva-
tória, ambas entregues à Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários, a repavimentação do 
campo de jogos da Escola EB 2,3/S 
Dr. Daniel de Matos, a constru-
ção de um canil/gatil municipal 
e uma campanha de esterilização, 
vacinação, desparasitação, identi-
ficação e registo para animais de 
proprietários carenciados e ainda 
a construção de um Campo de 
Treino para Escolinha de Infantes 
e Equipa Cinotécnica dos Bom-
beiros Voluntários de Vila Nova 
de Poiares.
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Município Amigo do Desporto 
pelo quinto ano consecutivo

Reconhecimento pela promoção do desporto e estilos de vida saudáveis

O Município Vila Nova de Poia-
res foi distinguido pelo quinto 
ano consecutivo, como “Municí-
pio Amigo do Desporto, na ceri-
mónia que decorreu na Mealhada 
e no qual foram entregues a Ban-
deira e o Diploma que certificam 
essa distinção, promovido pela 
Empresa Cidade Social e avalizado 
pela Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Desporto.

Recorde-se que desde 2017 este 
prémio tem sido atribuído a Vila 
Nova de Poiares, distinguindo o 
Município pelo desenvolvimento 
de uma política de apoio ao des-
porto de excelência. Aliás, já este 
ano, o Concelho havia sido distin-
guido pela mesma entidade, em 
março, com o 3º lugar no galardão 
Oportunidades de Prática Out-
door 2022’ e mais recentemente, 
em agosto, com o segundo lugar 
no ‘Reconhecimento de Comple-
xos Desportivos do Ano 2022’, am-
bos na categoria para município 
até 10 mil habitantes

Para João Miguel Henriques, 
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares «todas 
estas distinções são o reiterar do 
reconhecimento nacional do bom 
trabalho que tem vindo a ser de-

senvolvido pela Autarquia na área 
do desporto».

Esta política, assente em parti-
cular na promoção de desportos 
de aventura e natureza, «tem le-
vado ao constante e sustentável 
aumente da procura por estas 
atividades no nosso território, 
quer de atletas, quer de amantes 
do desporto», referiu João Miguel 
Henriques.

Exemplos dessa estratégia são 
a inauguração, este ano, da Pista 
de Parapente em São Miguel de 
Poiares, cujas características úni-
cas permitem o levantamento e o 
aterrar no mesmo local. Paralela-
mente, já este mês será inaugura-
do o Centro Cycling de Vila Nova 
de Poiares, junto ao Complexo 
Desportivo, que integra a bike 
station e ponto de carregamento 
para bicicletas elétricas, e que con-
templa 6 percursos cicláveis de 
btt, do mais acessível ao mais com-
plexo, numa extensão de mais de 
230 km totalmente no Concelho».

Paralelamente, «e numa altu-
ra em que a pandemia teve um 
impacto negativo direto em par-
ticular nos grandes eventos de 
referência que todos os anos são 
organizados no nosso Concelho, 

foi possível implementar no ter-
ritório os percursos pedestres da 
Ribeira de Poiares, da Serra do 
Carvalho e a Grande Rota do Alva, 
já uma referência neste tipo de 
atividades, como também a pare-
de de escalada com 41 vias situada 
junto ao Complexo das Piscinas 
da Fraga, iniciativas que retratam 
o nosso compromisso no desen-
volvimento e promoção da prática 
desportiva e políticas de estilos de 
vida saudáveis», concluiu.

Refira-se que na atribuição da 
distinção foram tidas em conta 
cerca de uma dezena de áreas de 
análise: organização desportiva, 
instalações, eventos, programas, 
estratégias de sustentabilidade 
ecológica, desporto solidário, par-
cerias, realidade desportiva, legis-
lação, marketing e inovação. Para 
além disto, são também conside-
rados aspetos relativos à gestão 
do desporto, mais concretamente 
ligados ao modelo de gestão im-
plementado e os seus resultados, o 
desenvolvimento de uma atitude 
sustentável através do desporto, 
a abordagem solidária e inclusiva 
através do desporto e a excelência 
e abrangência dos modelos de in-
tervenção.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares foi distin-
guida com o Prémio Nacional Mobilidade em Bicicleta, atri-
buído pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utiliza-
dores de Bicicleta (FPCUB), numa cerimónia que decorreu 
em Lisboa, e que contou com a presença do secretário de 
Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado.

Este galardão, criado em 2006 pela FPCUB, vem reconhe-
cer publicamente o contributo de entidades ou pessoas in-
dividuais que tenham promovido a utilização da bicicleta 
nas suas múltiplas vertentes, através da criação ou melhoria 
de condições e facilidades em Portugal e/ou da divulgação 
de iniciativas fomentadoras do uso deste modo de transpor-
te não motorizado.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, João Miguel Henriques, esta distinção vem “con-
firmar o bom o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
pelo Município, nomeadamente na aposta que este Execu-
tivo fez na divulgação e promoção do uso da bicicleta, quer 
seja em programas que fomentem os meios suaves de trans-
porte como a bicicleta, em particular junto da comunidade 
educativa, como na criação de infraestruturas que permi-
tam estimular o seu uso regular».

Exemplo disso são os programas MOB.Poiares, que 
abrange todas as crianças e jovens desde o pré-escolar até 
ao secundário, e que permitiu disponibilizar quase uma 
centena de bicicletas, para desenvolvimento de ações que 
visem a educação para a mobilidade sustentável, assim 
como o Poiares a Pedalar, projeto que pretende fomentar o 
uso da bicicleta enquanto meio de transporte regular por 
parte dos munícipes. Outro exemplo é o Centro Cycling lo-
calizado junto ao Complexo Desportivo Municipal, cujo km 
0 é o ponto de partida para explorar os mais de 200 km de 
percursos existentes no Concelho.

Acrescente-se ainda a aposta da Câmara Municipal em ci-
clovias, sendo que neste momento está em curso um investi-
mento de cerca de 1 milhão e 65 mil euros, comparticipado 
em 943.569,60 €, no âmbito do programa Centro 2020. No 
total serão 8 troços, com uma extensão total de 5km, e com 
um prazo de execução de 270 dias.

Câmara distinguida com 
Prémio Nacional 
Mobilidade em Bicicleta

Trabalho na promoção da utilização 
da bicicleta reconhecido
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Centro Escolar de Poiares
 ‘tremeu’ às 11:09

simulacro de sismo no âmbito da iniciativa ‘A Terra Treme

Eram exatamente 11:09 
quando a campainha de emer-
gência tocou no Centro Escolar 
de Santo André, assinalando a 
ocorrência de um sismo. Na 
realidade, tratou-se do simula-
cro ‘A Terra Treme’, iniciativa à 
qual o Município de Vila Nova 
de Poiares se associou, atra-
vés do seu Serviço Municipal 
de Proteção Civil em parceria 
com a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares.

Nesta 10ª edição, a ação teve 
particular destaque naquele 
Centro Escolar, tendo estado 
presentes a Vereadora com 
o Pelouro da Educação, Ma-

ria da Luz Pedroso, o diretor 
do Agrupamento de Escolas, 
Eduardo Sequeira, o Coorde-
nador Municipal de Proteção 
Civil, Luís Sousa, e elementos 
dos ‘Soldados da Paz’ do Con-
celho.

Durante um minuto os alu-
nos do 1º ciclo, juntamente 
com os professores e auxilia-
res, executaram os três gestos 
fundamentais em caso de sis-
mo: baixar, proteger e aguar-
dar. Assim, todos procuraram 
o objeto mais sólido que lhes 
permitisse maior proteção, 
neste caso as secretárias, pro-
tegendo a cabeça e o pescoço 
com as mãos e braços.

Para reforçar a necessidade 
de adotar estes comportamen-
tos, cuja simplicidade permite 
salvar vidas, os alunos assisti-
ram ao filme de sensibilização 
‘Tinóni & Companhia – Os Sis-
mos’ onde a temática foi nova-
mente abordada e discutida.

Refira-se que esta ação de 
sensibilização decorreu em 
paralelo nos edifícios muni-
cipais , nomeadamente nos 
Paços do Concelho e Centro 
Cultural de Poiares, em todas 
as escolas  do Agrupamento 
de Vila Nova de Poiares, APPA-
CDM do Concelho e ainda no 
Quartel dos Bombeiros Volun-
tários de Poiares.

COMEMORAÇÃO DO 
550º ANIVERSÁRIO 
DA CIDADE DE MIELEC

O Município de Vila Nova de Poiares 
esteve representado pelo seu Grupo 
Folclórico e Etnográfico do Município 
nas comemorações dos 550 anos da 
cidade polaca de Mielec, com a qual 
tem um acordo de geminação.
A apresentação decorreu num evento 
cultural onde também marcaram pre-
sença representações da cidade anfi-
triã, de Douchy-les-Mines, França - vila 
com a qual estão também geminados 
Poiares e Mielec - e de Tiszafoldvar, 
Hungria

COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL DE KUMANOVO

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel 
Henriques, acompanhado do Presidente da Assembleia Municipal, Nuno Lima 
Fernandes, estiveram presentes no Feriado Municipal de Kumanovo, a convite 
desta autarquia, a segunda maior cidade da Macedónia do Norte.
Nas cerimónias, para além da delegação de Vila Nova de Poiares, estiveram 
presentes representações de municípios da Croácia, Bósnia, Sérvia, Montene-
gro, Albânia e Bulgária.
Recorde-se que entre Kumanovo e Vila Nova de Poiares existe a intenção de 
um acordo de geminação, pelo que este encontro serviu também para esta-
belecer as bases de entendimento com vista à celebração do referido acordo.
Esta vontade surge na sequência da parceria que ambos os municípios 
estabeleceram, juntamente com Mielec (Polónia), o Oxigem Cycling Club da 
Macedónia e a Associação Recreativa de São Miguel, no âmbito do projeto 
liderado por Vila Nova de Poiares, Sports Nature 3.0, financiado pelo progra-
ma Erasmus + Sport Small Collaborative Partnership da União Europeia. 
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“Roteiro Ruas d’Arte” foi
apresentado em Poiares

Compila as intervenções de arte urbana nos Concelhos 
da Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares

O CCP-Centro Cultural de Poiares foi o pal-
co escolhido para a apresentação do roteiro de 
intervenção artística em espaço público “Ruas 
d’Arte”, projeto conjunto dos municípios de 
Vila Nova de Poiares, Lousã e Miranda.

Esta iniciativa, implementada no âmbito 
da candidatura “Artes à Rua”, submetida pela 
Rede Cultural Terras da Chanfana, através da 
Dueceira, registou para memória futura o 
processo criativo e os seus resultados, consti-
tuindo-se como um guia de apoio para os visi-
tantes dos três municípios. O roteiro pretende 
ser uma ‘viagem’ pelo território, envolvendo a 
comunidade através da arte de rua, caricatura 
e cartune, teatro de rua e formas animadas. 

Em representação do Município de Vila 
Nova de Poiares, Lara Henriques de Oliveira, 
explicou que «foram enquadradas neste proje-
to 21 atividades, às quais se juntaram seis inter-
venções de arte de rua nos três concelhos, duas 
por cada um», considerando a «arte e a cultura 
como um ponto de atração turística». 

Este projeto, assume-se assim como «a cons-
trução de uma nova forma de conhecer os ter-
ritórios através da arte urbana, arte de rua ou 
reabilitação de alguns edifícios, dando-lhes 
uma nova vida». No seu entender a ideia ori-
ginal «é que todos os anos seja construído um 
roteiro», melhorando, dessa forma, «os espa-
ços públicos». 

Refira-se que o projeto “Artes à Rua” teve 
um investimento de 298 mil euros, comparti-

cipado pelo concurso de apoio Programação 
Cultural em Rede, e envolveu «várias ações», 
sendo que a escolha dos locais onde as inter-
venções urbanas foram desenhadas resultou 
de uma partilha de ideias entre municípios, 
juntas de freguesias e os artistas Francis.Co, 
Tamara Alves, Aheneah, GonçaloMar, Mariana 
Malhão e Samina, que se deslocaram ao terre-
no e deram sugestões de como e onde intervir. 

Os municípios de Lousã e Miranda do Corvo 
estiveram representados pelas suas vice-presi-
dentes, Henriqueta Oliveira e Marilene Rodri-
gues, respetivamente, tendo destacado que 
este é um «processo dinâmico e não se esgota 
nestas manifestações», uma vez que existe a 
ambição de «continuar o projeto e de o com-
plementar ao longo do tempo».

Recorde-se que a Rede Cultural Terras da 
Chanfana, que integra os municípios da Lousã, 
Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e Pene-
la, dinamizou a vertente cultural com a apre-
sentação de três candidaturas: “Artes à Rua”, 
“Entre Deus e o Diabo – o Sagrado e o Profano” 
e “Do Xisto à Chanfana vai um Mundo”. Estas 
visaram a implementação de um programa 
cultural em rede que levou diferentes manifes-
tações artísticas à região, no sentido de dotar 
o seu público de uma oferta diferenciadora e 
rica, que serviu para alavancar a perceção da 
região não só como destino gastronómico, de 
natureza e desporto, mas também como desti-
no cultural. 

Teve início no mês de novembro em Vila Nova de Poiares o progra-

ma ‘Fit Senior – Envelhecimento Ativo’, iniciativa dirigida aos muníci-

pes maiores de 60 anos promovida pelo Município em parceria com o 

ginásio local Healthy Fitness Gym.

Para assinalar o arranque, o Presidente da Câmara Municipal, João 

Miguel Henriques esteve presente na primeira aula, onde distribuiu 

um kit de boas vindas composto por uma t-shirt, uma toalha e uma 

garrafa de água a cada um dos participantes.

João Miguel Henriques aproveitou a oportunidade para destacar «o 

quão essencial é a prática desportiva na promoção do envelhecimento 

ativo, contribuindo para a qualidade de vida da nossa comunidade sé-

nior, ao mesmo tempo que combate o isolamento social e promove a 

sociabilização», afirmou.

Nesse sentido, «o Fit Sénior assume-se também como um pilar es-

tratégico dentro daquilo que têm sido as nossas políticas em termos 

sociais, desportivos e na promoção de estilos de vida saudáveis, pelo 

que enquanto Autarca só posso manifestar o meu agrado pelo sucesso 

na implementação destas estratégias», referiu o Presidente da Câmara.

Atualmente limitado a 20 participantes, o grande objetivo é esten-

der o programa em termos de número de inscritos e dias de aulas, com 

vista a promover a manutenção e desenvolvimento das suas capacida-

des físico-motoras, ativo através da prática de atividade física regular.

O Fit Senior – Envelhecimento Ativo é composto por duas aulas de 

atividade física, por semana, ministradas por profissionais do ginásio 

local, o programa engloba três momentos de avaliação da aptidão físi-

ca, inicial intermédia e final.

FIT SENIOR promove 
envelhecimento ativo através 
da atividade física

Programa promovido pela Câmara 
Municipal de Poiares em parceria
com o Ginásio Healthy Fit Gym
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SEMANA EUROPEIA
DO DESPORTO

No âmbito da Semana Europeia do Des-
porto, o Município de Vila Nova de Poiares 
promove uma série de atividades, sendo 
que o arranque das iniciativasdecorreu 
com uma Open Class Fitness Sénior, com a 
colaboração do Healthy Fitness Gym

Jovens Autarcas promoveram 
sessões de capacitação

Arte de Comunicar – Public Speaking reuniu jovens e associações juvenis

Os Jovens Autarcas de Vila Nova 
de Poiares levaram a efeito mais 
uma das suas ações com o obje-
tivo de capacitar o movimento 
juvenil local.  A ação insere-se no 
âmbito do programa Poiares + Ju-
ventude, que contempla formação 
para jovens, associações juvenis e 
técnicos de juventude, e ministra-
da pela FNAJ (Federação Nacional 
das Associações Juvenis).

Nesta atividade, que decorreu 
no Centro Cultural de Poiares, o 
tema em destaque foi a ‘Arte de 
Comunicar – Public Speaking’, 
procurando dotar os participan-
tes de ferramentas e técnicas que 
permitam o planeamento e a exe-
cução de apresentações eficazes 
nas funções associativas, desen-
volvendo competências intrapes-
soais e interpessoais e de comuni-
cação verbal e não-verbal.

No total participam cerca de 
duas dezenas de jovens do Conce-
lho de VIla Nova de Poiares e repre-

sentantes de associações juvenis 
locais, que abordaram temáticas 
como preparação da apresentação 
em público, apresentação em pú-
blico e técnicas de autodomínio e 
autoconfiança.

Recorde-se que a primeira ses-
são foi acerca da temática da Cida-
dania 3.0, abordando as ferramen-
tas digitais de trabalho ao dispor 
dos jovens, tendo decorrido em 
formato online. 

Promovido pela Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Poiares, indo 
já na sua quarta edição, o progra-
ma ‘Jovens Autarcas’ pretende po-
tenciar comportamentos de cida-
dania entre os jovens, valorizar as 
suas opiniões, ideias e perspetivas 
para o futuro. 

Recorde-se que ao assumirem 
uma participação ativa nas de-
cisões políticas do seu concelho, 
os jovens podem assim desempe-
nhar o papel de porta-voz dos seus 
pares, sendo corresponsáveis pela 

gestão de um orçamento que lhes 
é atribuído, no valor de 10 mil eu-
ros anuais pelo Município, procu-
rando concretizar os projetos que 
idealizaram e que propuseram no 
seu manifesto eleitoral.

5ª edição em dezembro
Refira-se que o mandato dos 

Jovens Autarcas é de um ano, pelo 
que está já em preparação o pro-
cesso de eleição de um novo ‘jo-
vem executivo’. 

As eleições decorrem durante 
o mês de dezembro, mas todo o 
procedimento de eleição replica 
o próprio processo eleitoral au-
tárquico, com apresentação de 
candidaturas e com os candidatos 
a desenvolverem os seus progra-
mas eleitorais e a gerirem as suas 
próprias campanhas, sempre com 
o apoio do Município, concorren-
do assim ao cargo de ‘jovem pre-
sidente’ e experimentando o que é 
ser ‘Presidente’.

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a GNR - Guarda Nacional 
Republicana em parceria com a Câmara Municipal e o Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares promoveram ações de sensibilização 
junto dos alunos da Escola E.B./S Dr. Daniel de Matos, associando-se à 
comemoração do Dia Europeu Sem Carros

GALA DA EDUCAÇÃO

O CCP foi o palco para mais uma Gala da Educação, momento de reco-
nhecimento do valor, do mérito e da excelência escolar dos alunos do 
concelho. Estudantes e respetivas famílias, corpo docente e não docente 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, empresas, associações e institui-
ções do concelho, reuniram-se para prestar homenagem aos que mais se 
destacaram no ano letivo 2021/2022.

REGIÃO DE COIMBRA EMPREENDE+

O Município de Vila Nova de Poiares acolheu a segunda ronda do Wor-
kshop do projeto “Região de Coimbra Empreende +”
Na sessão estiveram presentes a Vereadora da Câmara Municipal Maria da 
Luz Pedroso, o Presidente da Associação Empresarial de Poiares, Paulo 
Carvalho, assim como as técnicas que estão a desenvolver o projeto.
Recorde-se que o “Região de Coimbra Empreende +” resulta de uma 
candidatura da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-
-RC), em parceria com a IPN-Incubadora, ao Centro 2020 para apoio a 
ações coletivas no âmbito da promoção do espírito empresarial.
O workshop, gratuito, foi dirigido a quem pretende reforçar os seus 
conhecimentos na área do empreendedorismo criativo e tecnológico e/ou 
que tenha como objetivo criar uma empresa e instalá-la no Concelho.  
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6ª Edição do Motorshow centrou atenções do mundo automóvel
Ao longo de 2 dias, todas as 

atenções do mundo automóvel 
estiveram centradas em Vila Nova 
de Poiares, onde decorreu a sexta 
edição do Poyares Rotações Mo-
torshow, e que este ano foi ‘apa-
drinhada’ pelo conhecido piloto 
de rally Joaquim Santos.

O certame, organizado pela 
Associação Poyares Rotações em 
parceria com o Município de Vila 
Nova de Poiares, decorreu na Ala-
meda Santo André e, a exemplo 
das outras edições, recebeu viatu-
ras clássicas, super desportivos e 
de competição, para além de vá-
rios de stands dedicados à ‘fileira 
automóvel’, sobretudo com aces-
sórios e peças auto.

A organização preparou um 
programa recheado de uma série 
de atividades paralelas ao habi-
tual motorshow, com especial 
destaque para prova de perícia 
automóvel na tarde de sábado, a 
contar para o Troféu Nacional de 
Perícias e a sessão de drift na tarde 
de domingo.

A par da vertente automóvel o 
evento contou ainda com anima-
ção musical e no domingo houve 
ainda lugar a uma sentida home-
nagem póstuma a Rogério Carva-
lho, falecido em fevereiro deste 

Milhares de visitantes deliciados com sessões de Drift, troféu de perícias e co-drives

ano e que era também um amante 
do desporto e competição auto-
móvel.

Ao longo de todo o fim-de-se-
mana os visitantes tiveram ainda a 
oportunidade de experienciarem 
o lugar de navegador, em sessões 
de co-drivers.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «foi mais uma evidência de 
que este evento está a afirmar-se 
cada vez mais como uma referên-
cia na região e no país, reforçando 
as tradições de Vila Nova de Poia-
res no mundo automóvel, não só 

na vertente desportiva, como tam-
bém no setor empresarial, onde 
a fileira automóvel tem grande 
implantação e potencial de cres-
cimento».

«A grande afluência e forte ade-
são do público demonstra bem o 
prestígio e qualidade que este cer-

tame tem granjeado, edição após 
edição, e o sucesso deste Poyares 
Rotações Motorshow permite-nos 
afirmar que é já um evento incon-
tornável e de presença obrigatória 
para os aficionados do desporto 
motorizado e do mundo automó-
vel em geral», concluiu.
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Primeiro Poyares.Com(e) exaltou a gastronomia poiarense
A Junta de Freguesia de Poiares 

(Santo André) realizou, em par-
ceria com a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, o 1º Poyares.
Com(e), evento que decorreu de 9 
a 11 de setembro.

Tratou-se de uma Mostra Gas-
tronómica que decorreu no re-
novado Mercado Municipal, re-
unindo três tasquinhas do setor 
associativo local, nomeadamente 
da Associação Recreativa de São 
Miguel, da Associação Desportiva 
de Poiares, e da União Recreati-
va de Santa Luzia (Venda Nova e 
Moinhos).

Como não podia deixar de ser, 
a Chanfana foi a ‘rainha à mesa’, 
mas não faltaram outras iguarias 
tão características de Vila Nova de 
Poiares, com destaque para o Ar-
roz de Bucho e os Negalhos, que 
deliciaram os muitos comensais 
que lotaram por completo o espa-
ço dedicado a esta área.

Para além destes ‘pratos prin-
cipais’, o menu do evento contou 
ainda com a presença de outros 
produtos, igualmente endógenos 

Certame ‘encheu’ o Mercado Municipal durante 3 dias

e gastronómicos, como o mel, li-
cores e diversos doces típicos de 
Poiares e da região, transforman-
do esta Mostra Gastronómica 

num certame ainda mais comple-
to.

O cardápio não ficaria comple-
to sem o ‘acompanhamento’ da 

animação musical, que foi uma 
constante ao longo dos três dias 
do evento, e que foi protagoniza-
da essencialmente por artistas do 

Concelho. O grande destaque foi 
para a banda KM2, que animou 
a noite de sábado, a que se jun-
taram o fadista Gonçalo Barata, 
Undeground Project, Sensation 
Jazzers e a Academia de Música 
Gabriel de Matos. Para animar as 
tardes e pela noite dentro, subi-
ram ao palco o DJ EDU, DJ Piri e DJ 
John Dry.

Refira-se que paralelamente 
e em associação ao 1º Poyares.
Com(e), decorreu também o XIX 
Capítulo da Confraria da Chan-
fana, que reuniu em Vila Nova 
de Poiares dezenas de confrades 
e confreiras não só da Confraria 
Local, como de representações de 
confrarias gastronómicas e enófi-
las nacionais e do estrangeiro. 

A associação dos dois even-
tos contribuiu para uma grande 
afirmação dos ‘saberes e sabores’ 
poiarenses, nas suas mais diver-
sas manifestações, ao longo de 
todo o fim-de-semana, marcando 
esta primeira edição do Poyares.
Com(e) com o selo do sucesso.
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Inaugurado o Centro Cycling de Vila Nova de Poiares
O Município de Vila Nova de 

Poiares inaugurou este fim-de-se-
mana o Centro Cycling de Poiares, 
junto ao Complexo Desportivo 
- que integra a bike station e pon-
to de carregamento para bicicle-
tas elétricas -, e que contempla 
6 percursos cicláveis de btt, do 
mais acessível ao mais complexo, 
numa extensão de mais de 230 
km pelo no Concelho.

O momento foi sinalizado 
com o descerrar de uma placa 
comemorativa pelo Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, pelo Presidente da 
ARSM (Associação Recreativa de 
São Miguel), José Guilherme Fetei-
ra, e Ricardo Grazina, responsável 
pela secção de BTT desta Associa-
ção, parceira na implementação e 
dinamização do projeto.

João Miguel Henriques apro-
veitou a oportunidade para des-
tacar o «enorme empenho que 
este Executivo tem tido nas ques-
tões da mobilidade, em particular 
na promoção do uso da bicicleta, 
tendo por fim motivos não só 
ambientais, como de incentivo à 
prática desportiva estilos de vida 
saudáveis».

Para além «do investimento 
agora inaugurado, temos que 
destacar a implementação de 
uma rede de ciclovias. Aliás, neste 

6 percursos permitem desfrutar de mais de 230 km cicláveis no Concelho

momento está em execução um 
investimento de cerca de 1 milhão 
e 65 mil euros, comparticipado 
em 943.569,60 €, no âmbito do 
programa Centro 2020, repre-
sentando um total de 8 troços de 
ciclovias, com uma extensão de 
5km, e com um prazo de execução 
de 270 dias», referiu.

O Presidente da Câmara re-
cordou também «a aposta deste 
Executivo em programas que 
fomentam os meios suaves de 
transporte como a bicicleta, em 
particular junto da comunida-
de educativa, nomeadamente 

s programas MOB.Poiares, que 
abrange todas as crianças e jo-
vens desde o pré-escolar até ao 
secundário, e que permitiu dispo-
nibilizar quase uma centena de 
bicicletas, para desenvolvimento 
de ações que visem a educação 
para a mobilidade sustentável, 
assim como o Poiares a Pedalar, 
projeto que pretende fomentar o 
uso da bicicleta enquanto meio 
de transporte regular por parte 
dos munícipes

De acordo com João Miguel 
Henriques, «esta política por nós 
implementada tem encontrando 

eco a nível nacional, pelo que as 
distinções de que fomos alvo este 
ano, nomeadamente o Prémio 
Nacional Mobilidade em Bicicle-
ta, o Galardão Oportunidades de 
Prática Outdoor 2022’, ou mais 
recentemente ‘Município Ami-
go do Desporto’ pelo quinto ano 
consecutivo, sustentam a nossa 
política, representando o reco-
nhecimento por esta aposta»., 
concluiu.

Refira-se que, numa forma de 
assinalar a inauguração do Cen-
tro Cycling de Poiares, a Junta 
de Freguesia de Poiares (Santo 

André) organizou o 1º Passeio 
BTT Rota da Chanfana, reunindo 
cerca de uma centena de parti-
cipantes, que percorram alguns 
dos percursos agora inaugurados 
e homologados pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo.

Prémios ‘Poiares a Pedalar’
Outro dos momentos altos da 

cerimónia de inauguração foi a 
entrega dos certificados e pré-
mios respeitantes ao segundo 
quadrimestre de 2022 do progra-
ma Poiares a Pedalar

Assim os vencedores, distri-
buídos pelos diferentes escalões 
foram os seguintes:

• Sub14 feminino: Matilde 
Gonçalves – 227,02 km

• Sub 14 masculino: Rodrigo 
Carvalho – 169,94 km

• Sub 17 masculino: Duarte Ne-
ves – 2431,94 km

• Sub30 feminino: Beatriz 
Coimbra – 331,31 km

• + 30 masculino: Laurindo 
Baptista – 3215,60 km

• + 30 masculino: Armando Pi-
mentel – 1990,65 km

Todos os participantes recebe-
ram um cheque no montante en-
tre os € 100 e os € 150, de acordo 
com a classificação obtida, tendo 
ainda direito a uma t-shirt evoca-
tiva do programa.
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Construção de ciclovias e passeios - Avenida Manuel Carvalho Coelho

Beneficiação e reabilitação exterior e interior do edifício do Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - em execução

Reconstrução dos muros do Estádio Municipal Rui Manuel Lima

Alargamento da estrada de acesso à Igreja Nova (freguesia de Lavegadas)

Alargamento e pavimentação da Rua e Travessa do Loureiro

Pavimentação e instalação de iluminação pública na Travessa da Vila Chã

obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho
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Pavimentação de arruamentos e colocação de sinalizaçao horizontal e vertical no Valeiro das Hortas

obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

empreitadas a cargo da

Substituição e renovação da conduta de abastecimento de água em Algaça

Substituição e renovação da conduta de abastecimento de água e construção da rede de saneamento básico na 
Segundeira, Cabecinhos e zona da Risca Silva

Substituição e renovação da conduta de abastecimento de água em Louredo

Ampliação da rede de saneamento básico: ligação Vila Chã à ETAR de Vale de Vaíde

Continuação da execução de infraestruturas no Pólo II da Zona Industrial
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Reunião Ordinária de
3 de dezembro de 2021

Proposta de não aceitação de competências pre-
vistas no decreto-lei nº 55/2020, de 12 de agosto 
- Transferência de competências no domínio da 
ação social - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a de-
cisão de submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo 
do consagrado na al ccc) do nº 1 do anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o nº 3 
do art.º 53.º do mesmo diploma legal, e em conformi-
dade com o nº 2 do art.º 24.º do Decreto-Lei 55/2020, 
de 12 de agosto, proposta de não aceitação da trans-
ferência de competências, no domínio da ação social 
para os órgãos do Município.

Proposta de Mapa de Pessoal para 2022;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das senhoras vereadoras do PSD, propor à Assem-
bleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc), 
do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de se-
tembro, e nos termos do disposto na alínea o), do n.º 
1, do artigo 25.º do mesmo diploma legal e do nº4 
do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – 
LGTFP, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis n.º 
3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31/de dezem-
bro e 80/2013, de 28 de novembro, a aprovação do 
Mapa de Pessoal para 2022.

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o 
ano de 2022;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das senhoras vereadoras do PSD, aprovar o Orça-
mento e Grandes Opções do Plano para o ano de 
2022.
Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Mu-
nicipal para deliberação.

Autorização prévia genérica para assunção de 
compromissos plurianuais;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das senhoras vereadoras do PSD, aprovar e subme-
ter à Assembleia Municipal proposta para que este 
órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 
1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 de fevereiro, e do 
artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, 
emita autorização prévia genérica favorável à as-
sunção de compromissos plurianuais pela Câmara 
Municipal que:
-Resultem projetos ou ações constantes das Gran-
des Opções do Plano (PPI), legalmente aprovados, 
e de outros encargos não previstos no PPI que não 
excedam o limite de 99.759,58 € (noventa nove mil 
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta oito 
cêntimos) em cada um dos anos económicos seguin-
tes ao da sua contração e o prazo de execução de 
três anos.
-Resultem de despesas de funcionamento de caráter 
continuado e repetitivo desde que previamente dota-
da a rubrica da despesa prevista no orçamento.
-Resultem de reprogramações financeiras decorren-
tes de acordos de pagamentos e alteração ao crono-
grama físico de investimentos.
-Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em 
Atraso, ou subsequentes modificações, gerem encar-
gos plurianuais, conforme dispões o nº 4 do artº 16º 
da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro.
Mais deliberou que a emissão da autorização prévia 
genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo, seja dada na 
condição que, além das condições previstas no n.º 
anterior, sejam respeitadas as regras e procedimen-
tos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e 
no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma vez 
cumpridos os demais requisitos legais de execução 

de despesas.
Deliberou também propor à Assembleia Municipal a 
delegação no Presidente da Câmara Municipal da 
competência genérica para a assunção de compro-
missos plurianuais, nas situações em que o valor 
do compromissos plurianual é inferior ao montante 
a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22º do 
Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, (não excedam o 
valor de 99.759,58€) a competência referida na alí-
nea c) do n.º1 do artigo 6º da LCPA, na redação dada 
pela Lei 22/2015, de 17 de março, por força do n.º 3 
do referido artigo e diploma.
Deliberou ainda que, com a emissão da autorização 
prévia genérica favorável à assunção de compromis-
sos pelo órgão deliberativo, seja presente em todas 
as sessões ordinárias da Assembleia Municipal uma 
listagem com os compromissos plurianuais assumi-
dos ao abrigo da autorização prévia genérica objeto 
da presente proposta.

Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra - Comparticipação financeira - projeto 27.1 
- Unidades Móveis de Saúde - Cabos na Região 
de Coimbra;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de compensação financeira à CIM-RC no 
montante 444,34 € (quatrocentos e quarenta e quatro 
euros e trinta e quatro cêntimos), relativa ao Projeto 
Unidades Móveis de Saúde _Cabos.

Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra - Comparticipação financeira - projeto 27 
- Unidades Móveis de Saúde na Região de Coim-
bra;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de compensação financeira à CIM-RC 
no montante 763,23 € (setecentos e sessenta e três 
euros e vinte e três cêntimos), relativa ao Projeto 
Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra.

Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra - Comparticipação financeira - projeto 64 - 
Programa de Apoio à Redução Tarifária - PART 
2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de compensação financeira à CIM-RC no 
montante 1.409,59 € (mil quatrocentos e nove euros 
e cinquenta e nove cêntimos), relativa ao Projeto do 
PART 2020 - Programa de Apoio à Redução Tarifária.

Atualização das taxas e preços dos Regulamen-
tos Municipais para 2022;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das senhoras vereadoras do PSD, aprovar a atuali-
zação das taxas e preços dos regulamentos muni-
cipais de acordo com a taxa de inflação publicada 
pelo INE (Variação média dos últimos doze meses do 
Índice de Preços no Consumidor - IPC), nos termos 
do disposto do n.º 1 e n.º 2 do artigo 9º da Lei 53-
E/2006, de 29 de dezembro, na sua versão atual, e 
que se situou em 0.8%.

Natal em Atividade 2021 | Normas de funciona-
mento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
normas de funcionamento da iniciativa “Natal em 
Atividade 2021.

Processo de Obras n.º 45/2021 - legalização de 
um anexo e alterações efetuadas em moradia - 
António João Rodrigues Ferreira - Rua Manuel 
Lopes Antão - Venda Nova;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos

Processo de Obras n,º 49/2021 - Reabilitação de 

moradia unifamiliar - Valdemar Carvalho - Rua da 
Igreja - Santa Maria;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos.

Listagem de edificações devolutas - Ferreira, 
Safaíl, Vendinha e Entroncamento - inicio dos 
procedimentos tendentes à audiência de interes-
sados, relativamente à intenção do Município de 
considerar as respetivas edificações em situação 
de devolutas;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das senhoras vereadoras do PSD, aprovar o início 
dos procedimentos tendentes à audiência de inte-
ressados, relativamente à intenção do Município de 
considerar em situação de devolutas as edificações 
constantes da listagem apresentada, correspondente 
às zonas de Ferreira, Safaíl, Vendinha e Entronca-
mento.

Reunião Ordinária de
17 de dezembro de 2021

Proposta para atribuição de medalha Municipal 
de bons serviços e ratificação de despacho de 
remessa à Assembleia Municipal;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de atribuição de medalha municipal de bons 
serviços aos trabalhadores acima referidos, nos ter-
mos da proposta supra identificada
Mais deliberou, ratificar o despacho de remessa da 
proposta à Assembleia Municipal para a competente 
deliberação.

Pedido de apoio ao abrigo do “Regulamento de 
Formas de Apoio às Juntas de Freguesia”- Fre-
guesia de S. Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro à Junta de Fre-
guesia de São Miguel de Poiares, no montante de 
€ 10.527,01 (dez mil quinhentos e vinte e sete euros 
e um cêntimo) de forma a viabilizar a ação em curso 
de gestão de combustível com recurso a pastorícia, 
considerando que a mesma se reveste de relevante 
interesse público.
Mais deliberou, remeter a decisão da Câmara Muni-
cipal à Assembleia Municipal para os fins previstos 
no artigo 4º do Regulamento de Formas de Apoio às 
Juntas de Freguesia.

Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra - Comparticipação financeira relativa ao pro-
jeto 61 - EDP/DPO - Encarregado de Proteção de 
Dados/DATA Protection Officer;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a au-
torização de transferência financeira para a Comuni-
dade Intermunicipal da Região de Coimbra, no mon-
tante de 1.818,30€ (mil oitocentos e dezoito euros e 
trinta cêntimos) relativa à comparticipação financeira 
do projeto 61 - EPD/DPO - Encarregado de Proteção 
de Dados/DATA Protection Officer.

Anulação de créditos prescritos;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar o cancela-
mento dos débitos registados no sistema de contabi-
lidade do Município, no montante total de 1.359,10€ 
(mil trezentos e cinquenta e nove euros e dez cên-
timos), referentes aos fornecedores: Basreboques – 
Basc. Reb. Semi-Reboques com um crédito prescrito 
de 685,72€ e Semanário Revistas, Lda, com um cré-
dito prescrito de 673,38€

Programa NASCER+ | Processo com registo n.º 
10740;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

apoio no âmbito do programa Nascer Mais, nos ter-
mos da informação técnica com registo myDoc nº 
12697/2021.

Proposta técnica de Atribuição de Subsídio ao 
Agrupamento de Escolas | Visitas de Estudo | 
Alunos com Insuficiência Económica;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio ao Agrupamento de Escolas, 
para comparticipação dos de visitas de estudo de 
alunos com insuficiência económica, nos termos da 
informação técnica nº 14982/2021.

Proposta técnica de Apoio para Despesas com 
Cadernos de Atividades | Requerimentos fora do 
prazo estabelecido;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de apoio para despesas com cadernos de 
atividades, referente aos requerimentos apresenta-
dos fora de prazo, nos termos da proposta técnica 
nº 14941/2021.

Protocolo EPIS para o ano letivo 2021/2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a com-
participação financeira à Associação EPIS | Empresá-
rios pela Inclusão Social, para o presente ano letivo 
2021/22, no valor de 2.744,18€ acrescido de IVA.

Programa Eco-Escolas 2021/2022- Protocolo de 
Parceria;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
subscrição do Protocolo de Parceria entre o Municí-
pio de Vila Nova de Poiares e a ABAE – Associação 
Bandeira Azul da Europa.

Projeto “Volunteer in Poiares:Education and Na-
ture” - Despesas de viagens, tranferes e outros 
(regresso);
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar reem-
bolso do valor das viagens realizadas pelos Voluntá-
rios, num total de 386,42€ (trezentos e oitenta e seis 
euros e quarenta e dois cêntimos), nos termos da 
informação técnica nº 15674/2021.

CARNAVAL 2022 - Valorização da Participação 
das Associações/Instituições;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pro-
posta acima transcrita.

Processo de Obras nº 56/2020 - Projeto de altera-
ções - António Luís Trafaria dos Santos - Pólo I da 
Zona Industrial, Lote 72;
Na discussão e votação deste ponto esteve ausente 
a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, 
por se considerar impedida, nos termos do nº4 do 
art.º 31 do CPA.
A câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão nos termos dos pareceres dos serviços técni-
cos e condições impostas.

Edificações Devolutas (ZI e ARU) 2020/2021 - lis-
tagem final para comunicação AT;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar a listagem 
final de prédios considerados devolutos referentes à 
Zona Industrial e Zona ARU, a fim de ser comunicada 
à Autoridade Tributária e Aduaneira, para efeitos de 
majoração do IMI.

Identificação de Ruínas para majoração IMI - Lis-
tagem final;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar a listagem 
final dos artigos matriciais a serem comunicados à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, para efeitos de 
majoração do IMI.

Tarifário de limpeza de fossas para os próximos 
4 anos;
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar a proposta 
de comparticipação no Tarifário de limpeza de fossas 
para os próximos 4 anos, nos termos acima trans-
critos.

Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - 
procedimento de contratação pública;
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar as peças do 
procedimento, bem como a decisão de não contra-
tação por lotes.

Mais deliberou, designar como júri do procedimento 
os membros efetivos, tendo como presidente a Eng.ª 
Ana Dias e restantes membros a Dra. Karla Ferreira 
e Dra. Isabel Miguel, e como membros suplentes o 
Eng.º Pedro Santa e o técnico Paulo Duarte Costa.
Deliberou também a definição do preço anormalmen-
te baixo o preço da proposta que seja 40% ou mais 
inferior ao preço base.
Mais deliberou a definição do critério de adjudicação 
segundo o critério da proposta economicamente 
mais vantajosa, através da modalidade multifator.
Deliberou ainda que a definição do critério de desem-
pate recaia sobre a proposta que apresentar mais 
baixo preço, ou seja, melhor classificação no que se 
refere ao fator “Preço”, determinando ainda que, no 
caso de ainda subsistir o empate a opção recairá so-
bre aquela que apresentar o maior valor do contrato 
executado idêntico ao contrato a celebrar.

Reunião Ordinária de
7 de janeiro de 2022

Ocupação de Espaço Público (dois lugares de 
estacionamento) para instalação de esplanada - 
Grade & Oliveira, Lda;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de autorização de ocupação do espaço público 
de dois lugares de estacionamento para instalação 
de esplanada até 31/12/2022, nos termos da propos-
ta acima transcrita.

Situação Social - proposta de apoio - inf. 26/2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição de um apoio financeiro a pagar diretamente 
aos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, 
no valor de 404,80€ (quatrocentos e quatro euros e 
oitenta cêntimos).

Programa “Poiares a Pedalar 2022” - Normas de 
participação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
normas de participação no projeto Poiares a Pedalar 
para o ano de 2022.

Erasmus+ Sport Nature 3.0 | ARSM - Reunião 
transnacional Mielec - apoio financeiro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro à Associação Re-
creativa de São Miguel, para despesas de reunião 
transnacional em Mielec, no valor de 856,54 euros. 
(oitocentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e 
quatro cêntimos).

Minuta de Contrato Programa 2022 | Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta de contrato programa para o ano de 2022 a ce-
lebrar com a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Vila Nova de Poiares.

Processo de Obras n.º 10/2021 - Legalização de 
alterações - Maria Júlia dos Santos Laranjeira - 
Avenida Afonso Henriques, n.172, Vale Verde, 
Pereiro de Além;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 47/2021 - Alteração ao uso 
de edifício - António José Lucas Cardoso - Rua 
Padre José Vicente Gomes de Moura, n.º 44, Pó-
voa da Abraveia;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Licenciamento Simplificado de Instalações de 
Armazenamento GPL Classe A1 - Petrogal, S.A - 
Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades 
- Av. de Poiares n.º 92 (Quinta das Camélias);
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Pedido de emissão de certidão de comproprie-
dade - Mafalda Filipa Marta Dias - artigo nº 232 
- Freguesia de Poiares (Santo André);
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

3 de dezembro de 2021 a de agosto a 17 de junho de  2022

deliberações
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt
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Reunião Ordinária de
21 de janeiro de 2022

Eleição para a Assembleia da República 2022 - 30 
de janeiro - Transporte;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
disponibilização à população do concelho, a título es-
pecial e excecional, de transporte para o ato eleitoral, 
mediante inscrição dos interessados junto das Juntas 
de Freguesia ou dos serviços municipais – Balcão 
Único de Atendimento.

Proposta de Delegação de Competências no Pre-
sidente da Câmara Municipal - DL nº 10/2015;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar a delegação 
no Presidente da Câmara Municipal, com a faculda-
de de subdelegação nos vereadores e dirigentes, 
as competências que, no Decreto-Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, na última redação dada pela Lei 
n.º 9/2021, de 29 de janeiro, que aprova o Regime 
Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Co-
mércio e Restauração, estão conferidas à Câmara 
Municipal.

Quota Suplementar AREAC - Agência Regional de 
Energia e Ambiente do Centro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
quotização suplementar do Município na AREAC -  
Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro, 
no montante de 1.170,48 euros (mil cento e setenta 
euros e quarenta e oito cêntimos).

Escritura Pública de compra e venda - Aquisição 
de prédio urbano à ADIP (Parcela de terreno que 
inclui uma adega - Quinta do Torrel);
Na discussão e votação deste assunto esteve ausen-
te a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, por se conside-
rar impedida, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
subscrição da escritura pública de compra e venda 
referente à aquisição de prédio urbano à ADIP – As-
sociação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, 
relativo a parcela de terreno que inclui uma adega 
- Quinta do Torrel.

Situação Social | Proposta Técnica de Apoio - 
proc. 749/22;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição de um apoio financeiro no montante de 800 € 
(oitocentos euros), nos termos dos pareceres cons-
tantes da informação técnica nº 749/2022.

Situação Social - Consumo de água - proposta 
técnica de Apoio - proc. 692/22;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro a pagar diretamen-
te à APIN no valor de 1.760,19 € (mil setecentos e 
sessenta euros e dezanove cêntimos)., nos termos 
dos pareceres constantes da informação técnica nº 
692/2022.

Apoio a despesas com cadernos de atividades;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio às famílias identificadas, no 
valor total de 690,35€ (seiscentos e noventa euros 
e trinta e cinco cêntimos), nos termos dos pareceres 
constantes da informação técnica nº 748/2022.

Associação PoyaresRotações- pedido de co-or-
ganização de 8ª edição do Poiares-Offroad Soli-
dário;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 
que a Câmara Municipal se associe, como habitual-
mente, à organização deste evento – 8ª edição do 
Poiares-Offroad Solidário -, na qualidade de Co-or-
ganizadora.

Minuta de Contrato-programa - CTEP - Compa-
nhia de Teatro Experimental de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de contrato-programa de desenvolvimento 
cultural a celebrar entre o Município de Vila Nova de 
Poiares e a CTEP – Companhia de Teatro Experi-
mental de Poiares para o ano de 2022

Minuta de Contrato-Programa - iCreate;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de contrato-programa de desenvolvimento 
cultural a celebrar entre o Município de Vila Nova de 

Poiares e a iCreate para o ano de 2022.

Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Município de Mielec 
- Reunião transnacional Mielec;
Na discussão e votação deste assunto esteve au-
sente o Sr. Vereador José Guilherme Féteira, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º 
do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência para o Município de Mielec (Polónia) do 
montante de 945,17€ (novecentos e quarenta e cinco 
euros e dezassete cêntimos) nos termos da informa-
ção técnica nº 15637/2021.

Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Associação “Mou-
ntain Biking Club Oxygen-Skopje”- Desenvolvi-
mento de Plano de atividades;
Na discussão e votação deste assunto esteve au-
sente o Sr. Vereador José Guilherme Féteira, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º 
do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência para o Mountain Biking Club Oxygen-S-
kopje (Macedónia) o montante de 920€ (novecentos 
e vinte euros) nos termos da informação técnica nº 
15658/2021.

Processo de Obras nº 6/2022 - Alteração de uso 
de edifício - Vidoeiro - Soc. Poiarense de Repre-
sentações, Lda - Rua Casal de Jardim, nº 14, En-
troncamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de obras nº 41/2021 - legalização da 
Remodelação e ampliação de moradia - Constru-
ções Conceição & Adelino, Lda - Rua das Forjas 
n.º 1, Algaça - Freguesia de Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 48/2021 - Legalização de 
alterações - Pedro Manuel Fernandes Lourenço - 
Lote 3, Pólo I da ZI de S. Miguel;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Destaque nº 8/2021 - José Adérito 
dos Santos Ribeiro - Art.º 3308;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Início do procedimento de 4ª alteração da 1ª Re-
visão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de 
Poiares;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, autorizar o início do 
processo de alteração da 1ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Vila Nova de Poiares em vigor, publi-
cado através do Aviso n.º 706/2014, na 2.ª série do 
Diário da República N.º 10, de 15 de janeiro de 2014, 
ao abrigo do estabelecido na Lei de Bases Gerais da 
Política de Pública de Solos, de Ordenamento do Ter-
ritório e de Urbanismo (LBGPSOTU), Lei n.º 31/2014 
de 30 de maio e do previsto no respetivo Regime Ju-
rídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;
Mais deliberou que o prazo máximo para a finaliza-
ção do procedimento de alteração seja a data de 31 
de dezembro de 2022;
Deliberou também estabelecer nos termos do dispos-
to no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 
o período de discussão pública de 15 dias, a contar 
do dia seguinte ao do da publicação do anúncio da 
presente deliberação no Diário da República, para 
formulação de sugestões e para apresentação de in-
formação sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito deste procedimento;
Deliberou ainda determinar a necessidade de se pro-
ceder à Avaliação Ambiental Estratégica (artigo 120º, 
nº 2, RJAAE e RJIGT).

Ratificação do tarifário da APIN, para 2022;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar a ratificação 
do tarifário da APIN atualizado para o ano de 2022, 
dando cumprimento ao disposto no número 3, da 

Cláusula 22.ª, do Contrato de Gestão Delegada.
Mais deliberou aprovar a ratificação da fundamenta-
ção de decisão desconforme às recomendações da 
ERSAR.

Revisão do PMDFCI - Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios - 2020-29;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, determinando a abertura de um 
período de consulta pública de 15 dias consecutivos 
(a publicar em DRE).
Mais deliberou que, após a consulta pública, o as-
sunto seja remetido à Assembleia Municipal para 
aprovação, com relatório do resultado da consulta 
pública, conforme o disposto na alínea ccc) do nº 1 
do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua versão atualizada e no artigo 10º do DL nº 
124/2006, de 28 de junho, com as alterações do DL 
n.º 14/2019, de 21/01.

Reunião Ordinária de
4 de fevereiro de 2022

Proposta de Orçamentação e Gestão das despe-
sas com pessoal para o ano de 2022;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras Vereadoras eleitas pelo PSD, aprovar a 
afetação, no ano de 2022, do montante máximo 
de 30.000,00 € (trinta mil euros), rubrica 01.02 – 
01.01.04.04, para recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação dos postos de trabalho pre-
vistos e não ocupados, de acordo com o mapa de 
pessoal aprovado.
Mais deliberou, afetar o valor de 1.000,00 (mil euros), 
rubrica 01.02 – 01.01.04.03, para efeitos de valoriza-
ções remuneratórias obrigatórias (ou seja, no caso 
de alterações do posicionamento remuneratório).
Deliberou ainda afetar o valor de 1,00 (um euro), ru-
brica 01.02 – 01.02.13.02, para efeitos de atribuição 
de prémios de desempenho.

DUECEIRA - Pedido de Comparticipação finan-
ceira - Anúncio 01/Operação 10.3/2017, medida 
10.3 - Cooperação Internacional e Transacional 
dos Grupos de Ação Local - “ECONOMIA VERDE 
- USO MÚLTIPLO DA FLORESTA - GREEN ECO-
NOMY - MULTIPLE USE OF FOREST”;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 
a transferência para a Dueceira no montante de 
330,17€ (trezentos e trinta euros e dezassete cênti-
mos), referente à comparticipação financeira relativa 
à Operação 10.3/2017, medida 10.3 - Cooperação In-
ternacional e Transacional dos Grupos de Ação Local 
- “Economia Verde - Uso Múltiplo da Floresta - Green 
Economy - Multiple Use of Forest”.

DUECEIRA - Pedido de Comparticipação financei-
ra - presença na BTL 2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 
a transferência para a Dueceira, no montante de 
3.214,73€ (três mil, duzentos e catorze euros e se-
tenta e três cêntimos) relativamente à presença na 
BTL 2022.

Situação social | Proposta de apoio - proc. 
1527/2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio social, nos termos da informação técnica.

Covid-19 - Escola de Acolhimento - Refeições 
(ano letivo 2020/2021);
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
transferência de 278,86€ (duzentos e setenta e oito 
euros e oitenta e seis cêntimos) nos termos da infor-
mação técnica.

Projeto “Volunteer in Poiares - Education and Na-
ture” | Centro de Convívio do Carvalho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
atribuição de um apoio financeiro, no montante de 
200,00€ (duzentos euros) ao Centro de Convívio do 
Carvalho, nos termos da informação técnica presente.

Proposta de Apoio - Camila Rodrigues Rebelo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio de 1500€ (mil e quinhentos 
euros) a Camila Rodrigues Rebelo.

Prémios da VII edição do Concurso Literário do 
Conto e Poesia, referente ao ano de 2021;

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição dos prémios, nos termos da informação téc-
nica presente, referentes à VII edição do Concurso 
Literário do Conto e Poesia, relativo ao ano de 2021.

Pedido de Emissão de Certidão de Destaque - 
João Manuel Limpo Marçal- prédio misto com 
registo nº 4256/20060825 de Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão, de acordo com os pareceres 
dos serviços técnicos e condições impostas.

Pedido de emissão da certidão do não exercício 
do direito de preferência - Pieter Johan Groene-
wald - art.º 4272 - Arrifana - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a de-
cisão de deferimento do pedido.

Processo de Obras nº 46/2021 - Legalização de 
Piscina - Nuno Miguel Reis da Silva - Quelha do 
Vale da Rendeira, n.º7, Póvoa da Abraveia;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal 
- Pedido Esclarecimentos e resposta no âmbito 
do procedimento de contratação pública - Para 
Ratificação;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras eleitas pelo PSD, ratificar a 
decisão de apresentação de resposta ao pedido de 
esclarecimentos, nos termos da informação técnica 
presente.

Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - 
Esclarecimento prestado - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
das Sras. Vereadoras eleitas pelo PSD, ratificar a 
decisão de aprovação do esclarecimento, nos termos 
da informação técnica presente.

Reunião Ordinária de
18 de fevereiro de 2022

Minuta de Acordo de Geminação com vila de Mar-
rupa (Moçambique)
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a mi-
nuta de Acordo de Geminação a celebrar com a Vila 
de Marrupa (Moçambique).
Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Mu-
nicipal para deliberação.

Abertura de Procedimento de Concurso Público 
- Cedência Temporária de Exploração do Bar sito 
no Centro Coordenador de Transportes de Vila 
Nova de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
abertura de concurso público, na modalidade de has-
ta pública, tendente à cedência temporária de explo-
ração do bar sito no Centro Coordenador de Trans-
portes de Vila Nova de Poiares, pelo prazo de 3 (três) 
anos, renovável, fixando o valor base de licitação em 
€ 12,00 (doze euros) a que corresponde uma renda 
mensal de € 1,00 (um euro) e determinando o prazo 
de 10 dias (úteis) para apresentação de propostas;
Mais deliberou aprovar o programa de concurso e 
caderno de encargos anexo à presente proposta;
Deliberou também que, em conformidade com o pon-
to 4 do Programa de Procedimento, sejam nomeados 
como membros do Júri do procedimento os seguintes 
trabalhadores:
• Presidente: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe 
de Unidade Financeira;
• 1º Vogal Efetivo: Ana Margarida Neto Martins Dias 
Santa, Chefe de Unidade de Obras Públicas e In-
fraestruturas Municipais;
• 2º Vogal Efetivo: Paulo Alexandre das Neves Si-
mões, Adjunto da Presidência;
• 1º Vogal Suplente: Ana Karla de Melo Ferreira, Téc-
nica Superior;
• 2º Vogal Suplente: Fátima Isabel Baptista Videira, 
Chefe de Unidade de Planeamento e Obras Particu-
lares;
Deliberou ainda que o presente procedimento seja 
levado à Assembleia Municipal para conhecimento.

Afetação de parcela de terreno ao domínio públi-
co municipal - artigo 5443;
A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter a 
proposta à Assembleia Municipal para deliberação.

CIM-Região de Coimbra - Protocolo de Gestão 
Conjunta de equipamentos para Apoio às Ope-
rações de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
nos Territórios da CIMRC - Comparticipação Fi-
nanceira;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
transferência financeira para a Comunidade Inter-
municipal da Região de Coimbra no montante de 
433,57€ (quatrocentos e trinta e três euros e cin-
quenta sete cêntimos), referente à comparticipação 
do Protocolo de Gestão Conjunta de equipamentos 
para Apoio às Operações de Defesa da Floresta Con-
tra Incêndios nos Territórios da CIMRC.

CIM-Região de Coimbra - Projeto 64 - Programa 
de Apoio à Redução Tarifária - PART 2021 - Com-
participação Financeira;
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
transferência financeira para a Comunidade Inter-
municipal da Região de Coimbra no montante de 
3.500,66€ (três mil e quinhentos euros e sessenta e 
seis cêntimos), referente ao projeto 64 - Programa de 
Apoio à Redução Tarifária – PART 2021.

Mapa de Fluxos de Caixa relativo ao ano econó-
mico de 2021 e Demonstração de Desempenho 
Orçamental de 2021;
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar o Mapa de 
Fluxos de Caixa relativo ao ano económico de 2021 
e a Demonstração de Desempenho Orçamental de 
2021.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para deliberação.

Saldo de Gerência do ano económico de 2021;
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar o Saldo de 
Gerência do ano económico de 2021 no montante 
de 1.255.960,81€ (um milhão duzentos e cinquenta 
cinco mil novecentos e sessenta euros e oitenta e 
um cêntimos).
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para deliberação.

1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despe-
sa e Grandes Opções do Plano para 2022;
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar a 1ª Revisão 
ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes 
Opções do Plano para 2022.

Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para deliberação.

Situação Social - Pedido de Apoio - 
Proc.2293/2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição de apoio financeiro nos termos da informação 
técnica com registo myDoc nº 2293/2022.

Situação Social - Pedido de Apoio - 
Proc.2304/2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição de apoio financeiro nos termos da informação 
técnica com registo myDoc nº 2293/2022.

Processo de Obras nº 7/2022 - Licenciamento de 
construção de moradia unifamiliar - Telmo Ma-
nuel Seco Barbosa Ferreira - Estrada de Serpins, 
n.º50, Vila Chã;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
4 de março de 2022

Proposta de Não Aceitação das Competências 
Previstas no Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de 
agosto, Transferência de Competências no Domí-
nio da Ação Social - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
submissão da Proposta de Não Aceitação das Com-
petências Previstas no Decreto-Lei nº 55/2020, de 
12 de agosto, Transferência de Competências no 
Domínio da Ação Social, à Assembleia Municipal de 
28 de fevereiro.

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profis-
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sional - Parceria para a qualificação e Formação 
Prática em Contexto de Trabalho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Acordo de Parceria para a qualificação e Formação 
Prática em Contexto de Trabalho, entes o IEFP - Ins-
tituto de Emprego e Formação Profissional e o Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares.

Protocolo de cooperação entre a Escola Superior 
de Educação de Coimbra e o Município de Vila 
Nova de Poiares - Estágio;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de cooperação/Estágio entre a Escola Su-
perior de Educação de Coimbra e o Município de Vila 
Nova de Poiares.

Protocolo de cooperação entre o ISMT - Instituto 
Superior Miguel Torga e o Município de Vila Nova 
de Poiares - Estágio;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Pro-
tocolo de cooperação/Estágio entre o ISMT - Instituto 
Superior Miguel Torga e o Município de Vila Nova de 
Poiares.

Certidão do não exercício do direito de preferên-
cia - José António Santos Campos - art.º 2137 - 
Rua do Carvalhinho, n.º 4, Ventosa - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Alberto Carlos dos Santos Guerra - art.º 
1501 - Rua Neto Miguel nº 3 Venda Nova- Ratifi-
cação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Hélder Joaquim Pacheco da Silva - art.º 
2213 - Casal das Velhas, Algaça- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Hélder Joaquim Pacheco da Silva - art.º 
741 - Rua da Eira Velha, 9 Arrifana- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Hélder Joaquim Pacheco da Silva - art. 
502 - Casal das Velhas- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Hélder Joaquim Pacheco da Silva - art. 
504 - Casal das Velhas- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Hélder Joaquim Pacheco da Silva - art. 
489 - Castanheira - Arrifana- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Luís Manuel Figueiredo Pereira dos San-
tos - art. 126 - Rua Maestro Eugénio Carvalho, nº 
13 - Lombada- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - António Aurélio Ferreira Simões e outros 
- art.º 1018 - São Miguel de Poiares- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de prefe-
rência - Vera Alexandra Francisco Simões Fer-
nandes - art.º 5217 - Bairro Dr. Manuel Martins 
Vicente, lote 9- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Casa Pronta - Não exercício do direito de pre-
ferência - Maria Graciete Dias Lopes - art.º 3310 
- Beco do Fado, n.º 3 - Poiares Sto. André- Ra-
tificação;

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão.

Proposta de Nomeação do ROC N.º 1254, inscri-
ção na CMVM: 20160865 - Dr.ª Ana Cristina Dá 
Mesquita Pinto Ferreira - Revisor Oficial de Con-
tas do Município de Vila Nova de Poiares, pelo 
período de 3 anos - Ratificação;
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
das Sras. Vereadoras, do PSD, ratificar a submissão 
da proposta de Nomeação do ROC N.º 1254, inscri-
ção na CMVM: 20160865 - Dr.ª Ana Cristina Dá Mes-
quita Pinto Ferreira - Revisor Oficial de Contas do 
Município de Vila Nova de Poiares, pelo período de 
3 anos, à Assembleia Municipal de 28 de fevereiro.

Protocolo de Parceria com o Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares - EB 1 Arrifana 
- Projeto Clubes Ciência Viva - Para ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
subscrição do Protocolo de Parceria com o Agrupa-
mento de Escolas de Vila Nova de Poiares - EB 1 
Arrifana - Projeto Clubes Ciência Viva.

Pedido de Apoio - Ricardo Jorge D´Almeida Costa 
- Rally 2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, con-
forme proposto, a atribuição de um apoio de 750€ 
(setecentos e cinquenta euros) a Ricardo Jorge 
D´Almeida Costa, em representação da equipa “Auto 
Marques Competições - Vila Nova de Poiares”.

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poia-
res - Pedido de transporte - Encontro de Ténis de 
Mesa - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido transporte - Encontro de Ténis 
de Mesa, efetuado pelo Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Poiares, nos termos da informação téc-
nica nº 2737/2022.

Minuta de Protocolo 2022 - CBEISA-Centro de 
Bem Estar Infantil de Santo André;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Poiares e o CBEISA-Centro de Bem Estar 
Infantil de Santo André, para o ano de 2022.

Minuta de Protocolo 2022 - APPACDM - Associa-
ção Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Poiares e a APPACDM - Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental de Vila Nova de Poiares, para o ano de 2022.

Minuta de Protocolo 2022 - Irmandade de Nossa 
Senhora das Necessidades;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Poiares e a Irmandade de Nossa Senhora 
das Necessidades, para o ano de 2022. 

Minuta de Protocolo 2022 - Comunidade Juvenil 
Francisco de Assis;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Poiares e a Comunidade Juvenil Francisco 
de Assis, para o ano de 2022.

Minuta de Protocolo 2022 - ADIP - Associação de 
Desenvolvimento Integrado de Poiares;
Na discussão e votação deste assunto este ausente 
a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, por se 
considerar impedida, nos termos do nº 4 do art.º 31º 
do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Poiares e a ADIP - Associação de Desenvol-
vimento Integrado de Poiares, para o ano de 2022.

Processo de Obras nº 57/2018 - Projeto de Alte-
rações - Eddy Jozef Timmermans - Rua das Que-
lhas, n.º 40, Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos.

Proposta de Constituição da Comissão Municipal 
de Gestão Integrada de Fogos Rurais;

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de Constituição da Comissão Municipal 
de Gestão Integrada de Fogos Rurais e respetiva 
composição.

Abertura de Procedimento de Concurso Público 
- cedência temporária de 2 lugares de estaciona-
mento para a instalação de ponto de carregamen-
to ultrarrápido de veículos elétricos no parque de 
estacionamento do Mercado Municipal;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
abertura de concurso público, na modalidade de 
hasta pública, tendente à cedência temporária de 2 
lugares de estacionamento para instalação de ponto 
de carregamento ultrarrápido de baterias de veículos 
elétricos no parque de estacionamento do mercado 
municipal, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável;
Mais deliberou, fixar o valor base de licitação em 10% 
(dez por cento), da receita anual arrecadada pelo 
operador do ponto de carregamento junto do comer-
cializador de energia elétrica em regime de mercado;
Deliberou também, fixar o prazo de 10 dias (úteis) 
para apresentação de propostas;
Mais deliberou, aprovar o programa de concurso e 
caderno de encargos anexo à presente proposta;
Deliberou também, em conformidade com o ponto 4 
do Programa de Procedimento, que sejam nomeados 
como membros do Júri do procedimento os seguintes 
trabalhadores:
- Presidente: Elizabete Regaleira Paulo, Técnica 
Superior;
- 1º Vogal Efetivo: Ana Margarida Neto Martins Dias 
Santa, Chefe de Unidade de Obras Públicas e In-
fraestruturas Municipais;
- 2º Vogal Efetivo: Isabel Maria dos Santos Miguel, 
Chefe de Unidade Financeira;
- 1º Vogal Suplente: Ana Karla de Melo Ferreira, Téc-
nica Superior;
- 2º Vogal Suplente: Fátima Isabel Baptista Videira, 
Chefe de Unidade de Planeamento e Obras Particu-
lares;
Deliberou ainda, remeter o processo ao conhecimen-
to da Assembleia Municipal.

Reunião Ordinária de
18 de março de 2022

Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.3274 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 3274.

Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.5151 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 5151.

Pedido de emissão de Certidão de Não exercício 
do Direito de Preferência - art.1501 – ratificação 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o de-
ferimento do pedido de emissão de certidão de Não 
exercício do Direito de Preferência – artº.1501.

Protocolo de Parceria com o Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares - Jardim de In-
fância de Vila Nova de Poiares - Clubes Ciência 
Viva – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
subscrição do Protocolo de Parceria com o Agrupa-
mento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Jardim 
de Infância de Vila Nova de Poiares - Projeto Clubes 
Ciência Viva.

Minuta de Protocolo de Atribuição de Apoios Fi-
nanceiros | 2022 - Associação 2Mãos4Patas
Na discussão e votação deste assunto esteve ausen-
te o Sr. Vereador José Guilherme Feteira, nos termos 
do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar minu-
ta de Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros 
| 2022, a celebrar entre o Município de Vila Nova de 
Poiares e a Associação 2Mãos4Patas 

Pedido de emissão de certidão de comproprieda-
de - art.º 1722
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão, de acordo com os pareceres 
dos serviços técnicos.

Processo de Obras nº 5/2022 - Legalização e li-
cenciamento de conclusão de construção de edi-
fício destinado a armazém - Anellore Madeleine 
Verhoest - Rua Vale do Lobo, n.º 20, Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Procedimento de contratação pública para execu-
ção da empreitada de construção de “Ciclovias 
Urbanas e Vias de Circulação Pedonal” - Relató-
rio Final e Adjudicação
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra 
das Sras. Vereadoras do PSD, aprovar todas as pro-
postas constantes no relatório final, nomeadamente 
a decisão de adjudicação da execução da emprei-
tada de construção de “Ciclovias Urbanas e Vias de 
Circulação Pedonal” à sociedade Windpark, Lda., 
no valor de 1.064.865,79 € (um milhão e sessenta 
e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco euros e 
setenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor.
Mais deliberou, aprovar a minuta do contrato de adju-
dicação da empreitada.

Reunião Ordinária de
1 de abril de 2022

Proposta para início do procedimento tendente à 
2ª alteração ao Regulamento da POIARTES - Feira 
Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicul-
tura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova 
de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
das Sras. Vereadoras, do PSD, aprovar abertura do 
procedimento tendente à 2ª alteração do regulamen-
to da POIARTES - Feira Nacional de Artesanato, 
Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e 
Industrial de Vila Nova de Poiares.
Mais deliberou que, a participação da iniciativa pro-
cedimental deverá efetuar-se no sítio institucional 
do Município de Vila Nova de Poiares, sendo que os 
interessados deverão constituir-se como tal no pro-
cedimento, no prazo de 5 dias úteis a contar da data 
da publicitação de aviso no site do Município, com 
vista à elaboração do regulamento.
Deliberou ainda que, a apresentação dos contributos 
para a elaboração do regulamento deve ser formali-
zada por escrito e dirigido ao Presidente da Câmara, 
através do correio eletrónico geral@cm.vilanovade-
poiares.pt ou via postal.

Adenda - Contrato de comodato para cedência de 
utilização temporária e gratuita da antiga escola 
primária do Vilar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta da adenda ao contrato de comodato para ce-
dência de utilização temporária e gratuita da antiga 
escola primária do Vilar.  

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 2137 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 2137.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 1280 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 1280.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 3024 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 3024.

Proposta de Técnica de Apoio - Processo 
4153/2022
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um apoio financeiro no valor de 991,52 
€ (novecentos e noventa e um euros e cinquenta e 
dois cêntimos).

Proposta de não aceitação do auto de transferên-
cia de competências no domínio da Saúde Auto 
de Transferência n.º ARSC_055/2022
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pro-
posta de não aceitação do auto de transferência de 
competências no domínio da Saúde, remetido pela 

ARSC - Auto de Transferência n.º ARSC_055/2022.
Mais deliberou, submeter a sessão da Assembleia 
Municipal para deliberação nos mesmos termos.

Proposta de Delegação de Competências no Dire-
tor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares (AEVNP) - Contrato Interadministrativo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências, a celebrar com o Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares (AEVNP), no âmbito 
da Educação - Lei nº 50/2018, de 16/8 e Decreto-Lei 
nº 21/2019, de 30/1.
Mais deliberou, submeter a sessão da Assembleia 
Municipal para deliberação.

Prevenção dos Maus Tratos na Infância-Mês de 
Abril / Concurso de Talentos “Crescer Feliz” - 
Atribuição de prémios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de prémios para o Concurso de Talentos 
“Crescer Feliz”, nos termos da informação técnica nº 
3726/2022.

Minuta de Protocolo de Cooperação com a Uni-
versidade de Coimbra | Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre a 
Universidade de Coimbra | Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação e o Município de Vila Nova 
de Poiares.

Protocolo de Estágio - Escola Secundária Avelar 
Brotero - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
subscrição do Protocolo de Estágio com a Escola 
Secundária de Avelar Brotero.

Pedido de transporte - Associação Recreativa de 
São Miguel -  “Corrida Sempre Mulher”
Na discussão e votação deste assunto este ausente 
o Sr. Vereador José Guilherme Féteira, do PS, nos 
termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pe-
dido de transporte efetuado pela Associação Recrea-
tiva de São Miguel - “Corrida Sempre Mulher.

Páscoa em Atividade 2022 | Normas de funciona-
mento e Ficha de Inscrição
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
normas de funcionamento e ficha de Inscrição - Pás-
coa em Atividade 2022.

Minuta de Contrato-Programa 2022 - APAE-Aca-
demia Poiarense de Artes e Espetáculos Asso-
ciação
A Câmara deliberou, por unanimidade, a minuta Con-
trato-Programa 2022 a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Poiares e a APAE-Academia Poiarense 
de Artes e Espetáculos Associação.

Minuta de Contrato-Programa 2022 - Filarmónica 
Fraternidade Poiarense
A Câmara deliberou, por unanimidade, a minuta Con-
trato-Programa 2022 a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Poiares e a Filarmónica Fraternidade 
Poiarense.

Proposta de Comissão Organizadora POIARTES 
2022
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
das Sras. Vereadoras, do PSD, aprovar a seguinte 
composição da Comissão Organizadora POIARTES 
2022:
Membros Efetivos:  
- Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câ-
mara Municipal;
- Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe da 
Unidade de Funções Sociais;
- Gabriel Oliveira Coimbra de Matos, Técnico Supe-
rior da área da Cultura;
- Um elemento a indicar pela Irmandade Nª Sª das 
Necessidades (a integrar a Comissão logo e se o 
Regulamento o permitir)
- Um elemento a indicar pela Associação Empresarial 
de Poiares (a integrar a Comissão logo e se o Regu-
lamento o permitir).
Membros Suplentes:  
- Paulo Alexandre das Neves Simões, Adjunto da 
Presidência;
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- Cláudio Miguel Rodrigues Cancela.

Comunicação Prévia nº 20/2022 -  Instalação de 
rede de comunicações eletrónicas em infraestru-
turas existentes - NOS, Comunicações SA - Rua 
Dr. Ilídio Manteigas e Moura
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos.

Processo de Obras nº 4/2022 - Licenciamento 
para a demolição, reconstrução e ampliação de 
habitação unifamiliar e construção de piscina - 
Estrada Nacional n.º 2 (EN2), Santa Maria
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Processo de Obras nº 10/2022 - Licenciamento 
para a construção de um edifício de habitação 
unifamiliar e muros - Rua Terra do Bispo, Vale da 
Brega, Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Reunião Ordinária de
22 de abril de 2022

Abertura de Procedimentos Concursais - Recru-
tamento de trabalhadores e Dirigentes
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 anexo 
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 contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeter-
minado, 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 de Direito;
- Um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior - área de Psicologia;
- Um (1) posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Assistente Técnica - área de desporto;
- Quatro (4) postos de trabalho para a carreira/cate-
goria de Assistente Operacional - área de educação;
- Dois (2) postos de trabalho para a carreira/categoria 
de Assistente Operacional - área de obras públicas.
Elementos demonstrativos da verificação dos requi-
sitos estabelecidos no art.º 61.º da Lei do Orçamento 
de Estado, anexos à proposta.
Mais deliberou, a abertura de procedimento concur-
sal para o recrutamento de 5 dirigentes – 1 chefe de 
unidade de 3.º grau e 4 chefes de unidade de 4.º 
grau, cuja composição do júri foi autorizado por deli-
beração 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, verificada que está, a excecio-
nalidade deste recrutamento.

Concessão de uso privativo de domínio público 
com instalação de equipamento amovível para o 
exercício de atividade de bebidas (Esplanadas) 
no Jardim de Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
concessão, em conjunto, de uso privativo de domínio 
público com a instalação de equipamento amovível 
para o exercício de atividade de bebidas (esplana-
das) no jardim de Santo André, a favor de Manuel 
Cardoso Soares, da empresa “A Panificadora Central 
de Poiares, Lda.” e da empresa “Trajetória Unânime, 
Unipessoal, Lda.”, a vigorar de 1 de maio de 2022 e 
terminar a 31 de dezembro 2023.
Mais deliberou aprovar a minuta de contrato anexa 
à proposta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 5815 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 5815.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 126 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 

decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 126.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 259 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 259.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 3244 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência/
Casa Pronta – art.º 3244.

Prestação de Contas Individuais de 2021 - Relató-
rio de Gestão e Relatório de Atividades
A Câmara deliberou, por maioria, com três votos fa-
voráveis do PS e dois votos contra do PSD, e em 
cumprimento do disposto na alínea i) do n. 1 do arti-
go 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, aprovar 
os documentos de Prestação de Contas de 2021 do 
Município de Vila Nova de Poiares, apresentando no 
exercício de 2021 e em termos numéricos, os seguin-
tes valores:
Relativamente ao Balanço
Total do ativo = 44 599 578,49€
Património Líquido = 30 222 218,43€
Passivo = 14 377 360,06€ 
Relativamente à Demonstração de Resultados por 
Natureza: 
Rendimentos = 7 094 420,89€
Gastos = 7 874 229,06€
Resultado líquido do exercício = - 779 808,17€
Relativamente à Demonstração de Fluxos de Caixa:
Recebimentos = 9 729 475,84€
Pagamentos = 9 477 798,05€
Relativamente à Demonstração do desempenho or-
çamental
Recebimentos = 9 544 987,01€ (orçamental) e 184 
488,83€ (operações de tesouraria)
Pagamentos = 9 347 044,87€ (orçamental) e 130 
753,18 (operações de tesouraria) 
Saldos Iniciais de operações orçamentais do desem-
penho orçamental= 1 058 018,67€
Saldos Iniciais de operações tesouraria do desempe-
nho orçamental = 210 371,38€
Saldos finais de operações orçamentais do desem-
penho orçamental= 1 255 960,81€
Saldos finais de operações tesouraria do desempe-
nho orçamental = 264 107,03€
Mais deliberou, dando cumprimento ao n.º 2 do artigo 
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 setem-
bro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais) na sua redação atual, 
submeter os referidos documentos à assembleia Mu-
nicipal para apreciação e votação.

Transferência Financeira para a APIN- Empresa 
Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, 
E.I.M, SA - Cumprimento do disposto no n.º 2 do 
artigo 40º da Lei 50/2012, de 31 de agosto
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do PSD, nos termos previstos do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
aprovar a transferência financeira para a APIN- Em-
presa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, 
E.I.M, SA, no montante de 186.169,30 € (cento e 
oitenta e seis mil cento e sessenta e nove euros e 
trinta cêntimos), com vista a equilibrar os resultados 
do exercício de 2021 em cumprimento do disposto no 
n.º 2 do artigo 40º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

NASCER + | Incentivo à Natalidade - Processo nº 
3526
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio no âmbito do Programa Nascer + | Incentivo à 
Natalidade (Processo nº 3526).

Minuta de Protocolo Estágio - ESCOLA SECUN-
DÁRIA COM 3º CICLO D. DINIS Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de Protocolo de Estágio a celebrar entre a 
Escola Secundária com 3º ciclo D. Dinis, de Coimbra, 
e o Município de Vila Nova de Poiares.

Minuta de Protocolo - Agrupamento de Escolas 
Coimbra Oeste (AECO), Escola Secundária de D. 
Duarte
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-

nuta de Protocolo a celebrar entre o Agrupamento de 
Escolas Coimbra Oeste (AECO), Escola Secundária 
de D. Duarte, e o Município de Vila Nova de Poiares.

2ª alteração ao Regulamento da POIARTES - Mos-
tra Nacional de Artesanato, Gastronomia, Capri-
nicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila 
Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do PSD, aprovar o Projeto da 2ª alteração do Regula-
mento da POIARTES - Feira Nacional de Artesanato, 
Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e 
Industrial de Vila Nova de Poiares.
Mais deliberou, promover a consulta pública nos 
termos do artigo 101.º do CPA para recolha de su-
gestões, procedendo para o efeito à publicação da 
referida proposta de projeto de regulamento na pági-
na da internet do Município de Vila Nova de Poiares, 
pelo prazo de 30 dias, a contar da data da publicação 
da proposta do Projeto de Regulamento, em confor-
midade com o previsto no artigo 101.º do CPA.
Deliberou ainda, que a apresentação de sugestões 
ao projeto de regulamento deve ser formalizada por 
escrito e dirigido ao Presidente da Câmara, através 
do correio eletrónico geral@cm-vilanovadepoiares.
pt ou via postal.

Prolongamento de Cedência de Espaço/Loja - Es-
cadaria e Complexo “Aldeia Nova” - Associação 
iCreate
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pro-
longamento de cedência do Espaço/Loja na Escada-
ria e Complexo “Aldeia Nova” à Associação iCreate.

Processo de Obras nº 7/2021 - Licenciamento de 
Obras-alterações ao projeto - Lavrimadeiras, Lda 
- Lote 26-B da Zona Industrial - Pólo I
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Processo de Obras n.º 52/2021 - Licenciamento 
de construção de edifício de serviços Transpor-
tes Silva & Santos Pereira, Lda, representada por 
Ana Maria Rodrigues da Silva Pereira - Lote 26, 
Pólo II da Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Processo de Obras n.º 55/2021 - Legalização e 
alterações - Mário Rui Pereira da Silva -  Rua do 
Bairro dos Ingleses, n.º 2, Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Processo de Obras n.º 12/2022 - Licenciamento 
de obras de reabilitação de edificação incluída na 
Área de Reabilitação Urbana - LMI - Telecomuni-
cações, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.
Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a redução 
de taxas para reabilitação de edificação incluída na 
Área de Reabilitação Urbana (Reunião de Câmara de 
20/01/2015 e Assembleia Municipal de 27/11/2015).

Processo de Obras, nº 18/2022 - Licenciamento 
para a Colocação de porta na fachada principal - 
Laura dos Prazeres Martins Relvas - Rua do Cimo 
do Lugar, n.º 3, Alveite Grande
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos.

Processo de Obras n.º 22/2022 - Licenciamento 
para Obras de alteração de moradia - Peter Wil-
liam Hardman - Rua Vale do Salgueiro, n.º 19, 
Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Processo de Obras n.º 24/2022 - Legalização de 
Alterações em moradia, anexo e muro - Adélia 
Rodrigues dos Santos - Rua do Lagarão, n.º 27, 
Ponte de Mucela
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 

técnicos, com a condições impostas.

Processo de Destaque n.º 4/2022 - Johannes de 
Best e Wilhelmina Hendrina Juliana Peters - Arti-
go n.º 3768 - Rua do Pereiro de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Reunião Ordinária de
6 de maio de 2022

Cessão de Posição Contratual do Bar sito no 
Jardim de Homenagem à Raça Poiarense (Jardim 
das Palmeiras);
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
cessão da posição contratual do Sr. Roberto Edgar 
Anjos Pereira a favor do Sr. Hélder Miguel dos Anjos 
Pedroso;
Mais deliberou aprovar a minuta do contrato anexo 
à proposta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 3101 - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 3101, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Geocaching à Descoberta de Poiares: Ribeira de 
Poiares | Normas da Atividade;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
Normas de Atividade do Geocaching à Descoberta 
de Poiares: Ribeira de Poiares.

Proposta de apoio ao piloto Gonçalo Filipe da 
Silva Henriques para participação nos ralis de 
Mortágua e Vouzela;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atri-
buição de um apoio financeiro no montante de 750€ 
(setecentos e cinquenta euros) a Gonçalo Filipe da 
Silva Henriques para a participação nos eventos: 
Rally de Mortágua e Rally de Vouzela.

Constituição de compropriedade - António José 
Alves Novais - prédio rústico n.º 6985 - Ribeira 
de Agre;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 15/2022 - legalização de 
ampliação de moradia - Maria Delfina Simões 
Ferreira Lima, Cabeça de Casal da Herança de 
Antonio Batista Lima - Rua da Capela, n.º10, Al-
veite Grande;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Processo de Obras nº 28/2021 - Legalização de 
construções e licenciamento de ampliação - An-
tónio Aníbal da Conceição Simões - Rua da Bra-
sina - Vendinha;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.

Reunião Ordinária de
20 de maio de 2022

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 4718 - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 4718, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 5507 - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 5507, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 5391 - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 5391, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 7226- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 7226, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 7227- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 7227, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Normas de Ação Social Escolar | Proposta de 
Alteração;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de alterações às Normas de Ação Social 
Escolar.

Refugiados Ucranianos - Proposta de criação de 
um Centro de Custos específico e autorização 
para despesas com alimentação, medicação, ves-
tuário, e outras consideradas emergentes;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
criação de um centro de custos específico para os 
refugiados da Ucrânia, e autorização de despesas 
com alimentação, medicação, vestuário e outras con-
sideradas emergentes até ao montante de 2.000€ 
(dois mil euros), nos termos da informação técnica 
com registo myDoc nº 6282/2022.

Universidade de Verão da Universidade de Coim-
bra - atribuição de apoio financeiro para partici-
pação de jovens;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência de 1320€ (mil trezentos e vinte euros) 
para a Universidade de Coimbra, referente à parti-
cipação de jovens poiarenses na Universidade de 
Verão

CIKP - IKIGAI Clube Karaté VN Poiares - Minuta de 
Contrato-Programa 2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mi-
nuta de contrato-programa a celebrar com o CIKP - 
IKIGAI Clube Karaté VN Poiares para o ano de 2022.

Pedido de Transporte - ADIP - Bacalhôa Buddha 
Eden-Bombarral;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
requerimento de transporte apresentado pela ADIP – 
Associação de Desenvolvimento Integrado de Poia-
res, nos termos da informação técnica nº 6157/2022.

Processo de Obras nº 50/2021 - Licenciamento de 
construção de moradia, piscina e muros - Vítor 
Manuel Simões Martins - Areias, Entroncamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 33/2021 - Ampliação de 
barracão agrícola - Emissão parecer favorável 
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro 
(ER-RAN.C)- Ervideira, freguesia de Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 42/2021 - Legalização de 
alteração ao uso - Hendrikus Antonius Jegen - 
Caminho das Quelhas, n.º 20, Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
Mais deliberou aprovar a aceitação de 58 m2 para 
espaço público, referente à área já ocupada com 
alargamento da via.

Processo de Obras nº 43/2021 - licenciamento 
para alteração e ampliação de uma moradia uni-
familiar - Graciosa Pereira - Estrada Nacional n.º 
2, n.º 737, em Santa Maria, freguesia de Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 31/2022 - Legalização de 
ampliação de armazém agrícola - Urânia Marques 
da Silva Henriques - Estrada Nacional n.º 2, n.º 
708-A, Santa Maria;
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A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Pedido de Alteração de Propriedade Horizontal 
- Herdeiros de Manuel Nogueira Carvalho, re-
presentada por Jorge Manuel Antunes Ferreira 
de Carvalho, C.C. - Rua Dr. Antonino Henriques, 
n.º 1;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
3 de junho de 2022

Minuta de Protocolo de Colaboração no âmbito 
das candidaturas ao Aviso N.º 2/C02-IO2/2021 
- Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Tem-
porário
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Protocolo de Colaboração no âmbito das 
candidaturas ao Aviso N.º 2/C02-IO2/2021 - Bolsa 
Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, a ce-
lebrar entre a Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM-RC) e o Município de Vila Nova de 
Poiares.

Processo limpeza de terreno em urbanização do 
Vale Vaqueiro, lote 26 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato 
de notificar o proprietário para limpeza de terreno sito 
na Urbanização de Vale do Vaqueiro.

Processo limpeza de terreno em urbanização do 
Vale Vaqueiro, lote 22 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato 
de notificar o proprietário para limpeza de terreno sito 
na Urbanização de Vale do Vaqueiro.

Processo limpeza de terreno em Vale de Vaz - Ra-
tificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato 
de notificar o proprietário para limpeza de terreno sito 
em Vale de Vaz.

Minuta de Contrato de Formação em Contexto de 
Trabalho - Rodrigo Miguel Marta Bento
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de contrato de formação em contexto de tra-
balho, a celebrar entre a Status, Escola Profissional 
da Lousã – Emequatro-Educação e Serviços, Lda, o 
Municipio e o formando Rodrigo Miguel Marta Bento.

Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho 
- Hugo Miguel Midões Borges
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pro-
tocolo de formação em contexto de trabalho entre o 
Municipio e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
de Poiares para o formando Hugo Miguel Midões 
Borges.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 1504 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 1504, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 5347 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 5347, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 3028 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 3028, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Afetação de duas parcelas de terreno ao domínio 
público municipal referentes ao artigo rústico nº 
3584 e artigo urbano n.º 961
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
remissão da proposta à Assembleia Municipal, para 
que sejam afetadas as duas parcelas de terreno (Ar-
tigo Rústico n.º 3584, com área total de 990,70 m2, 
sito na Rua do ERCASOL, nº 88, Casais, na fregue-

sia de Arrifana  e Artigo Urbano n.º 961, com área 
total de 553,00 m2, sito na Rua da Perdição, nº 35, 
Casais, na freguesia de Arrifana) ao domínio público 
municipal, uma vez que é necessária e imprescindí-
vel a correção das áreas nas Finanças e Conservató-
ria do Registo Predial.

Verão em Atividade 2022 | Normas de funciona-
mento e Ficha de Inscrição
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar as nor-
mas de funcionamento e a ficha de inscrição para o 
programa Verão em Atividade 2021.

Processo de Obras nº 19/2022 - licenciamento 
para conclusão obra de construção de edifício 
multifamiliar - PMSA- Inv. Imobiliário, Unip, Lda - 
Rua das Quintas, 22, Paço de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 9/2022 - Licenciamento de 
construção de moradia unifamiliar, muros e pisci-
na - Maria de Lurdes Rodrigues Luiz - Urbaniza-
ção Vale Vaqueiro, Lote 30
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 40/21 - Legalização de 
construção e licenciamento de ampliação - Nuno 
Alexandre Tavares Simões - Rua Casal da Tapada, 
Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 40/22 - licenciamento para 
a Construção de moradia - Pedro Ricardo Grilo 
Tavares - Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares 
(Santo André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 49/2020 - licenciamento de 
alterações ao projeto - João Pedro dos Santos 
Simões - Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares 
(Santo André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 69/2020 - licenciamento de 
alterações ao projeto - Serenity Island, Lda - Av. ª 
Manuel Carvalho Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pre-
tensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal 
- reconhecimento de omissão de deliberação de 
17/12/2021
A Câmara deliberou, por maioria com três votos a 
favor, do PS, e dois votos contra do PSD, reconhe-
cer que na deliberação de 17/12/2021 se verificou a 
omissão da autorização da despesa e da decisão de 
contratar pela Câmara Municipal.

Junta de Freguesia de S. Miguel - Apoio na elabo-
ração de projeto de arquitetura e plano de aces-
sibilidades para adaptação do edifício às normas 
técnicas de acessibilidade constantes no Anexo 
do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto e na 
preparação de candidatura no âmbito do PRR
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a de-
cisão de prestar apoio na elaboração de projeto de 
arquitetura e plano de acessibilidades para adapta-
ção do edifício às normas técnicas de acessibilidade 
constantes no Anexo do Decreto-Lei n.º 163/2006, 
de 8 de agosto e na preparação de candidatura no 
âmbito do PRR.
Mais deliberou, de acordo com o estabelecido no ar-
tigo 4º Regulamento das Formas de Apoio às Juntas 
de Freguesia, remeter este assunto à Assembleia 
Municipal, para conhecimento.

Reunião Ordinária de
17 de junho de 2022

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-

rência - art.º 1676- Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 1676, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Prefe-
rência - art.º 5717- Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de Não-Exercício do Direito de Preferência, 
relativamente ao artigo matricial nº 5717, no âmbito 
do procedimento Casa Pronta.

Relatório de Prestação de Contas Consolidadas 
2021 do Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria com três votos fa-
voráveis do PS e dois votos contra do PSD, aprovar 
os documentos de prestação de contas consolida-
das do Município de Vila Nova de Poiares referentes 
ao ano de 2021.
Mais deliberou, submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para a competente deliberação e apro-
vação.

CIM-RC - Pedido de comparticipação - Projeto 
4 - Rede de Oferta Turística em Espaços Natu-
rais - Valorização dos Corredores de Património 
Natural da RC
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresenta-
do pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 
814,22 € (oitocentos e catorze euros e vinte e dois 
cêntimos), referente à Rede de Oferta Turística em 
Espaços Naturais - Valorização dos Corredores de 
Património Natural da RC.

CIM-RC - Pedido de comparticipação - 9 - Um Ter-
ritório com Identidade Gastronómica
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresenta-
do pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 
163,39 € (cento e sessenta e três euros e trinta e 
nove cêntimos), referente ao projeto 9 - Um Território 
com Identidade Gastronómica.

CIM-RC - Pedido de comparticipação - projeto 61 
- EDP/DPO - Encarregado de Proteção de Dados/
DATA Protection Officer
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pe-
dido de comparticipação financeira apresentado pela 
CIM-Região de Coimbra, no montante de 1.818,30 € 
(mil oitocentos e dezoito euros e trinta cêntimos), re-
ferente ao projeto 61 - EDP/DPO - Encarregado de 
Proteção de Dados/DATA Protection Officer.

CIM-RC - Pedido de comparticipação - Projeto 
25 - Sistema Integrado de Videovigilância para a 
Prevenção de incêndios Florestais nas Comuni-
dades Intermunicipais de Viseu Dão Lafões e da 
Região de Coimbra
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pe-
dido de comparticipação financeira apresentado pela 
CIM-Região de Coimbra, no montante de 4.821,46 € 
(quatro mil oitocentos e vinte e um euros e quarenta 
e seis cêntimos), referente ao projeto 25 - Sistema 
Integrado de Videovigilância para a Prevenção de 
incêndios Florestais nas Comunidades Intermunici-
pais de Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra.

Orçamento Participativo 2022 - Relatório Final
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
lista final de projetos a submeter a votação do Orça-
mento Participativo de Vila Nova de Poiares – 2022.

Afetação de duas parcelas de terreno ao domínio 
público municipal, referentes ao artigo urbano nº 
3638 e ao artigo urbano n.º 5793
A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o 
assunto à Assembleia Municipal para a competente 
deliberação e aprovação.

Agrupamento de Escolas - Pedido de Apoio “Gin-
cana de Reciclagem”- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento do pedido de apoio para   “Gincana de 
Reciclagem”, efetuado pelo Agrupamento de Esco-
las de Vila Nova de Poiares.

Associação Desportiva de Poiares - Minuta de 
Contrato Programa 2022

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Contrato Programa 2022 a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação 
Desportiva de Poiares.

Associação Recreativa de São Miguel - Minuta de 
Contrato Programa 2022
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Contrato Programa 2022 a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação 
Recreativa de São Miguel.

Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Associação “Mou-
ntain Biking Club Oxygen-Skopje” | Despesas 
relativas a Reunião Transnacional e Desenvolvi-
mento de Plano de atividades
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma 
transferência no valor de 1.191,62 € (mil cento e 
noventa e um euros e sessenta e dois cêntimos) à 
Associação Mountain Biking Club Oxygen-Skopje 
(Macedónia), referente ao projeto financiado Eras-
mus+ Sport Nature 3.0.

Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Município de Mielec | 
Desenvolvimento de Plano de atividades
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma 
transferência no valor de 1.090,04 € (mil e noventa 
euros e quatro cêntimos) ao Município de Mielec 
(Polónia), referente ao projeto financiado Erasmus+ 
Sport Nature 3.0.

Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Associação Recrea-
tiva de São Miguel | Desenvolvimento de Plano 
de atividades
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma 
transferência no valor de 1.003,93 € (mil e três euros 
e noventa e três cêntimos) à Associação Recreativa 
de São Miguel, referente ao projeto financiado Eras-
mus+ Sport Nature 3.0.

XXI Summer Cup 2022 | 07 a 11 de Julho de 2022 
| Apoio logístico e transporte
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de apoio logístico e de transporte, efetuado 
pelo Lousã Volley Clube, no âmbito do XXI Summer 
Cup 2022.

Projeto “Digital & Dematerialization Municipali-
ties” | Transferências para Parceiros
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, no 
âmbito do Projeto “Digital & Dematerialization Mu-
nicipalities”/Programa ERASMUS, a transferência 
para os parceiros, do modo seguinte:
7.592,73 € (sete mil e três euros e noventa e três 
cêntimos) - Município de Mielec (Polónia);
8.605,20 € (oito mil e seiscentos e cinco euros e vin-
te cêntimos) - Município de Liepaja (Letónia)
6.136,00 € (seis mil e cento e trinta seis euros) – 
IEBA- Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais 
(Mortágua/Viseu).

Cedência de Espaço do Complexo das Piscinas 
da Fraga à Associação Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Vila Nova de Poiares - Vigi-
lância e segurança dos espaços aquáticos mu-
nicipais
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar  a ce-
dência do espaço do Complexo de Piscinas da Fra-
ga e atribuição de um apoio financeiro, à Associação 
Humanitária de Bombeiros de Vila Nova de Poiares, 
entre € 14.500,00 e os € 18.500,00, a fixar, entre as 
partes, de acordo com a execução da cedência e 
para vigilância e segurança dos espaços aquáticos 
municipais abertos ao público, nos termos e para os 
efeitos para os efeitos das als. o) e u) do nº 1 do art. 
33º da Lei nº 75/2013, de 12/09.

Protocolo de Colaboração - Programa “Forma-
ção + Próxima” - despacho 56/2022 - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho nº 56/2022 proferido pelo Sr Presidente 
da Câmara referente à aprovação da minuta e as-
sinatura do Protocolo de Colaboração, do Programa 
Formação + Próxima, a 14 de junho de 2022, com o 
Turismo de Portugal, I. P.

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural 
- 2022 - Centro de Convívio do Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Contrato Programa 2022 a celebrar entre 

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

Contrato-Programa de Desenvolvimento Cultural 
- 2022 - ACGFEVNP | Associação Cultural - Grupo 
Folclórico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta do Contrato Programa 2022 a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Poiares e a Contrato-
-Programa de Desenvolvimento Cultural - 2022 - AC-
GFEVNP | Associação Cultural - Grupo Folclórico e 
Etnográfico de Vila Nova de Poiares.

Estratégia Local da Habitação - Alteração
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a al-
teração à Estratégia Local da Habitação, nos termos 
da informação técnica.
Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Mu-
nicipal para a competente deliberação.

Celebração do “Contrato-Programa para a AIGP 
de Alva - 1.ª fase - Atribuição de Apoio Financeiro 
Público no Âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência” - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar, 
nos termos do nº 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração do 
“Contrato-Programa para a AIGP de Alva – 1.ª fase – 
Atribuição de Apoio Financeiro Público no Âmbito do 
Plano de Recuperação e Resiliência”.

Processo de Obras nº 11/2022 - Licenciamento de 
alteração e ampliação de moradia - Classeintem-
poral, Unipessoal, Lda - Avenida Afonso Henri-
ques, 203, Pereiro de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 16/2022 - Construção de 
habitação (em edifício pré-existente) - Palmira 
da Conceição Ribeiro Martins - Rua Padre Viseu 
- Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 34/2022 - Ampliação de 
moradia - Ricardo José Laranjeira Martins - Rua 
da Eira Velha, n.º 11, Algaça - Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 17/2022 - Licenciamento 
de construção de moradia unifamiliar e muros 
de vedação - Filipa Raquel Grilo Tavares - Ribeira 
do Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 37/2022 - Licenciamento 
de construção de moradia e muro de vedação - 
Virgílio Manuel Ferreira Lucas - Rua do Pinheiro, 
n.º 30 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 41/2022 - Legalização de 
alterações - Nelson Manuel Teixeira Simões - Rua 
do Alambique n.º 2, Cabeças
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos.

Pedido de emissão de certidão de destaque - Ma-
ria Manuela Carvalho Lima, José Ernesto Carva-
lho Ferreira, Maria de Fátima Carvalho Henriques 
e Maria dos Prazeres Carvalho Henriques Olivei-
ra - Forcado
Na discussão e votação deste assunto esteve au-
sente a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, 
nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos, com a condições impostas.
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Compras no Comércio Local Tradicional de 
Vila Nova de Poiares podem ‘dar’ vouchers até 100€

Campanha Os Melhores Presentes de Natal estão no Comércio Local” decorre até 6 de janeiro

O Município de Vila Nova de 
Poiares em parceria com a AEDP 
– Associação Empresarial de Poia-
res reedita a campanha de apoio 
“Os Melhores Presentes de Natal 
estão no Comércio Local”, ini-
ciativa que possibilita a todos os 
que façam compras nos estabe-
lecimentos aderentes, de 28 de 
novembro a 6 de janeiro, a habi-
litar-se ao sorteio de 85 vouchers.

Assim, e por cada €10 em com-
pras será atribuído ao cliente um 
talão, até ao máximo de 10, que o 
habilitará a participar no sorteio 
final, a decorrer no dia 13 de ja-
neiro de 2023, nos Paços do Con-
celho, com transmissão online.

Neste sorteio serão atribuí-
dos os referidos vouchers, cujos 
prémios variam entre os €10 e 
os €100, e que poderão ser utili-

zados no comércio local de Vila 
Nova de Poiares.

De acordo com João Miguel 
Henriques, Presidente da Câmara 
Municipal, «esta iniciativa, mais 
do que promover um setor que 
claramente necessita do nosso 
apoio, tem o intuito de o revitali-
zar, criando uma envolvência en-
tre comerciantes e comunidade, 
em particular numa altura que os 

hábitos de consumo aumentam, 
fruto das tradicionais prendas 
natalícias».

Para o Presidente da Câmara, 
«é fundamental que o Município 
tenha uma atitude atenta e cola-
borante com todo o setor empre-
sarial, em particular com o co-
mércio local tradicional, muitas 
vezes de carácter familiar, e que 
emprega um grande número de 

pessoas».
É também por isso que «os pré-

mios a atribuir têm como objeti-
vo serem reinvestidos no comér-
cio local, tendo obrigatoriamente 
de serem descontados nos estabe-
lecimentos do Concelho que ade-
riram à campanha, o que será um 
contributo para o robustecimen-
to deste comércio, que trazem 
também ‘vida à Vila’.
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Deixe os seus 
terrenos no mapa 
de Vila Nova de Poiares.


