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----- Reunião Ordinária Pública de 3 de dezembro de 2021 no Salão Nobre da 

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

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

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

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  -----------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira ---------------------------------------------------------  

 ------------------------- Maria Albertina Simões Ferreira  -------------------------------------------------------  

 ------------------------- Maria da Luz Pereira Pedroso  ----------------------------------------------------------  

 ------------------------- Sandra Isabel Carvalho -------------------------------------------------------------------  

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

1- Proposta de não aceitação de competências previstas no decreto-lei nº 55/2020, 
de 12 de agosto - Transferência de competências no domínio da ação social - 
Ratificação;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------  

----- “DESPACHO Nº 108 / 2021  -----------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA DE NÃO ACEITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI 

55/2020, DE 12 DE AGOSTO, - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO 

SOCIAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto, diploma de âmbito setorial, veio concretizar a transferência 

de competências para os órgãos municipais, no domínio da Ação Social, ao abrigo dos artigos 12.º e 

32.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. - Lei Quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais.  -------------------------------------------------------------  

Por via deste diploma, passam para a esfera dos municípios responsabilidades como: o serviço de 

atendimento e acompanhamento social; a celebração e acompanhamento dos contratos de inserção 

dos beneficiários do rendimento social de inserção; a elaboração de relatórios de diagnóstico técnico 

e acompanhamento; a atribuição de prestações pecuniárias de carácter eventual em situações de 
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carência económica e de risco social; a elaboração das cartas sociais municipais; a coordenação da 

execução do programa de contratos locais de desenvolvimento social; e a promoção de programas 

nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas.  ---------------------------------------------------------  

Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que não pretendam 

assumir as competências previstas no presente decreto-lei podem faze-lo mediante comunicação 

desse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário da República, do despacho previsto no n.º 3 

do artigo 16.º e das portarias referidas nos artigos 10.º e 11.º.  --------------------------------------------------  

A DGAL informa o serviço competente da segurança social, no prazo de 30 dias corridos a contar do 

termo das datas de comunicação a que se refere o artigo anterior:  ---------------------------------------------  

a) De quais os municípios e entidades intermunicipais que não pretendem concretizar a transferência 

de competências em 2021;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, de quais os municípios e entidades intermunicipais 

que não tenham procedido à comunicação a que se refere o artigo anterior. ---------------------------------  

Todas as competências previstas no supra indicado diploma consideram -se transferidas para as 

autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022. ---------------------------------------  

Para efeitos da deliberação supra indicada determina o nº 3 do art.º 16.º que “no prazo de 90 dias 

corridos após a entrada em vigor do presente decreto-lei, é publicado, por despacho dos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da segurança social, o 

mapa com os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização que são transferidos para 

os municípios no ano de 2021, no âmbito das competências referidas nos artigos 10.º e 11.º” ----------  

Por sua vez referem os citados artigos 10.º nº 1 e 2, e 11.º nº 1 e 2 o seguinte:  ----------------------------  

Art.º 10.º - Serviço de atendimento e de acompanhamento social  ----------------------------------------------  

1 - Compete à câmara municipal assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social 

de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social  --------------------------------------  

2 - A competência prevista no número anterior é exercida nos termos a definir por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da segurança 

social”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Art.º 11.º Acordos de Inserção  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Compete à câmara municipal celebrar e acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do 

rendimento social de inserção.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

2 — A competência prevista no número anterior é exercida nos termos a definir por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da segurança 

social.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No dia 17 de março de 2021, foram publicadas as portarias 63.º, 64.º, 65.º e 66/2021, disciplinadoras 

das competências previstas no Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto. ----------------------------------------  

Por sua vez foi publicado, no passado dia 8 de outubro de 2021, o Despacho nº 9817-A/2021, 

contendo o mapa com os montantes a transferir para os Municípios para fazer face às competências 

descentralizadas no âmbito da ação social. ---------------------------------------------------------------------------  

Consta do suprarreferido mapa os encargos anuais com as competências descentralizadas no 

âmbito da ação social, previstas nos artigos 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, 

no qual são identificados os montantes anuais a transferir para o Município de Vila Nova de Poiares 
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no montante total de 25.870 € (Subsídios Eventuais no valor de 3429 € e Recursos Humanos no 

valor de 22.441€). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entendo não haver condições, nem tempo útil para a autarquia implementar, uma estrutura 

necessária ao desenvolvimento das novas competências no domínio da ação social, que envolve 

também a contratação de recursos humanos necessários para o efeito. ---------------------------------------  

Atendendo à complexidade do processo de transferência e das áreas de intervenção, bem como às 

preocupações atinentes às matérias e implicações financeiras, humanas contratuais e 

organizacionais, entendo não se encontrarem, para já, reunidas as condições para ser tomada uma 

decisão de aceitação destas competências já com efeitos em 2021, uma vez que é necessário 

conhecer o verdadeiro impacto que essas competências irão provocar.  --------------------------------------  

Entendo ainda, pelas razões supra expostas, que o Município de Vila Nova de Poiares só deverá 

aceitar estas competências quando a isso for obrigado, ou seja a partir de 31 de março de 2022.  -----  

Assim, considerando que a Assembleia Municipal reúne no próximo dia 29 de novembro de 2021 e a 

Câmara Municipal só reúne no próximo dia 3 de dezembro de 2021, e tendo em consideração as 

razões supra expostas, decido 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 conformidade com o nº 2 do art.º 24.º do Decreto-Lei 55/2020, de 12 de 

agosto, proposta de não aceitação da transferência de competências, no domínio da ação social para 

os órgãos do Município, aliás reiterando a anterior deliberação e consequente decisão tomada pela 

assembleia municipal na sua sessão de 21 de dezembro de 2021, devendo apenas aceitar as 

referidas competências no domínio da ação social quando a isso for obrigado, ou seja a partir de 31 

de março de 2022.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remeta-se o presente despacho a decisão da Assembleia Municipal e à Câmara Municipal para 

ratificação ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 53.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

motivo da não aceitação tem a ver com as verbas a transferir. ----------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que as verbas propostas 

correspondem ao valor de um técnico superior a tempo inteiro, além de outros meios de 

apoio, que entende serem manifestamente insuficientes. Acrescentou que isso mesmo já foi 

transmitido por diversas vezes à tutela, sendo que as respostas obtidas não vão ao 

encontro das pretensões, pelo que a decisão é a de não-aceitação das competências até 

final de março de 2022, dado que a aceitação só é obrigatória a partir de 01 de abril de 

2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que nesse caso, a partir de 01 de abril terá de fazer outras diligências porque as 

competências serão aceites e os meios serão insuficientes. -------------------------------------------  
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----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, para responder 

afirmativamente, acrescentando que até lá poderá haver alteração de pressupostos. ----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão 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 conformidade 

com o nº 2 do art.º 24.º do Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto, proposta de não 

aceitação da transferência de competências, no domínio da ação social para os órgãos do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Ata nº 3/2021;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 3/2021. ------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 3/2021. --------------------------------  

 3- Ata nº 4/2021;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 4/2021. ------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 4/2021. --------------------------------  

4- Proposta de Mapa de Pessoal para 2022; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

a seguir se transcreve, acompanhada do quadro de mapa de pessoal para 2022. --------------  

----- “PROPOSTA Nº 63 / 2021  -------------------------------------------------------------------------------------------  

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2022 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

Nos termos do nº 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual 

redação, os municípios dispõem de mapas de pessoal aprovados, mantidos ou alterados pela 

Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com a atual redação do art.º 28.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 

publicada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, o Município, deve planear para cada exercício 

orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante a sua 

execução, bem como o respetivo mapa de pessoal, tendo em consideração a missão, as atribuições, 

a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Mapa de Pessoal traduz a previsão dos recursos humanos que se estimam necessários, 

anualmente, para prossecução das atribuições e atividades do Município, referenciando assim, os 
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objetivos a alcançar através de um posto de trabalho bem como o cargo ou categoria a preencher 

que correspondam a tal posto e as atribuições e competências das unidades orgânicas.  ----------------  

Verifica-se em relação ao mapa de pessoal aprovado para o corrente ano de 2020, o seguinte fluxo 

de entradas e saídas:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• A redução de 2 postos de trabalho ocupados, consequência da saída de trabalhadores por 

aposentação; (em 2021 verificou-se a saída de 6 trabalhadores)  -----------------------------------------------  

• O inicio de duas mobilidades internas na categoria proveniente de outro serviço;  ------------------------  

• A saída de 2 trabalhadoras em mobilidade interna na categoria para outra entidade;  --------------------  

• A saída de uma trabalhadora para assumir funções dirigentes noutra entidade da administração 

local, a partir de 1 de dezembro de 2021.  -----------------------------------------------------------------------------  

• O óbito de dois trabalhadores.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta de Mapa de pessoal para 2022 identifica o número e o perfil dos recursos humanos 

necessários para assegurar a missão e as atividades do Município de Vila Nova de Poiares nesse 

ciclo de gestão. Para 2022 comporta assim, 105 postos de trabalho ocupados em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado acrescidos de mais 28 postos de trabalho 

a ocupar: 7 técnicos superiores, 2 assistentes operacionais, 1 Chefes de Unidade de 3.º grau e 4 

Chefes de unidade de 4,º grau, (decorrente de procedimentos concursais que já iniciaram no 

presente ano, - contemplados no mapa de pessoal para 2021 e no plano de recrutamento) sendo que 

os lugares de dirigentes estão atualmente ocupados em regime de substituição por 5 trabalhadores 

do Município. Para o ano de 2022 prevê-se o recrutamento de 2 técnicos superiores, 1 assistente 

técnico e 11 assistentes operacionais.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Tudo isto traduz-se, em termos de recursos humanos, o mínimo indispensável para assegurar a 

missão e o normal desenvolvimento das atividades do município nesse período, muito embora, com 

a transferência de competências já aceites pelo Município, aquelas que por lei foram 

automaticamente transferidas, bem como aquelas que vão ser assumidas obrigatoriamente em 2022, 

os recursos humanos existentes e os previstos ficam muito aquém das necessidades.  -------------------  

Importa referir que se têm efetivado algumas reafectações de trabalhadores entre unidades 

orgânicas com o objetivo de potenciar a otimização do capital humano, valorizando e adequando as 

competências dos trabalhadores às exigências funcionais dos postos de trabalho. O recurso a este 

instrumento de gestão visa uma mais valia para a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços 

municipais, constituindo sem dúvida um fator de motivação para os trabalhadores, por lhes permitir 

diversificar as suas funções, enfrentar novos desafios de trabalho e novas aprendizagens.  -------------  

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares só concretizará a sua estratégia e alcançará os 

objetivos consagrados nas Grandes Opções do Plano de estiver dotada da força de trabalho 

necessária. Compreendendo a importância estratégica dos recursos humanos, fazer hoje a gestão 

de pessoal não significa garantir apenas tarefas administrativas, significa fazer uma verdadeira 

gestão previsional dos postos de trabalho e das competências, que, aliada a uma organização mais 

eficaz do tempo e do trabalho, permite à organização funcionar com eficiência e eficácia e, ao 

mesmo tempo, valorizar as pessoas que nela trabalham, criando oportunidades para as motivações e 

desenvolvimento individual.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tratando-se de um documento previsional o Mapa de Pessoal implica uma avaliação das reiais 

possibilidades de recrutamento, programando-se a abertura dos procedimentos concursais 

necessário nas áreas operacionais mais deficitárias e em setores onde as dificuldades se fazem 
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sentir com maior intensidade e premência, e também o recrutamento de recursos, alguns de maior 

qualificação. Assim o Mapa de pessoal para 2022 reflete o acréscimo de postos de trabalho em 

áreas deficitárias, nomeadamente na carreira de técnico superior e assistente operacional, onde se 

tem vindo, nos últimos 4 anos a verificar um decréscimo de trabalhadores, face à aposentação de 

alguns e infelizmente o falecimento de outros, possibilitando não só a satisfação das mesmas, mas 

também o eventual rejuvenescimento da força de trabalho nas seguintes áreas:  ---------------------------  

 2 postos de trabalho - assistentes operacionais, na unidade de funções sociais;  ------------------------  

 8 postos de trabalho - assistentes operacionais, na unidade de funções sociais – setor da 

educação  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho -técnicos superior na Unidade de Funções Sociais,  -----------------------------------  

 3 postos de trabalho - assistentes operacionais, na unidade de Obras Públicas e Infraestruturas 

Municipais;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2 postos de trabalho - técnicos superiores (Ciências da Educação) na unidade de funções sociais;   

 2 postos de trabalho -técnicos superiores (Eng. Florestal e Eng. Civil) na Unidade de Planeamento 

e obras Particulares;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho- técnico superior na Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e 

Juventude – Setor de Desporto, Associativismo e Juventude;  ---------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho- assistente técnica na Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo 

e Juventude – Setor de Desporto, Associativismo e Juventude  --------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho - técnico superior (contabilidade e Auditoria) na Unidade Financeira  --------------  

 1 posto de trabalho técnico superior (gestão de recursos humanos) na unidade de Administração e 

Recursos Humanos;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho, técnico superior (Direito)na Unidade Administrativa – Gabinete Jurídico  --------  

 5 postos de trabalho em regime de comissão de serviço,  ------------------------------------------------------  

- 1 chefes de unidade de 3.º grau na Unidade de Funções Sociais, atualmente assegurada por uma 

trabalhadora do Município, e  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- 4 chefes de unidade de 4.º grau, na Unidade de Planeamento e Obras Particulares, na Unidade de 

Obras Publicas e Infraestruturas Municipais, na Unidade Financeira, e na Unidade de 

Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude atualmente assegurada por trabalhadores 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, ---------------------------------------------------------------------------  

Que, ao abrigo do disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

delibere propor à Assembleia Municipal, 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 dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, a aprovação do 

Mapa de Pessoal para 2022 anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

referindo que não estão incluídos nestes lugares os trabalhadores que vão passar a integrar 

os quadros do Município por conta da transferência de competências e que serão cerca de 

52 trabalhadores, entre 46 da área da educação e 6 da área da saúde. ----------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD, 

propor à Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 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 dezembro e 80/2013, de 

28 de novembro, a aprovação do Mapa de Pessoal para 2022. ---------------------------------------   

5- Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2022;  --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc n.º 

14549/2021, acompanhada do documento de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

o ano de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, fazendo a apresentação do Orçamento 

e Grandes Opções do Plano, dando conta de que o valor global do Orçamento é de 

11.355.436 euros, valor que já inclui as verbas que estão publicadas para a transferência de 

competências e que serão de aceitação obrigatória a partir de 1 de abril, acrescentando que 

admite serem necessárias alterações, na medida em que grande parte dos valores se 

destinam a encargos com recursos humanos, cujas tabelas remuneratórias já sofreram 

várias atualizações desde 2019, o que certamente irá alterar os cálculos efetuados à data. -  

----- Sobre os valores da receita, ressalvou que apenas são incluídas receitas de projetos 

cujas candidaturas já estão aprovadas, afirmando não arriscar incluir valores de outras 

candidaturas que não têm ainda aprovação, motivo pelo qual muitas rúbricas se encontram 

abertas apenas com 1euro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em matéria de despesa, deu conta as maiores fatias são para os custos com pessoal e 

para a aquisição de bens e serviços, com 2,8 milhões de euros cada. Referiu ainda os 

valores de transferências para instituições, cerca de 870 mil euros e aquisições de bens de 

capital, referentes às grandes obras e investimentos, que totaliza 2,9 milhões de euros. 

Apontou ainda as despesas com o serviço de dívida, que rondam os 950 mil euros. -----------  

----- No que respeita às Grandes Opções do Plano explicou pormenorizadamente os valores 

das rubricas mais relevantes, como a Proteção Civil, com 195 mil euros, também as 
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funções sociais, com perto de 4 milhões de euros, ordenamento do território com 1,1 

milhões de euros, onde se inclui a manutenção de edifícios municipais, requalificação do 

centro histórico, as ciclovias, o Bupi e a revisão do PDM. Apresentou também os 

investimentos previstos na área da cultura, com cerca de 513 mil euros, referentes às 3 

candidaturas já em execução “do Xisto à Chanfana”, “Artes à Rua” e “Entre Deus e o 

Diabo”, financiados a 100%, mas também à previsão da possibilidade de organização da 

POIARTES dotando-a de 200 mil euros e também do apoio às Festas de Nossa Senhora 

das Necessidades, com dotação de 40 mil euros. Para o desporto referiu a dotação de 

165.500 euros, explicando as rubricas correspondentes; para as funções económicas deu 

conta de uma dotação de 1.560.500 euros, onde as maiores ‘fatias’ vão para os transportes 

com 735 mil euros, para o contrato de eficiência energética, com 150 mil euros, 

arruamentos com 200 mil euros, entre outras rubricas com menos dotação, como o terminal 

logístico, empreendedorismo, dossier do investidor e espaços de co-working no edifício do 

Mercado Municipal. Deu ainda conta das rubricas alocadas ao turismo com uma dotação 

global de 62 mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que este documento foi trabalhado com todas as áreas do município, 

tendo também sido ouvidas todas as forças partidárias, bem como os presidentes das 

quatro juntas de freguesia, pelo que disse acreditar que é um orçamento que responde às 

necessidades identificadas.---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo que é um 

documento necessário, mas político, que reflete as opções da maioria. Acrescentou que 

existem muitas rubricas ‘outros’ com montantes consideráveis e que não são explicados. ---  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que a parte política foi a 

que apresentou na sua intervenção, no âmbito das Grandes Opções do Plano, na medida 

em que tudo o resto é materializado em termos contabilísticas de acordo com as regras 

legalmente previstas. Solicitou ao técnico Paulo Duarte que explicasse às senhoras 

vereadoras as rubricas em que têm dúvidas, tendo o mesmo explicado que na maioria dos 

casos se prende com os classificadores que assim o determinam, ou para os casos em que 

não têm cabimento noutras rubricas devidamente especificadas, concluindo que são de 
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facto muitas rubricas classificadas como ‘outras’, mas que derivam diretamente do plano de 

contas e do classificador contabilístico. -----------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu ainda que o que interessa para a 

discussão são as opções políticas porque o resto são as formas como tudo se classifica 

contabilisticamente, acrescentando que, por isso a única intervenção da maioria na 

elaboração do documento acontece ao nível das intenções políticas e das candidaturas que 

vão sendo apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD, 

aprovar o Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2022. ---------------------------  

----- Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. ---------------  

 6- Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais;  ----------  
----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

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

----- “PROPOSTA Nº 62 / 2021  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais, para os efeitos previstos 

na al. c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro na sua redação atual, e do artigo 

12º do decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

99/2015, de 2 de junho  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Considerando o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, adaptado à 

Administração Local, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem 

lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de 

compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser 

efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando:  ------------------------  

- Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;  --------------------------------------  

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 €, em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.  ------------------------------------------  

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na sua versão atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 

pagamentos em atraso, posteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei nº 127/2012 de 21/06, na 

sua versão atual, a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 

sujeita a autorização prévia da do Órgão Deliberativo, quando envolvam entidades da administração 

local;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que o artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21/06, na sua redação atual, que veio 

regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos do artigo 12º, estabelece que a referida 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser conferida aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano;  ---------------------------------------------------------------------------  

Considerando que, atenta esta faculdade, e ainda a celeridade, eficácia e boa implementação da 

estratégia de desenvolvimento municipal justamente desenvolvida pelos órgãos de Município, 

nomeadamente através da aprovação dos documentos previsionais, importa que seja solicitada a 

referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artigo 22º do decreto-

Lei 197/99, de 8 de junho;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, e para os efeitos previstos na línea 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;  ------------------------------------------  

Face aos considerandos enunciados propõe-se que:  --------------------------------------------------------------  

1 – A Câmara Municipal delibere aprovar e submeter 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 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal que:  ------------------------------------------  

Resultem projetos ou ações constantes das Grandes 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 seguintes 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 

dotada a rubrica da despesa prevista no orçamento.  ---------------------------------------------------------------  

Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos e alteração ao 

cronograma físico de investimentos.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso, ou subsequentes modificações, gerem 

encargos plurianuais, conforme dispões o nº 4 do artº 16º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro.  -------  

2. A Câmara Municipal delibere 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 procedimentos 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. ----------------------------------------------------------------  

3. A Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a delegação no Presidente da 

Câmara Municipal da competência genérica para a assunção de compromissos 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 alínea 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.  -------------------------------------------------  

4. Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, seja presente em todas as sessões 

ordinárias da Assembleia Municipal uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia genérica objeto da presente proposta. --------------------------------------------  



 

 

  

 11  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD, 

aprovar e submeter 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 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal que:  -------------------------------  

-Resultem projetos ou ações constantes das Grandes 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 seguintes 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 dotada a rubrica da despesa prevista no orçamento.  -----------------------------------  

-Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos e 

alteração ao cronograma físico de investimentos.  --------------------------------------------------------  

-Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso, ou subsequentes modificações, 

gerem encargos 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 procedimentos 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 compromissos 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 alínea 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Deliberou ainda que, com a emissão da autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, seja presente em todas as sessões 

ordinárias da Assembleia Municipal uma listagem com os compromissos plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica objeto da presente proposta. -------------  

 7- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação financeira - 
projeto 27.1 - Unidades Móveis de Saúde - Cabos na Região de Coimbra;  -----------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 

14934/2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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. ----------------------------------  

 8- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação financeira - 
projeto 27 - Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra;  --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 

14957/2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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.  -------------  

 9- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação financeira - 
projeto 64 - Programa de Apoio à Redução Tarifária - PART 2020;  ----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 

14867/2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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. ------  

 10- Atualização das taxas e preços dos Regulamentos Municipais para 2022;  ----------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 

14198/2021, acompanhada da informação da variação média dos últimos doze meses do 

IPC publicada pelo INE, bem como do quadro com a proposta de atualização das taxas e 

preços dos regulamentos municipais. -------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que a pandemia 

trouxe muitas dificuldades, muita redução dos negócios, considerando que este aumento, 
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em cêntimos, acaba por ser inoportuno, devendo ser repensado de forma a permitir que 

2022 seja um ano de crescimento. -----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, concordando com o ponto de vista 

da Sra. Vereadora do PSD, mas disse não ter alternativa porque o município está obrigado 

a esta atualização das taxas dos regulamentos em linha com a taxa de inflação, no âmbito 

do Plano de Ajustamento Municipal. Acrescentou ainda que se trata de uma taxa genérica, 

aplicada a todos os regulamentos, referindo que nalguns casos, o aumento é de tal forma 

residual, que nem faria sentido nenhum ser aplicado, mas como se trata de uma obrigação, 

não pode ser alterado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD, 

aprovar a atualização das taxas e preços dos regulamentos municipais 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%. ----------------------  

11- Associação de Patinagem de Coimbra - Pedido de cedência de espaços - CCP;  ---  
---- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

----- “PROPOSTA Nº 61 / 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP – Salão de Congressos - Associação de Patinagem de Coimbra -----------------  

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

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

A “Associação de Patinagem de Coimbra”, veio, através de email datado de 11.11.2021, solicitar, 

além do mais, que o Município de Vila Nova de Poiares ceda um espaço no CCP-Centro Cultural de 

Poiares, para a realização do 1º Encontro de Veteranos de Hóquei em Patins, a ter lugar no Nosso 

Concelho, no próximo dia 08 de Dezembro de 2021. ---------------------------------------------------------------  

Como é do conhecimento de todos/as, aquela Associação tem já desenvolvido actividade no 

N/território, fomentando a prática desportiva e a patinagem, seja na modalidade de patinagem 

artística (através da A.R.S.M.), seja na modalidade de hóquei em patins, embora esta última sem 

praticando há alguns anos. Em todo o caso, o desporto e a prática desportiva deve ser preocupação 

de todos os Municípios, focando-se não exclusivamente no futebol (desporto com maior número de 

adeptos), mas em todas as modalidades, potenciando um estilo de vida mais saudável à 

comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No caso em apreço, tratar-se do 1º Encontro de Veteranos de Hóquei em Patins, modalidade que já 

teve expressão no N/Concelho e que, tendo lugar no N/Município, poderá incentivar novos adeptos e 

praticantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, a realização deste tipo de eventos no Concelho, especial ente os de carácter 

desportivo, tem efeito no comércio local, no alojamento e na restauração do Concelho, atendendo ao 

número de visitantes que nos procurarão durante aquele período. Este evento em particular, por se 

tratar de um encontro de ex-praticantes da modalidade, potenciará o conhecimento do N/território, 

não apenas dos próprios, mas igualmente de familiares e amigos que poderão acompanhar a 

actividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Além do mais, durante o decurso do evento, será também potenciado o envolvimento das gentes 

locais e dos artesãos e empresários locais, mostrando, preferencialmente, o muito que é Nosso: 

gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc.. -----------------------------------------------------  

Refira-se ainda que um evento como o aqui em causa, é também de relevância para a estratégia 

Municipal, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo à prática desportiva e associativa.   

No mais e atendendo à situação epidemiológica que ainda atravessamos, deverão dar cumprimento 

à legislação vigente no que respeita à lotação do espaço (adequado à presença da estimativa de 30 

pessoas), em função a área disponível (m2) devidamente delimitada e mantendo o distanciamento 

entre pessoas (dentro do possível); ter circuitos de entrada e saída devidamente identificados e 

desencontrados de modo a não haver cruzamento de pessoas; disponibilizar solução antissética de 

base alcoólica nas entradas e nas saídas; ter indicação – avisos com instruções de desinfeção das 

mãos, uso da máscara, distanciamento físico, etiqueta respiratória; serem observadas as normas e 

as orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde designadamente, referentes ao 

distanciamento físico, utilização de máscara, higiene das mãos com solução antissética de base 

alcoólica e cumprimento das medidas de prevenção e controlo da COVID-19; dando cumprimento à 

demais legislação vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos 

previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ----------------------------  

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

quanto a esta cedência não se sabe ainda se a atividade irá ser ou não realizada, dado que 

alteraram as premissas quanto à utilização dos espaços. Acrescentou que mesmo em 

relação a outras cedências já deliberadas pela Câmara Municipal estão a ser 

acompanhadas em permanente articulação com as autoridades de saúde, a fim de 

averiguar da possibilidade de realização, dando o exemplo do CBEISA que já cancelou a 

sua festa de Natal no CCP, cuja cedência já tinha sido deliberada, concluindo que nenhuma 

atividade será realizada sem a devida avaliação das condições ao momento da sua 

realização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de espaço no CCP-Centro 

Cultural de Poiares à Associação de Patinagem de Coimbra, para a realização do 1º 

Encontro de Veteranos de Hóquei em Patins. ---------------------------------------------------------------  

 12- Centro de Emprego e Formação Profissional - Pedido de cedência de espaços - 
CCP;  -  
---- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

----- “PROPOSTA Nº 60 / 2021  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP – Salão de Congressos - IEFP - SESSÕES PROGRAMA INCORPORA  -------  

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

V/Exa. o seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de 

relevância comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e 

municipais disponíveis nos territórios.  ----------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização.  ---------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Congressos – pelo IEFP (utilização no dia 02 de 

Dezembro), nos exactos termos do pedido, para divulgação do Programa INCORPORA, parece 

enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Além do mais, o IEFP é 

parceiro do Município na implementação de medidas de inclusão no mercado de emprego, no 

fomento de formação, entre outra valência de inclusão profissional. Aparenta, assim, inequívoco o 

manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as 

desenvolvidas pelo IEFP. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

No mais, sempre se diga que, as actividades desenvolvidas têm impacto social económico, quer 

comunitário local, quer regional e transfronteiriço, envolvendo pessoas de todas as proveniências e 

escalões etários, potenciando, assim, a salutar convivência, a criação de laços e redes sociais, 

promovendo o desenvolvimento local e regional, formando seres humanos, em igualdade de 

oportunidades e direitos, pelo que a "todo" o Estado compete a esta prossecução, cabendo, portanto, 

também à Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação desse desiderato 

constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de 

Congressos, por forma a que se realize a actividade com toda a dignidade que merece.  -----------------  

Atendendo a que não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à próxima reunião da 

Câmara Municipal para deliberação, proponho seja deferida a utilização do espaço do CCP por 
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V/Exa. e remetido à reunião da Câmara Municipal seguinte para ratificação, nos termos e para os 

efeitos para os efeitos das als. o) e u) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12/09.” -------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência de espaço no 

CCP-Centro Cultural de Poiares ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para 

divulgação do Programa INCORPORA. -----------------------------------------------------------------------  

 13- Centro de Emprego e Formação Profissional - Cedência Espaço CCP - 
Realização de sessões para divulgação de ofertas formativas; 
---- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

-----“ PROPOSTA Nº 64 / 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - Realização de sessões para divulgação de ofertas 

formativas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias ativas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de 

relevância comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e 

municipais disponíveis nos territórios. -----------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afetos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem afetação 

da atividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades públicas, 

instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se destina a 

utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização.-----------------------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Congressos – pelo IEFP (utilização nos dias 06 

e 13 de Dezembro), nos exatos termos do pedido (período das 10:00 às 13:30 para o máximo de 25 

pessoas), para realização de sessões de divulgação de ofertas formativas, parece enquadrar-se em 

interesse público municipal e da comunidade geral. Além do mais, o IEFP é parceiro do Município na 

implementação de medidas de inclusão no mercado de emprego, no fomento de formação, entre 

outra valência de inclusão profissional. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio 

no desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas com as desenvolvidas pelo IEFP. ---------  

No mais, sempre se diga que, as atividades desenvolvidas têm impacto social económico, quer 

comunitário local, quer regional e transfronteiriço, envolvendo pessoas de todas as proveniências e 

escalões etários, potenciando, assim, a salutar convivência, a criação de laços e redes sociais, 

promovendo o desenvolvimento local e regional, formando seres humanos, em igualdade de 

oportunidades e direitos, pelo que a "todo" o Estado compete a esta prossecução, cabendo, portanto, 

também à Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação desse desiderato 

constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de 

Congressos, por forma a que se realize a atividade com toda a dignidade que merece. -------------------  
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Assim, deverá o assunto ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação, 

concedendo-se a utilização do espaço do CCP, nos termos e para os efeitos para os efeitos das als. 

o) e u) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12/09.” -----------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do espaço no CCP-Centro 

Cultural de Poiares ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, para realização de 

sessões de divulgação de ofertas formativas. ---------------------------------------------------------------  

14- Natal em Atividade 2021 | Normas de funcionamento;  ----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 14869/2021, 

acompanhada das normas de funcionamento “Natal em Atividade 2021”. --------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de funcionamento da 

iniciativa “Natal em Atividade 2021. ----------------------------------------------------------------------------  

15- 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;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº45/2021, cujo titular é António João Rodrigues 

Ferreira, com vista à legalização de um anexo e alterações efetuadas em moradia, sita em 

Rua Manuel Lopes Antão - Venda Nova. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 16- Processo de Obras n,º 49/2021 - Reabilitação de moradia unifamiliar - Valdemar 
Carvalho - Rua da Igreja - Santa Maria;  -------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº49/2021, cujo titular é Valdemar Carvalho, com 

vista à Reabilitação de moradia unifamiliar, sita em Rua da Igreja - Santa Maria. ----------------  

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

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

17- Listagem de edificações devolutas - Ferreira, Safaíl, Vendinha e Entroncamento - 
inicio dos procedimentos tendentes à audiência de interessados, relativamente à 
intenção do Município de considerar as respetivas edificações em situação de 
devolutas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12998/2021, 

acompanhada da listagem de edificações identificadas em situação de devolutas.--------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que este processo já se 

iniciou há algum tempo, sendo que também estava previsto em sede do plano de 

ajustamento, e que configura um incentivo à recuperação dos prédios esquecidos, 

desabitados e devolutos, podendo ser uma das soluções para o problema da falta de 

habitações para o mercado de arrendamento. --------------------------------------------------------------  

----- Recordou que foi um processo que iniciou no perímetro da ARU e da Zona Industrial, e 

também no centro histórico, e que se pretende estender a todo o concelho, apesar de ser 

um processo muito moroso. Agora são presentes os edifícios identificados nos lugares de 

Ferreira, Safaíl, Vendinha e Entroncamento, sendo apenas ainda a primeira fase, e apenas 

a autorização para início dos procedimentos, informando os proprietários e dando prazo 

para que se pronunciem quanto às intenções de intervenção nos seus edificados. -------------  

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

todos estes edificados foram avaliados tecnicamente, no âmbito das definições do CIMI e 

legislação específica. Acrescentou ainda que foi solicitada à AT a identificação dos 

proprietários e à e-Redes e APIN a listagem dos edifícios que não têm contratos de serviços 

há pelo menos 2 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

percentagem de IMI que é agravada. --------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que nestes casos o valor 

do IMI é três vezes superior ao normal, sendo que, ainda assim, de uma forma geral são 

valores que já de si são reduzidos, no entanto, é o valor máximo permitido por lei, 

salvaguardando que o objetivo não é taxar, mas incentivar os proprietários a intervir nos 

seus imóveis, de forma a não ficarem eternamente abandonados. -----------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD, 

aprovar o início dos procedimentos tendentes à audiência de interessados, 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 

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, dando informação sobre o 

processo de vacinação no concelho, informando que o Município continua a ter uma equipa 

com 3 colaboradores a prestar apoio no Centro de Saúde, a par de um polícia municipal e 

dois jovens voluntários, cuja atividade é integrada no programa curricular da disciplina de 

Cidadania. Deu conta de que no passado domingo houve um problema central com 

mensagens de convocação e desconvocação e nova convocação para o mesmo dia, que 

gerou confusão nas pessoas e reduziu o número de vacinas administradas. Indicou que foi 

uma situação pontual e que já está a ser ultrapassada com contactos diretos pelo município, 

estando já convocados para o próximo fim-de-semana 450 pessoas, a que irão acrescer 

outras 200, que faltaram no fim-de-semana anterior.  -----------------------------------------------------  

----- Sublinhou que se trata de uma logística muito complicada, mas que está a correr bem 

fruto de todo o apoio que o município tem prestado. -------------------------------------------------------  

----- Informou também que estão a ser feitas escalas de serviço nos diversos departamentos 

municipais, contemplando regime de teletrabalho sempre que possível, com início já a partir 

de 13 de dezembro, dado que apesar de ser apenas obrigatório na primeira semana de 

2022, já é recomendado que se aplique. ----------------------------------------------------------------------  

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

realização do Mercado de Natal, nos próximos dois fins de semana, não havendo no entanto 

qualquer impedimento para a sua realização, dada a definição de baixo risco de contágio 

associado, na medida em que é realizado ao ar livre e num espaço amplo, referindo ser uma 

oportunidade para as pessoas poderem fazer as suas compras, representando também um 
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apoio ao próprio comércio local, onde as pessoas também podem aproveitar os vouchers 

que são atribuídos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou que também estão previstas atividades culturais no âmbito das candidaturas 

da Rede Cultural Terras da Chanfana, sendo que a sua realização será naturalmente 

avaliada a cada momento, em função das condições que se verifiquem. ----------------------------  

----- Referiu-se ainda à intervenção da Sra. Vereadora Sandra Carvalho, a propósito da 

proposta de atualização das taxas e preços, dizendo compreender as considerações 

apresentadas, em que houve de facto dificuldades acrescidas, mas também criação de 

novas oportunidades não só de emprego, mas também de criação do próprio negócio. 

Acrescentou que tem sido uma oportunidade para estes territórios fixarem pessoas que aqui 

encontraram refúgio e oportunidade de ‘fugirem’ do reboliço dos grandes centros. --------------  

----- Compras no Comércio Local – Reforçou o apelo às compras no comércio local, 

recordando a iniciativa da AEDP, com apoio do Município, na atribuição de vouchers. ---------  

----- Iluminação de Natal – deu conta de que está a ser instalada, não só com os serviços 

contratados, mas também com as decorações da iCreate que estão a tornar a vila ainda 

mais bonita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Almoço de Natal – informou que o tradicional almoço de Natal com os trabalhadores e 

eleitos do município costuma juntar quase 200 pessoas, estando previsto para o dia 20, mas 

que muito dificilmente terá condições para se realizar, fruto da situação que se vive neste 

momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Feriado Municipal – Disse não saber, a este momento, em que moldes poderá ser 

realizado, em que à situação COVID acresce o constrangimento da marcação de eleições, 

pelo que não haverá condições para convidar um membro do Governo, como habitualmente 

acontecia. Apesar de não haver ainda indicação de como se poderá realizar, garantiu que 

será assinalado com a dignidade que merece, da forma que for possível.  -------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

 

----- 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 40 minutos. -  
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