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----- Reunião Ordinária Pública de 2 de julho de 2021 no Salão Nobre da 

Câmara Municipal  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----- VICE-PRESIDENTE: Artur Jorge Baptista dos Santos -------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Marcos André Marta Bento  ------------------------------------------------------------  

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

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

----- FALTA: Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques. -------------------  

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

reunião, dando conta da ausência do Sr. Presidente da Câmara Municipal, por se encontrar 

em gozo de período de férias. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- Apresentou ainda as alterações realizadas aos documentos referentes aos pontos 4 e 6 

da ordem de trabalhos, nomeadamente a inclusão dos montantes de apoio e a 

obrigatoriedade de colaboração na reposição das espécies cinegéticas no caso do protocolo 

com a Associação Cultural e Recreativa de Caça de Vila Nova de Poiares, e ainda a 

correção da identificação da sede e da matriz de registo do edifício no caso do contrato de 

comodato a celebrar com a ARSM.  --------------------------------------------------------------------------  

1- Resumo Diário de Tesouraria;  --------------------------------------------------------------------------  
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----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 01 de julho de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.194.539,25 € (um milhão, cento e 

noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 296.012,93 € (duzentos e noventa e seis mil, doze 

euros e noventa e três cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

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

 2- Informação dos Serviços;  -------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 18 de junho e 1 de julho de 2021, no valor 

total de 483.700,58€ (quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos euros e cinquenta e oito 

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

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 1 de julho 

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

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

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, sugerindo ao Executivo que os 

documentos relativos aos resumos diários da Tesouraria e da Informação dos Serviços, 

voltem a ser enviados antes das reuniões por correio eletrónico, como já era feito quando as 

reuniões se faziam por videoconferência.   -----------------------------------------------------------------  

3- Situação Social | Proposta de Apoio Financeiro;  ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo MyDoc nº 7985/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro pontual no valor de 

1.150€ (Mil cento e cinquenta euros), nos termos da informação técnica nº 7985/2021. -------  
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4- ACRCP - Associação Cultural e Recreativa de Caça de Vila Nova de Poiares - 
Minuta de Protocolo;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Minuta de Protocolo de Atribuição de Apoios 

Financeiros - 2021 a celebrar com a ACRCP – Associação Cultural e Recreativa de Caça 

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

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de atribuição de 

apoios financeiros para o ano de 2021, a celebrar com a ACRCP – Associação Cultural e 

Recreativa de Caça Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------------  

 5- AEDP - Associação Empresarial de Poiares - Minuta de Protocolo;  ----------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo MyDoc nº 7169/2021, 

acompanhada da minuta de protocolo de cooperação na realização de estágios de curta 

duração no concelho de Vila Nova de Poiares, a celebrar com a Associação Empresarial de 

Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, dando conta que decorre do que foi inicialmente 

deliberado para a Associação Porta Lilás, sendo que, com a extinção dessa entidade, e para 

que não fique em situação de vazio, se propõe que seja celebrado protocolo com a 

Associação Empresarial de Poiares. -------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, questionando se os 500 euros 

previstos no protocolo para atribuição à AEDP é um valor global ou por cada estagiário. ------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, dando conta de que se trata de um valor global a 

atribuir à entidade para a gestão dos processos de estágio. -------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a 

AEDP - Associação Empresarial de Poiares. --------------------------------------------------------------  

 6- ARSM - Associação Recreativa de São Miguel - Minuta de Contrato de Comodato;   
----- Para este assunto foi presente a minuta de contrato de comodato, a celebrar com a 

ARSM - Associação Recreativa de São Miguel ------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, referindo que não vinha nos 

documentos a planta de localização e questionando qual o edifício em causa, tendo o Sr. 

Vice-Presidente, respondido tratar-se da parte anexa, onde funciona a bilheteira. ---------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de comodato a 

celebrar com a ARSM - Associação Recreativa de São Miguel. --------------------------------------  

 7- ARSM - Associação Recreativa de São Miguel - Minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo;  ------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar com a ARSM - Associação Recreativa de São Miguel ----------------------  

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

desenvolvimento desportivo a celebrar com a ARSM - Associação Recreativa de São 

Miguel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 8- ADP - Associação Desportiva de Poiares - Minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo;  ------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar com a ADP - Associação Desportiva de Poiares. ----------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, explicando o ponto e os termos do contrato-programa 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

comparticipação COVID é inferior às restantes entidades. ---------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, explicando que no caso concreto, as instalações são 

municipais e o município já assume a maior parte dessas despesas, pelo que não faria 

sentido efetuar a transferência para a ADP. ----------------------------------------------------------------  

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

desenvolvimento desportivo a celebrar com a ADP - Associação Desportiva de Poiares. ------  

9- ELOGE - Selo Europeu de Excelência Governamental;  ----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a comunicação recebida por e-mail referente à 

comunicação da atribuição do Selo Europeu de Excelência Governamental.----------------------  

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente, explicando o processo de atribuição deste Selo, e o 

desafio lançado pela ATAM aos 308 municípios, dos quais apenas 15 participaram num 

primeiro workshop, resultando depois na candidatura de apenas 7, entre os quais o de Vila 
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Nova de Poiares, aproveitando para realçar o trabalho dos técnicos que acompanharam a 

candidatura, possibilitando esta distinção. ------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, referindo que sem retirar o mérito da 

candidatura, o Município de Poiares recebeu a distinção apenas porque concorreu, dado 

que conforme email na documentação enviada, todos os 7 municípios que concorreram 

reuniram as condições para receber o prémio, facto que não é explicado na comunicação do 

Município. Sublinhou que as comunicações devem ser mais cuidadas e assertivas para não 

cair em descrédito. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Vice-Presidente, explicando que efetivamente foram só 7 os 

municípios que concorreram, mas foram todos convidados, havendo municípios que 

decidiram não concorrer, por diversas razões, referindo que Poiares assumiu esse risco, 

realçando que houve municípios que estiveram no primeiro workshop e depois não 

avançaram, inclusivamente autarquias com estruturas muito maiores, como Oeiras ou Sines. 

Considerou ainda que o convite inicial foi dirigido a todos os municípios, e ainda assim, não 

obstante o número de candidaturas apresentadas, deve elogiar-se o facto de ter sido 

conseguido este reconhecimento em matéria de boas-práticas de governação. ------------------  

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

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

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

intervenção que está a ser feita no pavimento junto à ETAR da Ribeira do Moinho, 

pretendendo esclarecimentos sobre o que terá corrido mal para se realizar nova 

intervenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Referiu ainda que na última Assembleia Municipal o PSD solicitou que fosse 

investigado pelo Ministério Público uma alegada inconformidade num processo de 

licenciamento, conforme notícias que vieram a público. Manifestou a disponibilidade 

do PSD colaborar, caso se entenda que é esse o caminho, dado que é fundamental 

salvaguardar o bom nome do Município. ------------------------------------------------------------  

----- Endereçou felicitações aos deputados independentes pela coragem de se 

desvincularem do grupo municipal, e felicitou também o Sr. Vice-Presidente, pela 

forma como liderou esta reunião que, apesar dos poucos pontos, certamente nada 

terá que ver com a ausência do Sr. Presidente em férias. -------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, referindo que 

não é a primeira vez que o Sr. Vice-Presidente conduz uma reunião da Câmara 

Municipal, razão pela qual disse não ser de estranhar. Desejou que o Sr. Presidente 

possa aproveitar as férias para descansar e possa regressar de férias com forças 

reforçadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Sobre as obras junto à ETAR, referiu que a obra foi devidamente acompanhada, 

com alguns problemas que foram sucessivamente sendo identificados e 

apresentados nesta câmara municipal, manifestando a confiança de que os serviços 

municipais estão a acompanhar esta nova intervenção, juntamente com o sr. 

Presidente da Câmara Municipal, que é quem tem o pelouro respetivo. -------------------  

----- Sobre a suposta inconformidade, manifestou algum incómodo pela forma como 

essas suspeitas são lançadas no ar, sem concretizar, apelando ao Sr. Vereador que 

faças as perguntas que entender, concretizando, para que nesta câmara, que é o 

local apropriado, possa ter todas as respostas que pretende. Apenas falou em 

suposta inconformidade, mas se não concretizar está a lançar sobre todos os 

presentes uma suspeita de ilegalidade que não é correta. -------------------------------------  
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----- Acrescentou que na própria Assembleia Municipal foi esclarecido que o assunto 

foi devidamente remetido ao gabinete jurídico e Advogado do Município para que 

accione e remeta o mesmo ao Ministério Público. Adiantou que se a Assembleia 

Municipal entender fazê-lo, está legitimada para o efeito, no entanto, se houver 

questões adicionais as mesmas devem ser colocadas no local próprio, que é esta 

Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, referindo que apenas apontou 

a questão colocada na Assembleia Municipal e da proposta que foi feita para que o 

assunto seja remetido ao Ministério Público. Acrescentou que, se já houve 

diligências nesse sentido, seria importante que posteriormente seja dado 

conhecimento à Câmara do resultado.  --------------------------------------------------------------  

----- Questionado sobre que questões em concreto estão em causa, o Sr. Vereador 

Marcos Bento apontou que foi levantada uma suspeita de venda de um apartamento 

sem licença de utilização, pelo que é importante saber se foi ou não vendido sem 

licença, bem como se houve entretanto ou não a devida fiscalização. ---------------------  

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

desconhecer por completo os moldes em que decorreu a venda, referindo, no 

entanto, que os imóveis carecem de licença de utilização para a devida escritura 

pública, duvidando que qualquer notário o faça sem licenciamento. Adiantou também 

que há negócios em que existe promessa de compra e venda em planta ou em fase 

de acabamentos, sendo que desconhece por completo se houve ou não negócios 

jurídicos, e que, em bom rigor, também não tem que o saber. --------------------------------  

----- No que respeita à emissão de licença explicou quais os tempos médios de 

análise e deferimento dos pedidos no Município, que são muito rápidos, adiantando 

que tal não pode ser apontado como um ponto negativo, mas como uma mais-valia 

na defesa dos interesses dos requerentes. ---------------------------------------------------------  
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----- Em matéria de fiscalização, disse não ser legalmente exigível fiscalização para 

obtenção de licença de utilização nos termos do RJUE, sendo que a fiscalização a 

que se referem tinha exclusivamente a ver com a denúncia efetuada junto dos 

serviços municipais. Contudo, a partir do momento em que houve junção de 

elementos e emissão de licença, não é possível verificar se houve ou não utilização 

anterior, pelo que a fiscalização não foi realizada. -----------------------------------------------  

----- Questionada pelo motivo da não fiscalização, respondeu que as fiscalizações 

não são feitas de um dia para o outro e que foi agendada de acordo com as 

disponibilidades dos serviços, que são exatamente os mesmo que têm de dar 

resposta a um conjunto enorme de outras responsabilidades, dado que o município 

não tem serviços de fiscalização. ----------------------------------------------------------------------  

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

também a Sra. Vereadora dos tempos que ocorreram entre a denúncia que foi feita 

de venda, a resposta com a data da fiscalização agendada, e a data da dita 

fiscalização.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Sra. Vereadora disse não ter presente as datas em concreto e referiu 

inclusivamente que a notícia se encontrava errada e que a denúncia em causa havia 

sido de uma suposta habitação ilegal numa das frações dado que o edifício à data 

não tinha ainda licença de utilização, e que não se tratava de uma venda. ---------------  

----- O Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, mencionou ainda que os tempos 

médios de passagem de licenças não estão em causa, são até um motivo de orgulho 

para o Executivo e para os Serviços, mas sim, o cerne da questão, prende-se com o 

facto de ter ocorrido uma denúncia, por isso mesmo ter sido agendada uma 

fiscalização, e a mesma ter ficado sem efeito com a apresentação dos restantes 

documentos necessários para a licença de utilização. A mesma não deveria ter sido 
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passada sem que tivessem sido esclarecidos os pressupostos da denúncia que 

chegou à Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Concluiu que, dado ter saído uma notícia, pública, acerca do assunto, para bem 

dos interessados, do Executivo e para esclarecimento dos Munícipes, isto deveria 

ser aferido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Apontou que é necessário ter a preocupação de que estas dúvidas e suspeitas 

não podem manchar o funcionamento do município, na medida em que os 

vereadores têm toda a legitimidade de pedir o acesso a todos os elementos dos 

processos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Adiantou que o Município dispõe apenas de 2 técnicos para as obras 

particulares, ordenamento de território, taxas e licenças e todo um conjunto de 

outras responsabilidades, para além das fiscalizações, pelo que não é possível dar 

resposta em tempo tão curto a todas as solicitações, salientando que não há a 

capacidade de sair em fiscalização imediatamente após uma denúncia. ------------------  

----- Deu conta de outras informações, como a apresentação de pedidos de apoio 

para várias obras em instituições e IPSS’s, tendo vindo a ser analisados e também 

equacionadas formas de encontrar outros mecanismos de apoio, acedendo a outras 

formas de financiamento. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou que foram também apresentadas duas plataformas, uma para agregar 

planos estratégicos do município e planos de ação anuais para que se possa ter 

uma perceção mais agregada de todas as estratégias definidas nas diferentes áreas 

de ação, e outra ao nível da Ação Social, para os vários processos de atendimento e 

acesso transversal ao processo, sem duplicação de dados e verificação de apoios já 

concedidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Indicou que foi também apresentado o projeto Sit-flexi, que já vinha sendo 

preparado há vários anos e que irá permitir a utilização de transportes públicos nas 

aldeias com menos habitantes. Disse esperar que se traduza numa melhoria da rede 

de transportes, a preços acessíveis, e que as pessoas possam usufruir deste novo 

sistema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Apontou também que foram assinados os acordos de espaços de coworking e 

teletrabalho, tendo como objetivo também dar resposta às medidas de deslocação 

de trabalhadores para o interior, estando também a este nível a trabalhar para 

acompanhar as tendências nestas novas formas de trabalho. --------------------------------  

----- 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 03 minutos.--  
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