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----- Reunião Ordinária Pública de 5 de novembro 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- Nomeação de representante na CPCJ;  ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 54/2021 da Sra. Vereadora Maria da Luz 

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

----- “PROPOSTA Nº 54 / 2021  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Nomeação de representante na CPCJ  ----------------------------------------------------------------------------------  

Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

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

As comissões de proteção de crianças e jovens (CPCJ), são instituições oficiais não judiciárias com 

autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a 

situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento 

integral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com âmbito de intervenção territorial de base essencialmente municipal, as CPCJ integram na 

respetiva composição representantes de um universo de entidades e pessoas para tanto indicadas ou 

designadas, face à respetiva ligação com a promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens 

– artigos 17.º, n.º 2 e 20.º da LPCJP. ------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à composição da CPCJ, a al. a) do art.º 17 da supracitada Lei, refere que a mesma é 

composta, nomeadamente por “Um representante do município, a indicar pela câmara municipal, dos 

municípios, a indicar pelas câmaras municipais, no caso previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º, 

ou das freguesias, a indicar por estas, no caso previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º, de entre 

pessoas com especial interesse ou aptidão na área das crianças e jovens em perigo”;  --------------------  
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Nos termos do art.º 26.º da LPCJP os membros que exercem funções na comissão de proteção são 

designados por um período de três anos, com possibilidade de renovação por duas vezes, o que 

resulta um dever de exercício.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Do mesmo modo, não existe disposição legal que preveja que a alteração dos órgãos autárquicos 

ocorrida na sequência de eleições interfere ou pode interferir, interrompendo-o ou fazendo-o cessar, 

na duração do mandato, ainda em curso, do membro anteriormente indicado.  -------------------------------  

No entanto o representante indicado pelo Município, no mandato ainda em vigor, Doutor Artur Jorge 

Baptista do Santos veio apresentar a sua renuncia a tal representação, com efeitos a partir 09 de 

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

Assim, tendo em consideração o supra exposto, proponho que a Câmara delibere e 

consequentemente aprove a designação da Técnica Superior, Maria de Fátima Roxo Vitorino, como 

representante do Município na CPCJ, nos termos da a) do art.º 17 da Lei Proteção de Crianças e 

Jovens.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de designação da Técnica 

Superior, Maria de Fátima Roxo Vitorino, como representante do Município na CPCJ, nos 

termos da a) do art.º 17 da Lei Proteção de Crianças e Jovens.  ---------------------------------------  

2- Designação de representante do Município em empresas locais e entidades 
participadas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 55/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

----- “PROPOSTA Nº 55 / 2021  ----------------------------------------------------------------------------------  

Designação de Representante do Município em Empresas Locais e Entidades Participadas - 

Alínea oo) do art.º 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro João Miguel Sousa 

Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à Câmara 

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

No passado dia 14 de outubro, a Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara 

Municipal designou o Presidente da Câmara Municipal como representante do Município na 

assembleia geral das empresas locais, assim como os seus representantes em quaisquer 

outras entidades nas quais o Município participe, independentemente de integrarem ou não 

o perímetro da administração local. -----------------------------------------------------------------------------  

O Município de Vila Nova de Poiares integra as seguintes entidades:  -------------------------------  

a) PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS:  --------------------------------------------------  

Águas do Centro Litoral, S.A  -------------------------------------------------------------------------------------  

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Beira Centro, C.R.L.  --------------------------------------------------  

MUNICÍPIA, S.A  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.  ------------------------------------------------------------  

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA  -------------------------------------------------------------------  
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APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior E.I.M S.A  --------------------------  

FAM – Fundo de Apoio Municipal  -------------------------------------------------------------------------------  

B) PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS:  ------------------------------------------  

Cesab – Centro de Serviços do Ambiente  --------------------------------------------------------------------  

Associação Coimbra Região Digital  ----------------------------------------------------------------------------  

Associação Nacional de Municípios Portugueses  ----------------------------------------------------------  

Associação Qualifica – oiGin Portugal  -------------------------------------------------------------------------  

Areac – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro -------------------------------------------  

DUECEIRA – Associação de desenvolvimento do Ceira e Dueça  -------------------------------------  

AIRC – Associação de Informática da Região Centro  -----------------------------------------------------  

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra  -------------------------------------------------------  

Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra  ----------------------  

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2  ----------------------------------------------  

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas ---------------------------------------------------  

No uso da competência que me é legalmente conferida pelos nº 4 do artigo 58.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação e artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, por meu despacho 84/2021, de 16 de outubro, foram fixadas áreas funcionais que 

ficaram sobre a minha alçada, atribuindo ás Senhoras Vereadoras determinados pelouros 

(áreas de atuação).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto urge designar os representantes do Município nas diversas entidades 

suprarreferidas, tendo em conta a distribuição de pelouros supra indicada. ------------------------  

Assim em cumprimento da deliberação de 14 de outubro fica designado o Presidente da 

Câmara Municipal como representante das seguintes entidades:  -------------------------------------  

Águas do Centro Litoral, S.A  -------------------------------------------------------------------------------------  

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Beira Centro, C.R.L.  --------------------------------------------------  

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.  ------------------------------------------------------------  

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA  -------------------------------------------------------------------  

APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior E.I.M S.A  --------------------------  

FAM – Fundo de Apoio Municipal  -------------------------------------------------------------------------------  

Cesab – Centro de Serviços do Ambiente  --------------------------------------------------------------------  

Associação Coimbra Região Digital  ----------------------------------------------------------------------------  

Associação Nacional de Municípios Portugueses  ----------------------------------------------------------  
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Areac – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro -------------------------------------------  

DUECEIRA – Associação de desenvolvimento do Ceira e Dueça  -------------------------------------  

AIRC – Associação de Informática da Região Centro  -----------------------------------------------------  

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra  -------------------------------------------------------  

Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra  ----------------------  

Ficando a Sr.ª Vereadora Ana Lara Henriques de Oliveira como representante do Município 

nas seguintes entidades:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIA, S.A  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação Qualifica – oriGIn Portugal  ------------------------------------------------------------------------  

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2  ----------------------------------------------  

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas” --------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, propondo uma alteração à presente 

proposta, nomeadamente que para a representação do Município nas entidades CESAB e 

AREAC seja designada a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso e para a representação na 

Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra seja designada 

a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira. ----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras eleitas pelo 

PSD, aprovar a designação do Sr. Presidente da Câmara Municipal como representante do 

Município nas seguintes entidades:  ----------------------------------------------------------------------------  

Águas do Centro Litoral, S.A  -------------------------------------------------------------------------------------  

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Beira Centro, C.R.L.  --------------------------------------------------  

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.  ------------------------------------------------------------  

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA  -------------------------------------------------------------------  

APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior E.I.M S.A  --------------------------  

FAM – Fundo de Apoio Municipal  -------------------------------------------------------------------------------  

Associação Coimbra Região Digital  ----------------------------------------------------------------------------  

Associação Nacional de Municípios Portugueses  ----------------------------------------------------------  

DUECEIRA – Associação de desenvolvimento do Ceira e Dueça  -------------------------------------  

AIRC – Associação de Informática da Região Centro  -----------------------------------------------------  

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra  -------------------------------------------------------  

---- Mais deliberou aprovar a designação da Sra. Vereadora Ana Lara Henriques de Oliveira 

como representante do Município nas seguintes entidades: ---------------------------------------------  
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MUNICÍPIA, S.A  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação Qualifica – oriGIn Portugal  ------------------------------------------------------------------------  

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2  ----------------------------------------------  

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas  --------------------------------------------------  

Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra  ----------------------  

----- Deliberou ainda aprovar a designação da Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso como 

representante nas seguintes entidades: -----------------------------------------------------------------------  

Cesab – Centro de Serviços do Ambiente  --------------------------------------------------------------------  

Areac – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro.  ------------------------------------------  

3- Ata nº 1/2021;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº 1/2021  -------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata nº 1/2021, com as propostas de 

alteração apresentadas pela Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD.  ------------------  

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

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Ata nº 2/2021.  ---------------------------------  

5- Situação financeira - Resumo Diário de Tesouraria - Para conhecimento; --------------  
----- Para este assunto foi presente o resumo diário de tesouraria relativo ao dia 4 de 

novembro de 2021, apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.331.941,17€ 

um milhão, trezentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e um euros e dezassete 

cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia de 308.283,76 € (trezentos e oito mil, 

duzentos e oitenta e três euros e setenta e seis cêntimos).  ---------------------------------------------  

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

6- Informação dos Serviços - Para conhecimento; ----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade 

Financeira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contabilidade, no período compreendido entre 25 de outubro e 4 de novembro de 2021, no 

valor total de 116.488,44€ (cento e dezasseis mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e 

quarenta e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 4 de 

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

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

7- Dueceira - Candidatura "Terras da Chanfana" - Comparticipação financeira; ---------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 52/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

----- “PROPOSTA Nº 52 / 2021  ----------------------------------------------------------------------------------  

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - TERRAS DA CHANFANA (VALORIZAÇÃO DA 

MARCA TERRITORIAL)  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

- Dispõe a alínea u) do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de 

março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 

50/2018, de 16 de agosto, que compete à Câmara Municipal “Apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”;  ---  

- A Dueceira – Associação da Desenvolvimento do Ceira e Dueça apresentou a candidatura 

“Terras da Chanfana (Valorização da Marca Territorial)” ao Aviso nºCENTRO-41-2021-03 

(Valorização Do Património Identitário dos Territórios no Âmbito do Desenvolvimento Local 

de Base Comunitário submetida em 10/03/2021);  ---------------------------------------------------------  

- O referido Aviso tem como objetivos conceder apoios financeiros a ações que visem a 

dinamização, promoção e desenvolvimento do ativo patrimonial dos territórios de 

intervenção dos Grupos de Ação Local (GAL), no âmbito do instrumento DLBC, através da 

valorização dos elementos identitários e distintivos dos seus recursos patrimoniais culturais, 

enquanto instrumentos de diferenciação e competitividade dos territórios, designadamente 

enquanto referências locais de excelência que contribuam para alavancar a qualificação da 

oferta turística e para a atração de visitantes para os respetivos territórios; ------------------------  

- Em 05.07.2021, o CENTRO2020 comunicou a aprovação da candidatura submetida 

(operação CENTRO-05-5141-FEDER-000947) financiada a 85%, representando a parte que 

cabe ao Município de Vila Nova de Poiares (¼ do valor dos restantes 15%, que corresponde 

ao autofinanciamento) o montante de 2.183,82 €;  ---------------------------------------------------------  
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- O valor em causa foi cabimentado através da Ficha de Cabimento com o n.º Sequencial 

28803, no dia 27.07.2021, na rúbrica orçamental 0102/040701 (Câmara 

Municipal/Instituições sem fins lucrativos) e nas Grandes Opções do Plano, com a 

designação 03 010 2002/1006 (Transferências correntes), Acc. :2 Transferências para 

Instituições Sociais, Culturais e Desportivas.  ----------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, PROPÕE-SE:  ---------------------------------------------------------------------------------  

A atribuição de uma comparticipação financeira à Dueceira – Associação de 

Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 2.183,82 €, destinada a financiar 1/4 do 

valor do autofinanciamento da candidatura “Terras da Chanfana (Valorização da Marca 

Territorial)” apresentada ao Aviso nº CENTRO-41-2021-03.”  -------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atribuição de uma comparticipação 

financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 

2.183,82 €, destinada a financiar 1/4 do valor do autofinanciamento da candidatura “Terras 

da Chanfana (Valorização da Marca Territorial)” apresentada ao Aviso nº CENTRO-41-2021-

03.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8- Dueceira - Protocolo de Cooperação entre Dueceira e a Agência de 
Desenvolvimento Gardunha 21 - Comparticipação financeira;-----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 9296/2021.  -  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atribuição de uma comparticipação 

financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 

2091,24€, destinada à partilha do esforço financeiro suportado pela Agência de 

Desenvolvimento Gardunha 21.  ---------------------------------------------------------------------------------  

9- Centro de Competências da Caprinicultura - Apresentação de candidatura à 
Assistência Técnica PDR-2020 - Área 4 - Observação da agricultura e dos territórios 
rurais - área temática - Inovação; ----------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 53/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

----- “PROPOSTA Nº 53 / 2021  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Centro de Competências da Caprinicultura apresentação de candidatura à assistência técnica PDR 

2020 - Área 4 – Observação da agricultura e dos territórios rurais – Área temática – Inovação.  ---------  

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

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

O Centro de Competências da Caprinicultura (CCC), com sede em Vila Nova de Poiares, pretende 

realizar uma candidatura ao aviso N.º 06 / Medida 20.2.4 / 2021 do PDR2020 com 

um nível de apoio de 100% para despesas elegíveis, regulado pela Portaria nº 157/2016 de 7 de 

junho e Portaria 51/2021 de 5 de março, visando os seguintes objetivos: --------------------------------------  
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- Criação de economias locais inteligentes, sustentáveis e inclusivas;  ------------------------------------------  

- Revitalização e proteção das raças autóctones e das produções de qualidade através dos diferentes 

mecanismos disponíveis (DOP, IGP, ...);  -------------------------------------------------------------------------------  

- Aprofundamento da interação com as entidades do SCTN, no sentido da inovação e da 

transferência de tecnologia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estes objetivos serão orientados também por preocupações de inclusão social e profissional de 

migrantes na atividade da caprinicultura, capacitação dos produtores para o uso de tecnologias na 

gestão da exploração, bem como a utilização eficiente de recursos como a água e o solo, 

contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ------------------------------------------------  

O projeto, tem um valor estimado de 50 000€, que permitirá continuar a desenvolver um conjunto  de 

atividades que dinamizam o setor caprino, com os seguintes temas:  -------------------------------------------  

 Alimentação de caprinos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Silvopastorícia e gestão de biomassa;  -------------------------------------------------------------------------------  

 A caprinicultura vs. ordenamento do território;  ---------------------------------------------------------------------  

 A caprinicultura na mitigação das alterações climáticas;  --------------------------------------------------------  

 A caprinicultura e a digitalização;  --------------------------------------------------------------------------------------  

 Quero ser caprinicultor… E agora?;  ----------------------------------------------------------------------------------  

 II Congresso Nacional de Caprinicultura;  ----------------------------------------------------------------------------  

 Feira Capriland.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As atividades previstas terão uma projeção local, nacional e internacional, com participações de 

oradores de países da América Latina (Brasil), Europa (Portugal e Espanha) e com diversas 

inscrições de países distintos (Portugal, Espanha, Brasil, México, Angola, Cabo Verde), contando com 

uma média de 228 inscritos por evento e uma avaliação de 4.5/5 nos formulários de avaliação final 

das atividades.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com a verba prevista, pretende-se também adquirir um conjunto de serviços que permitirá a 

manutenção do CCC durante o período da candidatura, nomeadamente:  -------------------------------------  

- Aquisição de serviços técnicos para gestão do CCC (duração de 2 anos);  ----------------------------------  

- Aquisição de programa que nos permita hospedar eventos online (duração de 2 anos);  -----------------  

- Aquisição de serviços para manutenção da página online do CCC (duração de 2 anos);  ----------------  

- Aquisição de serviços de design para criação de material informativo e de divulgação;  ------------------  

- Aquisição de uma câmara fotográfica para fotografar/filmar atividades com o respetivo tripé;  ----------  

- Aquisição de serviços para organização do II Congresso Nacional de Caprinicultura e da Feira 

Capriland, a realizar no Município de Vila Nova de Poiares;  -------------------------------------------------------  

- Aquisição de serviços para dar continuidade à execução dos vídeos sobre as raças autóctones.  -----  

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

- No âmbito da deliberação da Câmara Municipal realizada a 8 de outubro de 2018 que ratificou o 

Protocolo de Cooperação e Constituição do CCC e dos considerandos dessa ratificação, que 

incidiram nomeadamente na aprovação do Plano de Ação e respetivas autorizações para que o 

Município possa gerir projetos a candidatar no âmbito dos fundos comunitários do PDR2020 e 

também os fundos provenientes dos apoios comunitários atribuídos.  -------------------------------------------  

- Constituem atribuições do Município nos domínios do património, cultura e ciência e promoção do 

desenvolvimento, e que compete à câmara colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 

municipal, em parceria com entidades da administração central bem como promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a atividade económica de interesse municipal al. m) 

e e) do nº2 do artº.23º e al. r) e ff) do art.º 33º do anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

proponho que esta câmara delibere:  ------------------------------------------------------------------------------------  
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- Autorizar o Centro de Competências da Caprinicultura a propor uma candidatura ao concurso do 

PDR 2020 com o n.º 20.2.4. Assistência técnica RRN - Área 4 (Observação da agricultura e dos 

territórios rurais) autorizando a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e realizar a gestão deste 

projeto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a autorização ao Centro de 

Competências da Caprinicultura para propor uma candidatura ao concurso do PDR 2020 

com o n.º 20.2.4. Assistência técnica RRN - Área 4 (Observação da agricultura e dos 

territórios rurais) autorizando a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e realizar a 

gestão deste projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

10- Programa Nascer + | Processo nº 9827; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12915/2021.   

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do apoio no âmbito do 

programa Nascer Mais, nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 

12915/2021.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11- Programa Nascer + | Processo nº 10740; ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12697/2021.  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do apoio no âmbito do 

programa Nascer Mais, nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 

12697/2021.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12- Associação iCreate - Atribuição de Apoio Extraordinário - Livros de Autor; ----------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo myDoc nº 13312/2021.  ----------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio extraordinário à 

Associação iCreate, no montante de 1.000,00€ (mil euros), nos termos da informação com 

registo myDoc nº 13312/2021.  -----------------------------------------------------------------------------------  

13- Processo de Destaque - art. 2241-P-Arrifana - correções - Francisco José 
Campos Carvalho;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente pedido de emissão de certidão de destaque, referente ao 

artigo nº2241-P da freguesia de Arrifana, cujo titular é Francisco José Campos Carvalho, 

acompanhado da informação técnica com registo nº 13309/2021.  ------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a emissão de certidão de destaque, nos 

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

14- Processo de Obras nº 52/2020 - projeto de alterações - Ansell Portugal - 
Industrial Gloves, Soc. Unipessoal, Lda - Lotes 1, 2 e 18 do Pólo I da Zona Industrial 
de Vila Nova de Poiares;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 52/2020, cujo titular é Ansell Portugal - Industrial 

Gloves, Soc. Unipessoal, Lda, processo constituído com vista a alterações ao projeto de 

arquitetura, sito Lotes 1, 2 e 18 do Pólo I da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares, 

destinado à aprovação.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

15- Programa A Nossa Floresta 2021/22;  ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 49, do Sr. Presidente da Câmara 

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

----- “PROPOSTA Nº 49 / 2021  ----------------------------------------------------------------------------------  

Programa A Nossa Floresta  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Considerando que a floresta autóctone:  -----------------------------------------------------------------------  

- Está mais adaptada às condições do solo e do clima do território, sendo mais resistentes a 

pragas, doenças, a longos períodos de seca ou de chuva intensa, mas também mais 

resilientes aos incêndios; -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Propicia diversos serviços ambientais, tais como a regulação do clima, do ciclo da água, 

controlo da erosão, retenção de sedimentos, reciclagem de nutrientes, produção de matérias 

primas, proteção da biodiversidade;  ----------------------------------------------------------------------------  

- Contribui para o aumento da riqueza da floresta nacional, sendo importante promover e 

incentivar arborizações/ rearborizações com plantas de espécies autóctones.  --------------------  

De forma a darmos continuidade ao Programa iniciado em 2020 e encontrando-se previsto 

nas Grandes Opções do Plano para 2021 (Proj.2019/5015) proponho que a Câmara 

Municipal aprove a continuidade do Programa “A Nossa Floresta” que visa a valorização e 

sustentabilidade da nossa floresta e terrenos rurais, e cujas respetivas normas de 

participação se anexam. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo à Proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Programa A Nossa Floresta  --------------------------------------------------------------------------------------  

Normas de Participação  -------------------------------------------------------------------------------------------  

OBJETIVO  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que as florestas autóctones estão mais adaptadas às condições do solo e do 

clima do nosso território, sendo por um lado mais resistentes a pragas, doenças, a longos 

períodos de seca ou de chuva intensa, e por outro lado são mais resilientes aos incêndios, o 

Município de Vila Nova de Poiares, durante o ano de 2021/2022 pretende disponibilizar 

árvores, de espécies autóctones, para incentivar os proprietários florestais a criarem uma 

floresta mais resiliente, mais diversificada e nativa, por forma a devolver ao nosso território a 

floresta autóctone existente outrora. ----------------------------------------------------------------------------  

DESTINATÀRIOS  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podem candidatar-se todos os proprietários, usufrutuários ou arrendatários de parcelas 

inscritas no concelho de Vila Nova de Poiares que reúnam cumulativamente as seguintes 

condições:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pessoas singulares maiores de 18 anos;  ------------------------------------------------------------------  

 Deter legitimamente direitos de propriedade, gestão ou outros direitos legítimos sobre os  

terrenos florestais a plantar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DEVERES  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Salvaguardar os direitos e autorizações legais para a plantação, quando aplicável 

(ex.RJAAR), sendo estes da sua exclusiva responsabilidade; ------------------------------------------  

 As árvores têm de ser obrigatoriamente plantadas no Concelho de Vila Nova de Poiares, 

na localização indicada em sede de candidatura;  ----------------------------------------------------------  

 Garantir, sob compromisso de honra, o cuidado e manutenção das árvores após a sua 

plantação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMO SE CANDIDATAR ------------------------------------------------------------------------------------------  

Caso esteja interessado deverá dirigir-se ao GTF -Gabinete Técnico Florestal da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, onde poderá: -----------------------------------------------------------  

 Informar-se sobre as árvores disponíveis e adequadas para a sua propriedade, 

selecionando as espécies pretendidas da tabela disponível;  -------------------------------------------  

 Localizar, em computador, as parcelas a reflorestar;  --------------------------------------------------  

 Preencher o formulário que lhe for facultado.  ------------------------------------------------------------  
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O formulário está disponível on-line em: http://www.cm-

vilanovadepoiares.pt/municipes/requerimentos  -------------------------------------------------------------  

As candidaturas serão alvo de análise pelo GTF, de forma a adequar o número e as 

espécies selecionadas à propriedade localizada pelo candidato. No âmbito desta análise o 

candidato pode ser convidado a reformular a sua candidatura.  ----------------------------------------  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  -------------------------------------------------------------------------------  

 Cópia simples da certidão do Registo Predial ou Caderneta Predial, ou ainda outro 

documento comprovativo da titularidade do terreno;  ------------------------------------------------------  

 Apresentação do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade;  -----------------------------------------  

 Planta de localização. --------------------------------------------------------------------------------------------  

ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES ----------------------------------------------------------------  

 O processo de candidatura não tem qualquer custo para os participantes;  ---------------------  

 As árvores e arbustos a atribuir serão totalmente gratuitos; ------------------------------------------  

 Cada candidato apenas pode submeter um único pedido, pois apenas será aprovado no 

máximo um pedido por morada/local de plantação; --------------------------------------------------------  

 As árvores e arbustos serão atribuídos até ao limite máximo de 300 plantas, por pedido, 

devendo ser respeitados os compassos de plantação recomendados para as espécies em 

questão;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Os candidatos poderão receber algum apoio técnico na decisão das árvores a plantar, se 

solicitado atempadamente. O apoio concedido ao abrigo do presente programa engloba 

apenas a atribuição de plantas, pelo que não será atribuído apoio para a ação de plantação 

propriamente dita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Aquando da recolha das árvores atribuídas, no local a designar pelo Município, os 

candidatos deverão fazer-se acompanhar de cuvetes ou outro tipo recipiente para transporte 

das plantas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A plantação das árvores deverá ser feita em época favorável para a plantação, 

nomeadamente de outubro de 2021 a fevereiro 2022;  ----------------------------------------------------  

 Os candidatos ficam obrigados a facultar o acesso aos terrenos onde efetuou a plantação 

a fim dos serviços do município verificarem o cumprimento das condições/deveres 

estabelecidos no presente programa.  --------------------------------------------------------------------------  

A oferta é limitada ao stock de árvores existentes. Caso o pedido não possa ser satisfeito 

ficará inscrito para a próxima época de plantação.” --------------------------------------------------------  

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/municipes/requerimentos
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/municipes/requerimentos
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----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa A Nossa Floresta, bem como 

as normas de participação para a edição de 2021/2022.  ------------------------------------------------  

16- Beneficiação do Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - proposta de 
adjudicação;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 12715/2021, 

acompanhada do procedimento de concurso público, proposta de adjudicação e minuta de 

contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório final e propostas dele 

constantes, bem como a proposta de adjudicação à sociedade Argoconstrutora – 

Construção Civil, Lda, pelo montante de 647.720,28€.  ---------------------------------------------------  

----- Mais deliberou aprovar a minuta de contrato de empreitada e considerá-lo isento de 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do estabelecido na Lei n.º 27-A/2020 

de 24 de julho, a qual procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

(Orçamento do Estado para 2020), e à alteração de diversos diplomas, mais concretamente 

no artigo 7.º - Alteração à Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 

46.º------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  ------------------------------------------------------  

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

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