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

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

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

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

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; 



 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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»); -------------------------------------------------------------------------------  

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»);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. --------------------------------------------------------------------------------  

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.” -----------------------------------------------   

----- 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. --------------------------------------------------------  
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------ 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; ----  

- Delibou 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.  ----------------  

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

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

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, 
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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. -----------------------------------------------------------------  

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

----- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS. ---------------------------------------------------------  

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

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente. -----------------------------------------------------------------------------  
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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 06 minutos. -----------  
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