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----- Reunião Ordinária Pública de 7 de maio de 2021 por videoconferência  -----------------------  

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas  ----------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  -----------------------------------------------------------  
----- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos  -------------------------------------------------------  

------------------------ Marcos André Marta Bento  --------------------------------------------------------------  

------------------------ Ana Lara Henriques de Oliveira  --------------------------------------------------------  

------------------------ João Pedro Vaz Pereira -------------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. ----   

1- Minuta de Acordo entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 
Infraestruturas de Portugal - ER-2 ---------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Minuta do Acordo. -------------------------------------------------   

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando os traçados a intervir 

inscrito nos mapas anexos ao documento, nomeadamente o motivo de ser apenas o troço 

desde o limite de Penacova até ao cruzamento com a Quinta do Prado, e questionou qual 

os troços da jurisdição da IP. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que, de factos os traçados 

enviados não estão corretos, porque a jurisdição que ainda é da IP é o troço entre o limite 

do concelho com Penacova e a designada Ponte de Pedra à entrada de Santa Maria, sendo 

que toda a restante extensão já se encontra sob jurisdição do Município.  --------------------------  

----- Explicou o contexto do acordo existente desde 2005, e dos seus pressupostos. 

Acrescentou que, em 2013, para todos os efeitos era a Câmara Municipal que fazia a 

gestão da estrada, e o seu Executivo, quando tomou posse, entendeu que não tendo sido 

cumpridos os pressupostos acordados, não teria de assumir a gestão e, desde então tem 

sido contestada essa posição. Apontou ainda que, apesar do diferendo, ambas as partes 

tentaram encontrar uma solução, de forma a que o Município para assumir a gestão desta 

estrada, a mesma teria de ser devidamente intervencionada e requalificada. ----------------------  
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----- Adiantou ainda que, nos termos do acordo está previsto que as obras sejam concluídas 

até 30 de junho, no entanto, admitiu que possa haver algum atraso. ---------------------------------  

----- Deu conta de que o Município também já iniciou procedimentos para que o troço entre 

a Ponte de Pedra e a rotunda do Monumento de Homenagem ao Bombeiro, à entrada da 

Vila, seja também intervencionado em simultâneo com as obras da IP, a fim de que todo o 

traçado possa ficar devidamente requalificado. --------------------------------------------------------------  

----- Referiu que ficará a faltar a requalificação da parte do traçado da EN-2 que se encontra 

no concelho de Penacova, sendo que já houve diligências para que possa ser celebrado um 

acordo semelhante com aquele Município, cuja concretização disse ser importante para que 

a estrada fique toda requalificada até ao IP-3. ---------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando se o 

restante troço da estrada até ao limite do concelho de Góis já é efetivamente da jurisdição 

do Município de Vila Nova de Poiares, ao que o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

respondeu afirmativamente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Acordo entre o Município 

de Vila Nova de Poiares e a Infraestruturas de Portugal referente à ER2. ---------------------------   

2- Ata nº 85/2021 ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 85/2021, com as alterações 

apresentadas pelo Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD. -------------------------------------------------  

3- Isenção de emissão de faturas com valores reduzidos, no âmbito da Ação 
Social Escolar -------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Proposta nº 25/2021 do Sr. Presidente, de 30 de abril, 

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

“PROPOSTA Nº 25 / 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------   

ISENÇÃO DE EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES REDUZIDOS, NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

vem propor à Câmara Municipal o seguinte: ------------------------------------------------------------------   
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Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 As competentes de fornecimento de refeições nos estabelecimentos de ensino do pré-

escolar e 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho de Vila Nova de Poiares; as 

atividades de animação e de apoio à família; e a componente de apoio à família estão 

sujeitas a uma comparticipação financeira, no âmbito das Normas de Ação Social Escolar 

do Município de Vila Nova de Poiares, -------------------------------------------------------------------------   

 Se tem verificado, no âmbito destas componentes, a liquidação (apuramento) de valores 

inferiores a 1€ (euro), ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 A emissão da respetiva fatura e os tramites necessários à cobrança dos referidos valores, 

tem um custo muito superior à receita a arrecadar pelo Municipio; ------------------------------------   

 Relativamente a alguns impostos, já se encontra consagrado em vários diplomas legais a 

não cobrança dos mesmos, quando o montante do imposto apurado em liquidação seja 

inferior a determinado valor. Existem, portanto, limites mínimos para a cobrança de tais 

impostos designadamente no âmbito do: ----------------------------------------------------------------------   

 IRS - artigo 95.º CIRS (“Limites mínimos”): Não há lugar a cobrança ou reembolso 

quando, em virtude de liquidação, ainda que adicional, reforma ou revogação de liquidação, 

a importância a cobrar seja inferior a (euro) 25 ou a importância a restituir seja inferior a 

(euro) 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 IRC - artigo 111.º CIRC (“Limite mínimo”): Não há lugar a cobrança quando, em virtude 

de liquidação efetuada, a importância liquidada for inferior a (euro) 25. ------------------------------   

 IVA - artigo 94.º, nº 5 CIVA (“Caducidade”): A Autoridade Tributária e Aduaneira não 

procede à cobrança, ainda que em resultado de liquidação adicional, quando o seu 

quantitativo for inferior a 25 €, devendo o mesmo limite ser observado na extração das 

certidões de dívida previstas no n.º 6 do artigo 27.º, no n.º 2 do artigo 28.º e nos n.os 3 e 6 

do artigo 88.º, com exceção das liquidações que resultem de importações de pequenas 

remessas de valor intrínseco não superior a 150 €. --------------------------------------------------------  

 IMI - artigo 113.º, nº 6 CIMI (“Competências e prazo de liquidação”): Não há lugar a 

qualquer liquidação sempre que o montante do imposto a cobrar seja inferior a (euro) 10. ----  

 IMT - artigo 32.º do CIMT (“Isenção técnica”): 1 - Não há lugar ao pagamento sempre que 

o montante de imposto liquidado seja inferior a € 10 por cada documento de cobrança que 



 

 

  

 4  

for de processar. 2 - O limite a que se refere o número anterior é elevado para € 25 por 

cada documento de cobrança que for de processar, nos casos de liquidação adicional. --------  

A ratio legis das supracitadas normas, consiste no facto do custo da cobrança do imposto 

ser maior que o próprio imposto, ou seja, o valor liquidado (apurado) do imposto e tão baixo 

que há situações em que não compensa a sua cobrança, face ao custo que a esta acarreta.  

Importa referir que, a cobrança destes valores, para além dos recursos humanos, técnicos e 

materiais adstritos à emissão da fatura, tem as seguintes despesas associadas: -----------------  

• Pagamento de serviços de multibanco (SIBS), no valor de 0,22€ + 0,98% ≃ 1%, até ao 

limite máximo de 0,95€; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

• Despesas de envio de faturas via CTT, no valor de 0,41€, isento de IVA. -------------------------  

O valor a liquidar no âmbito da ação social escolar, caso se decida pela sua não cobrança, 

traduz-se numa perda de receita num valor estimado de 23,80€ (vinte e três euros e oitenta 

cêntimos), por ano letivo. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Por conseguinte, e na mesma esteira do direito fiscal, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere e consequentemente aprove, que, quando o valor a cobrar, no âmbito, e em 

execução das referidas normas, seja inferior a 1€ (euro), não se proceda à emissão da 

respetiva fatura e consequentemente à cobrança do referido valor, uma vez que se existirá 

sempre um custo superior a receita a cobrar e consequentemente arrecadar. ---------------------  

Que esta decisão produza efeitos a 1 de março de 2021.” -----------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que, quando o valor a cobrar, no âmbito 

da Ação Social Escolar, e em execução das respetivas normas, seja inferior a 1€ (euro), 

não se proceda à emissão da respetiva fatura e consequentemente à cobrança do referido 

valor, uma vez que existirá sempre um custo superior a receita a cobrar e 

consequentemente arrecadar. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou que, esta proposta produza efeitos a 1 de março de 2021.  -------------------  

 4- APIN -  Substituição da obrigação de pagamento de compensação 
financeira devida emergentes da execução do protocolo de 8 de janeiro de 
2020 -  
----- Para este assunto foi presente a Proposta nº 26/2021 do Sr. Presidente, de 4 de maio, 

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

“PROPOSTA Nº 26 / 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Substituição da obrigação de pagamento de compensação financeira devida emergentes da 

execução do Protocolo de 8 de janeiro de 2020  ------------------------------------------------------------  

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

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

Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

I)  Os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, 

Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares 

decidiram integrar os seus sistemas municipais de abastecimento público de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos no Sistema 

Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior; 

II)  Para o efeito, constituíram, nos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a APIN, 

EIM, S.A., a qual iniciou a sua atividade em 22 de agosto de 2019; -----------------------------------  

III)  A APIN, EIM, S.A., tem por objeto a gestão de serviços de interesse geral, 

concretamente dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento 

de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos no território dos Municípios 

de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa 

da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares; ----------------------------  

IV)  Os Municípios, titulares dos serviços objeto do Sistema Intermunicipal de Ambiente do 

Pinhal Interior, decidiram que o sistema deve ser gerido através do modelo de gestão 

degelada, tendo outorgado, em 2 de outubro de 2019, um Contrato de Gestão Delegada, 

nos termos do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 194/2009 de 20 de agosto, pelo 

qual foi delegada a prestação dos serviços de interesse geral - serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 

dos resíduos urbanos na APIN, EIM, S.A. (o «Contrato de Gestão Delegada»); ------------------  

V)  A APIN, EIM, S.A., e os Municípios celebraram um Protocolo em 8 de janeiro de 2020, 

através do qual os Municípios se comprometeram a disponibilizar à APIN todos os recursos 

e meios necessários para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, mediante 

contrapartida de pagamento de compensação financeira (o «Protocolo»); --------------------------  
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VI) Tendo sido inicialmente celebrado com uma duração até ao final do mês de junho de 

2020, foi o mesmo objeto de dois aditamentos no sentido de prorrogar a sua duração até 

dezembro de 2020 e, depois, janeiro de 2021; ---------------------------------------------------------------  

VII)  Em execução do Protocolo, o Município de Vila Nova de Poiares disponibilizou os 

recursos necessários e solicitados pela APIN, EIM, S.A., sendo a APIN, EIM, S.A., 

consequentemente, devedora do montante de 238.496,00 (duzentos e trinta e oito mil, 

quatrocentos e noventa e seis euros); --------------------------------------------------------------------------  

VIII)  A APIN propôs ao Município de Vila Nova de Poiares por ofício de 4 de maio de 2021 

a reorganização dos seus suprarreferidos débitos; ---------------------------------------------------------  

IX)  Essa proposta consiste na substituição, segundo o regime da novação objetiva previsto 

no artigo 857.º do Código Civil, da obrigação de pagamento da compensação financeira por 

uma nova obrigação da APIN, EIM, S.A., de realização de investimentos adicionais a favor 

do Município de Vila Nova de Poiares, de valor equivalente ao respetivamente devido, no 

âmbito da execução do Contrato de Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de 

Ambiente do Pinhal Interior outorgado em 2 de outubro de 2019 entre a APIN, EIM, S.A., e 

os seus Municípios participantes (o «Contrato de Gestão Delegada»); ------------------------------  

X)  Para esse efeito deverá proceder-se à alteração do Plano de Investimentos que constitui 

o Anexo IV ao Contrato de Gestão Delegada, aditando os necessários investimentos 

adicionais a realizar nos respetivos serviços municipais de abastecimento público de água, 

de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos afetos ao 

Município de Vila Nova de Poiares; -----------------------------------------------------------------------------  

XI)  Em concreto, para a substituição da obrigação de pagamento ao Município de Vila 

Nova de Poiares foi proposta a realização dos investimentos constantes do anexo ao oficio 

remetido pela APIN, concordando este Município que esse valor é idêntico ao devido pela 

empresa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XII) Mais propôs a APIN, EIM, S.A., a adoção de uma minuta de acordo de formalização da 

novação, igualmente enviada pelo ofício supra indicado em caso de aceitação da 

substituição das obrigações pelo Município de Vila Nova de Poiares. --------------------------------  
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Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas f), dd) e ee), do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera-se o 

seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Aprovar a substituição da obrigação de pagamento de compensação financeira devida 

ao Município de Vila Nova de Poiares, emergentes da execução do Protocolo, por uma 

nova obrigação da APIN, EIM, S.A., perante o Município de Vila Nova de Poiares segundo o 

regime da novação objetiva (cfr. artigo 857.º do Código Civil), nos termos dos pontos 

seguintes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aceitar a realização dos investimentos adicionais a favor do Município de Vila Nova de 

Poiares de valor equivalente ao que lhe é respetivamente devido, no âmbito da execução 

do Contrato de Gestão Delegada, de acordo com a listagem constante do Anexo 1 à 

presente deliberação, tendo em vista constituir uma nova obrigação que substitua a 

obrigação de que a APIN, EIM, S.A., é devedora ao abrigo do Protocolo; ---------------------------  

3. Aceitar a extinção das obrigações de pagamento de compensação financeira emergentes 

do Protocolo e que lhes são devidas pela APIN, EIM, S.A., por efeito da substituição pelas 

obrigações de realização de investimentos; ------------------------------------------------------------------  

4. Aprovar a minuta de acordo que constitui o Anexo 2 à presente deliberação, que procede 

à alteração do Protocolo e formaliza a novação referida nos pontos precedentes;----------------  

5. Comunicar à APIN, EIM, S.A., a aceitação da sua proposta e a aprovação da minuta de 

acordo, bem como a determinação para elaborar proposta de revisão do Plano de 

Investimentos que constitui o Anexo IV ao Contrato de Gestão Delegada; --------------------------  

6. Determinar a anulação das faturas emitidas à APIN, EIM, S.A.” ------------------------------------   

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando a proposta em causa, 

dando conta de que a mesma foi aprovada por unanimidade em Assembleia Intermunicipal 

da APIN, pelos 11 municípios que a compõem, reforçando que o Município não perde o 

direito aos valores, ao mesmo tempo que não se obriga a APIN a um investimento 

financeiro avultado de uma só vez. ------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando sobre quais os 

investimentos adicionais que eram para ser feitos e como seriam orçamentados. ----------------  
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que não estão definidos e 

que este valor em causa assumirá a forma de um crédito que ficará para que os municípios 

possam utilizar em função das necessidades que forem sendo identificadas. ----------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando se será o 

Município a orçamentar essas obras, tendo o sr. Presidente da Câmara Municipal 

respondido que serão orçamentadas pelo município, com o acompanhamento da APIN. ------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a substituição da obrigação de 

pagamento de compensação financeira devida ao Município de Vila Nova de Poiares, 

emergentes da execução do Protocolo, por uma nova obrigação da APIN, EIM, S.A., 

perante o Município de Vila Nova de Poiares segundo o regime da novação objetiva (cfr. 

artigo 857.º do Código Civil), nos termos dos pontos seguintes. ----------------------------------------  

------ Deliberou aceitar a realização dos investimentos adicionais a favor do Município de 

Vila Nova de Poiares de valor equivalente ao que lhe é respetivamente devido, no âmbito 

da execução do Contrato de Gestão Delegada, de acordo com a listagem constante do 

Anexo 1 à presente deliberação, tendo em vista constituir uma nova obrigação que 

substitua a obrigação de que a APIN, EIM, S.A., é devedora ao abrigo do Protocolo; -----------  

- Deliberou aceitar a extinção das obrigações de pagamento de compensação financeira 

emergentes do Protocolo e que lhes são devidas pela APIN, EIM, S.A., por efeito da 

substituição pelas obrigações de realização de investimentos; -----------------------------------------  

Deliberou aprovar a minuta de acordo que constitui o Anexo 2 à presente deliberação, que 

procede à alteração do Protocolo e formaliza a novação referida nos pontos precedentes; ----  

- Deliberou comunicar à APIN, EIM, S.A., a aceitação da sua proposta e a aprovação da 

minuta de acordo, bem como a determinação para elaborar proposta de revisão do Plano 

de Investimentos que constitui o Anexo IV ao Contrato de Gestão Delegada; ---------------------  

- Deliberou determinar a anulação das faturas emitidas à APIN, EIM, S.A. -------------------------  

5- Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - Reunião de Dirigentes dos 
Serviços Tributários do Distrito de Coimbra -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação - registo MyDoc nº 5154/2021.  ----------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço no 

CCP – Salão de Congressos, apresentado pelo Serviço de Finanças de Vila Nova de 

Poiares, para reunião de dirigentes dos Serviços Tributários do Distrito de Coimbra.  -----------  

6- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento -----  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 6 de maio de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.001.652,90€ (um milhão, mil 

seiscentos e cinquenta e dois euros e noventa cêntimos) e em Operações não Orçamentais 

a quantia de 239.052,95 € (duzentos e trinta e nove mil e cinquenta e dois euros e noventa 

e cinco cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 23 de abril e 6 de maio de 2021, no valor 

total de 347.736,38€ (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e seis euros e 

trinta e oito cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 6 de maio 

de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 8- Fundo de Apoio Municipal - Revisão da taxa de juro do contrato de 
empréstimo de assistência financeira do Município de Vila Nova de Poiares ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo MyDoc nº 5169/2021.  ------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, fazendo o enquadramento do 

assunto e explicando que no âmbito da renegociação, a taxa será reduzida dos atuais 

1,75% para 0,95%, representando uma diminuição de quase 50%.  ----------------------------------  

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

empréstimo de assistência financeira do Município de Vila Nova de Poiares com o Fundo de 

Apoio Municipal, referente ao pedido de revisão da taxa de juro do contrato. ----------------------   

----- Mais deliberou, remeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. ---------------  
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9- Plano de Medidas Excecionais de Apoio à Família - Relatório Final - Meses 
de Janeiro e Fevereiro--------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o relatório final e a informação técnica - registo MyDoc 

nº 5169/2021.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios constantes do Relatório Final 

referente a e janeiro e fevereiro, no âmbito do Plano de Medidas Excecionais de Apoio à 

Família.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10- Campeonato Nacional de Supermoto 2021 | Solicitação de apoio --------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo MyDoc nº 5269/2021. ------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de 

1.000,00 € (mil euros) ao piloto Carlos Filipe Santos Patrício Marques pela sua participação 

no Campeonato Nacional de Supermoto 2021.  -------------------------------------------------------------  

11- Processo de Obras nº 7/2021 - licenciamento para obras construção de 
um pavilhão industrial - Lavrimadeiras, Lda - Zona industrial - Pólo I - lote 26-B  
----- Foi presente o processo de obras nº 7/2021, cujo titular é Lavrimadeiras, Lda., processo 

constituído com vista ao licenciamento para obras de construção de um pavilhão industrial, 

sito na Zona Industrial-Pólo I, Lote 26-B, freguesia de São Miguel de Poiares, para efeitos 

de aprovação do projeto de arquitetura.  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 12- Processo de Obras nº 33/2019 - alterações ao projeto - Marisa Isabel da 
Silva Simões - Rua dos Combatentes do Ultramar – Cabecinhos ---------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 33/2019, cujo titular é Maria Isabel da Silva 

Simões, processo constituído com vista a alterações ao projeto, sito em Cabecinhos, 

freguesia de Poiares (Santo André), para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura.  ----  

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

dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------  
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13- Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2) | Resultados da fase de 
admissibilidade e elegibilidade dos Concursos para Redes Cidades 
Circulares -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a comunicação da Iniciativa Nacional Cidades 

Circulares-InC2 referente aos resultados da fase de admissibilidade e elegibilidade dos 

concursos para Redes Cidades Circulares.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando o motivo pelo qual as 

portas da Câmara Municipal continuam fechadas quando já estamos em desconfinamento e 

o comércio já está de portas abertas.  --------------------------------------------------------------------------  

----- Questionou também sobre o processo de obras da NLF Madeiras, aprovado na reunião 

anterior, tendo ficado deliberado que as obras não seriam licenciadas sem que os terrenos 

sejam repostos no seu estado original, sendo que no local se verifica que as obras estão a 

avançar sem que a reposição tenha sido feita. Questionou se já teria sido emitido o alvará, 

dado que o que ficou decidido quanto à vedação também não corresponde ao que está a 

ser feito no local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Questionou ainda qual o ponto de situação COVID-19, recordando a necessidade de 

transmitir a mensagem de que a pandemia ainda não acabou e que, apesar de termos 

poucos casos ativos, é importante manter os cuidados e não ‘baixar a guarda’. ------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS, reiterando que a Câmara Municipal deve 

reforçar a mensagem de que a pandemia ainda não acabou e que a população se deve 

manter em alerta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta do ponto 

de situação do processo de obras da NLF, Madeiras, referindo que o mesmo já foi alvo de 

fiscalização, não tendo sido ainda emitido o alvará. Acrescentou que estão em curso os 

trabalhos de reposição do solo, nos termos dos pareceres e condições impostas, mas que 

ainda não estão terminados, encontrando-se o Município a aguardar essa comunicação a 

fim da mesma poder ser verificada no local e, desta forma poder dar seguimento à emissão 

do licenciamento. Deu conta de que o Município tem conhecimento que houve intervenções 

que foram além do que estava previsto, tendo já os serviços municipais oficiado novamente 

o requerente nesse sentido, dando conta de que não será emitido alvará sem que os solos 

estejam repostos e todos os pressupostos estejam cumpridos. Acrescentou que, tal como 

prometido na última reunião, está a acompanhar pessoalmente a situação, e que a 

intervenção na vedação foi a colocação apenas da primeira fila de blocos, permitida para 

sustentação de terras. Referiu que, do acompanhamento que tem feito, não tem razões 

para, ao momento, duvidar que as condições impostas sejam cumpridas, nos termos 

estabelecidos na deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, referindo que tem 

passado no local e verificado a colocação dos blocos em betão, bem como uma construção 

contígua à estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que essa construção contígua seria para o muro de vedação, tendo o requerente sido 

inclusivamente notificado de que terá também de repor todo o lancil derrubado e cumprir 

todos os restantes pressupostos antes de poder haver lugar ao licenciamento. -------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, dando conta do ponto de situação da atividade 

desenvolvida, nomeadamente pelo Gabinete Técnico Florestal, na área do ambiente, com a 

ação de fogo controlado, que tem sido desenvolvida na serra do Bidoeiro e S.Pedro Dias, 

para efeitos de regeneração florestal, e que tem sido acompanhada pelo GTF 

Intermunicipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu conta também da ação de lançamento dos insetos para combate à praga dos 

castanheiros, que tem manifestado alguma relevância, sobretudo na freguesia de Arrifana. --  
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----- Apontou ainda a preparação de 5 projetos no âmbito do Erasmus, em várias vertentes, 

referindo a título de exemplo uma reunião havida, neste mesmo dia, com um município da 

Letónia, na área de desmaterialização de processos, e apontando outros exemplos de 

projetos na área de desporto de competição, entre clubes de municípios geminados com 

Vila Nova de Poiares, sobretudo Mielec e Douchy-les-Mines. Deu conta também de outros 

projetos com geminações, na área da mobilidade suave e também do projeto do museu da 

educação, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, para um programa mais alargado sobre a evolução da educação a nível europeu, 

desde a década de 40 até à década de 90. -------------------------------------------------------------------  

----- Referiu que são projetos que espera poderem ser aprovados pelas entidades 

competentes, cujas avaliações são importantes para melhorar e desenvolver dinâmicas, 

referindo a titulo de exemplo que num dos projetos apresentados ao Horizonte 2020 não 

obteve aprovação apenas por 5 décimas, mas que se revelou importante pela dinâmica e 

relação criada entre parceiros. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- A propósito do surto COVID identificado em meio escolar, sublinhou a rápida 

intervenção de todos os agentes, com sinalização e identificação dos contactos para 

testagem, cujos resultados felizmente deram negativo. Ainda assim, enfatizou o 

acompanhamento realizado e a decisão de manter em isolamento algumas respostas que 

havia nesta área, a fim de evitar possíveis cadeias de contacto, porque o vírus continua 

ativo e é necessário manter estes espaços mais resguardados. Acrescentou que todos 

queremos regressar rapidamente à normalidade, mas é necessário manter todos os 

cuidados para evitar propagação. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou também do ponto de situação da candidatura apresentada em conjunto com a 

ADP para melhoria dos espaços no Estádio Municipal, referindo que está bem posicionada 

para obter financiamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- COVID - Informou que depois de um período largo de acalmia, durante a presente 

semana foram registados alguns casos, que estão a ser devidamente acompanhados. Disse 

ser necessário ter muito cuidado, dado que, por ser um concelho pequeno, com poucos 
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casos podem rapidamente atingir-se índices que podem comprometer a evolução do 

desconfinamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu a este respeito que é esta cautela que está na origem da decisão de ainda não 

terem sido reabertos os serviços municipais ao público, da mesma forma que também ainda 

não foi decido reabrir os parques infantis. Disse que a opção foi a de privilegiar o 

teletrabalho e o atendimento por marcação prévia, havendo o entendimento de que será 

prudente aguardar mais algumas semanas, para que a reabertura se possa fazer com maior 

segurança.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu conta que, ao momento, estão identificados 7 casos ativos, tendo sido identificados 

todos os contactos. Foram realizados 150 testes a alunos, docentes e colaboradores do 

Centro Escolar de S.Miguel, tendo já recebido a boa notícia de que todos os testes deram 

negativo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Vacinação – Informou que está a decorrer a bom ritmo, estando já imunizados todos os 

idosos com 80 ou mais anos com uma dose e cerca de 340 já com a segunda dose. Na 

faixa etária entre os 65 e 79 anos já foram vacinados 441 pessoas, dos quais 264 já 

tomaram a segunda dose, acrescentando que se perspetiva que, durante a próxima 

semana, possam estar vacinadas todas as pessoas com mais de 65 anos. ------------------------  

----- Certificação Barro Preto – Deu conta de que foi concluído o processo de certificação 

do Barro Preto de Olho Marinho, tendo sido o primeiro barro preto do país a ser certificado e 

um dos 16 produtos locais certificados. ------------------------------------------------------------------------  

----- Bupi – Disse estar a avançar bem o processo do balcão Bupi, de registo predial 

simplificado, dando conta de que foram realizadas reuniões com grandes proprietários do 

concelho, Juntas de Freguesia, ZIF’s e Baldios, referindo que este é um projeto com 

duração de 3 anos, no âmbito de uma candidatura liderada pela CIM-Região de Coimbra. ----  

----- EN2 – Congratulou-se com o acordo conseguido e com a melhoria das condições de 

segurança e de circulação, dando conta de que o Executivo continua muito empenhado na 

alternativa ao IP-3, considerando que a EN-2 será sempre uma estrada turística e de serviço 

apenas local. Deu conta de que apesar do investimento na alternativa ao IP-3 ter sido 

retirado do PRR, foi já, entretanto, publicada em Resolução do Conselho de Ministros a 

autorização à Infraestruturas de Portugal para desenvolver diligências para a implementação 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 

 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

dos projetos retirados do PRR, tendo já sido alocado um valor financeiro global de 143 

milhões de euros, e havendo um empenho para que estes investimentos possam ser 

realizados até 2026. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Manteve o compromisso em não deixar que este investimento possa ‘cair’, dada a sua 

importância para o desenvolvimento do concelho, mantendo a esperança de que possa em 

breve ser concretizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 06 minutos. -----------  
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