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----- Reunião Ordinária Pública de 19 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- Proposta de Apoio Financeiro Extraordinário - Comparticipação na Aquisição de 
Viatura - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares-   
 ----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 58/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 58 / 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro Extraordinário  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquisição de Viatura  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Em 2017 na sequência dos Incêndios de outubro que assolaram o país, a região e o concelho em 

particular, os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, perderam nessa ocorrência três 

veículos imprescindíveis para manter a sua operacionalidade e o socorro às populações que servem.  

Veículos que custam milhares de euros e que dois deles já foram repostos a expensas da 

Associação, conforme oficio nº 24/2021 de 18 de maio.  -------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em consideração que:  --------------------------------------------------------------------------------------  

- O Município tem nos Bombeiros o principal parceiro na persecução dos princípios fundamentais da 

Proteção Civil, nomeadamente na defesa dos bens e dos haveres da população;  ---------------------------  

- Os Bombeiros realizam o abastecimento de água potável às populações;  -----------------------------------  

- Os Bombeiros apoiam o Município em todas as atividades e ações;  -------------------------------------------  

- Os Bombeiros ao longo dos dois últimos anos, na sequência da Pandemia por SARS-COV 2, tem 

sido o garante dos cuidados de saúde às pessoas, na emergência, no transporte para unidades de 

saúde, na limpeza e desinfeção dos espaços, no Centro de Vacinação e na realização de testes;  ------  
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- Os Bombeiros não puderam realizar as habituais atividades para angariação de fundos, para fazer 

face à despesa corrente e de investimento, como era tradicional ao longo dos anos, devido à situação 

pandémica que atravessamos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Com a COVID-19 as despesas correntes da Associação aumentaram consideravelmente, com a 

necessidade de proteger os seus operacionais e as vitimas, na aquisição de EPI – Equipamentos de 

Proteção Individual (fatos, máscaras, viseiras, luvas, etc.), desinfetantes, máquinas para higienização 

das ambulâncias e dos espaços;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Instituição passa por dificuldades financeiras decorrentes da situação de pandemia por COVID-19 

e da necessidade da reposição do veículo para combate a incêndios e transporte de água que ardeu 

em 2017. Não conseguindo proceder à sua aquisição apenas com recursos financeiros próprios;  

- A Associação solicitou um pedido de apoio ao Município para fazer face a este investimento, por não 

conseguir realizar per si, mas tão necessário para a manutenção da sua operacionalidade e resposta 

aos sinistros que ocorram no concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Pelas considerações apresentadas, proponho a atribuição de apoio financeiro extraordinário no valor 

de €40.000,00 (quarenta mil euros) à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova 

de Poiares, destinados a comparticipação na aquisição de veículo para combate a incêndios.” ----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio extraordinário no valor de 

40.000,00 € (quarenta mil euros) à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Vila Nova de Poiares, destinados a comparticipação na aquisição de veículo para combate a 

incêndios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Proposta de Parceria entre AEDP e o Município para a realização da Campanha de 
"Natal para Todos 2021" - Comércio Local em Vila Nova de Poiares III Edição -----------  
----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 59/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 59 / 2021  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parceria entre AEDP-Município para a realização da Campanha de “Natal para Todos 2021" ------------  

Comércio Local em Vila Nova de Poiares III Edição  ------------------------------------------------------------------  

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

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

O Município de Vila Nova de Poiares na adoção de medidas que visam o apoio à atividade 

económica e o investimento no concelho e, dentro das suas competências no âmbito do 

desenvolvimento da economia local, tem como objetivo colaborar com as Entidades locais que 

fomentem e promovam o desenvolvimento dessas economias.  ---------------------------------------------------  

Nesse sentido, a Associação Empresarial de Poiares (AEDP) como agente local dinamizador do 

tecido empresarial local, irá promover a realização de Concurso Natal 2021 tendo como principal 

objetivo a revitalização e dinamização do comércio tradicional e a restauração do Concelho Vila Nova 

de Poiares.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta que tanto o comércio local tradicional como a restauração continuam a atravessar 

uma situação de grande fragilidade económica face à pandemia COVID- 19, considera-se muito 

importante toda a atuação que vise apoiar a economia local no sentido da promoção e 

comercialização dos seus produtos e serviços.  ------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas o) e ff) ambas do nº 1 

do art.º 33 do anexo I à Lei nº 73/2013 de 12 de setembro, “Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de 
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interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; e “Promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 

municipal; respetivamente, proponho, ao abrigo das disposições legais supra transcritas, que a Câmara 

Municipal aprove apoiar financeiramente a AEDP no valor de 1.800,00 €, para a realização do Concurso Natal 

2021, de acordo com as disposições previstas no Regulamento da Campanha de “Natal para Todos 2021" - 

Comércio Local em Vila Nova de Poiares (III Edição) em anexo à presente Proposta.” ------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a AEDP no valor de 

1.800,00 € (mil e oitocentos euros), para a realização do Concurso Natal 2021, de acordo 

com as disposições previstas no Regulamento da Campanha de “Natal para Todos 2021"- 

Comércio Local em Vila Nova de Poiares (III Edição). ---------------------------------------------------  

3- Consolidação da mobilidade de Maria do Céu Bento Simões Neves; ---------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 56/2021, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 56 / 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Consolidação da mobilidade de Maria do Céu Bento Simões Neves.  --------------------------------------------  

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

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

Considerando:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O disposto no art.º 99.º-A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, na sua atual redação, que consagra as regras sobre a consolidação da mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que, em relação à trabalhadora Maria do Céu Bento Simões Neves, estão reunidas, 

cumulativamente, as seguintes condições:  -----------------------------------------------------------------------------  

- Que a trabalhadora Maria do Céu Bento Simões Neves, está em situação de mobilidade desde o dia 

1 de abril de 2020 por despacho n.º 25/2020  ---------------------------------------------------------------------------  

- A consolidação tem o acordo da trabalhadora; -----------------------------------------------------------------------  

- Existe posto de trabalho disponível no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Que a mobilidade intercategorias já ultrapassou a duração do período experimental estabelecido 

para a carreira de destino, que é de 180 dias, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 49.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 d e junho (anexo) – Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, na sua atual 

redação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Que o nº 1 do art.º 20.º da Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro, (Lei do orçamento de estado para 

2021) permitiu que as situações de mobilidade existentes à data de entrada em vigor daquela lei, cujo 

limite de duração máxima ocorra durante o ano de 2021 podem, por acordo entre as partes, ser 

excecionalmente prorrogadas até 31 de dezembro de 2021, o que aconteceu no caso em apreço;  -----  

- Que, a trabalhadora possui, designadamente formação específica, conhecimentos e experiência, 

legalmente exigidos para o recrutamento.  -------------------------------------------------------------------------------  

- Igualmente a conveniência para o interesse público, designadamente quanto à economia, a eficácia 

e a eficiência da subunidade orgânica - Balcão Único, integrada na Unidade de Administração e 

Recursos Humanos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Proponho que se opere a mobilidade intercategorias da trabalhadora MARIA DO CÉU BENTO 

SIMÕES NEVES da carreira e categoria de Assistente Técnica para a carreira/categoria de 

Coordenador Técnico, a que corresponderá a 1ª Posição Remuneratória de Coordenador Técnico, 

nível 14, a que corresponde o montante pecuniário de 1153,44 (mil cento e cinquenta e três euros e 

quarenta e quatro cêntimos).” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação da mobilidade 

intercategorias da trabalhadora MARIA DO CÉU BENTO SIMÕES NEVES da carreira e 

categoria de Assistente Técnica para a carreira/categoria de Coordenador Técnico, a que 

corresponderá a 1ª Posição Remuneratória de Coordenador Técnico, nível 14, a que 

corresponde o montante pecuniário de 1.153,44 € (mil cento e cinquenta e três euros e 

quarenta e quatro cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------  

4- Co-organização - Sessão de Testes de Rali Poyares Rotações-Associação – 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente um pedido de co-organização para realização de sessão 

de testes de rali, apresentado pela Poyares Rotações - Associação. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento da pretensão, tendo 

assumido a co-organização do evento. ----------------------------------------------------------------------- 

5- Pedido de cedência de espaço - Auditório do CCP – CBEISA --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente um pedido, apresentado pelo CBEISA.  ----------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar de cedência de espaço – auditório do 

CCP ao CBEISA. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- Co-organização do 1º Encontro Nacional Toyota Land Cruise - Poyares Rotações-
Associação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente um pedido de co-organização para realização do 1º 

Encontro Nacional Toyota Land Cruise, apresentado pela Poyares Rotações - Associação. --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o deferimento da pretensão, assumindo 

a co-organização do evento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

7- Pedido de cedência de espaço - Auditório do CCP - ZIF de Santo André ----------------  
----- Para este assunto foi presente um pedido, apresentado pela ZIF de Santo André.  -------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar de cedência de espaço – auditório do 

CCP à ZIF de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------  

8- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento --------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 18 de novembro de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 746.741,80 € (setecentos e 
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quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos) e em Operações 

não Orçamentais a quantia de 237.720,10 € (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte 

euros e dez cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 5 e 18 de novembro de 2021, no valor total 

de 714.489,49 € (setecentos e catorze mil quatrocentos e oitenta e nove euros e quarenta e 

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

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 18 de 

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

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

10- CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira - Projeto do CadaSRTu RC-
Cadastro Simplificado do Território Rústico-Balcões BUPi --------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo myDoc nº 13928/2021. ----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM-RC 

no valor de 8.295,25 € (oito mil duzentos e noventa e cinco euros e vinte cinco cêntimos), 

relativa ao Projeto do CadaSRTu RC - Cadastro Simplificado do Território Rústico - Balcões 

BUPi, a repartir pelos anos de execução da candidatura (2021-1363,94 €; 2022-5.073,60 €; 

2023-1.857,71 €, sendo o efetivo pagamento efetuado de acordo com a realização da 

despesa ao longo desse período. -----------------------------------------------------------------------------  

11- Situação Social|Proposta de Apoio - Registo 13981/2021 -----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo myDoc nº 13981/2021. ----  

----- A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o pedido de apoio, nos termos da 

informação técnica.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

12- Processo de Obras nº 36/2018 - Licenciamento de alteração e ampliação de 
edifício de apoio ao posto de combustíveis - Alves Bandeira & Ca. SA ----------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 36/2018, cujo titular é Alves Bandeira & Ca. SA, 

processo constituído com vista ao licenciamento de alteração e ampliação de edifício de 
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apoio ao posto de combustíveis, sito em Vale de Vaz, freguesia de Poiares (Santo André) 

destinado à 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- Processo de Obras nº 34/2021 - Licenciamento de ampliação de moradia - Rua 
João Paulo II, 37, Vila Chã - João Rafael Simões Correia -----------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 34/2021, cujo titular é João Rafael Simões Correia, 

processo constituído com vista ao licenciamento de ampliação de moradia, sita em Rua 

João Paulo II, 37, Vila Chã, freguesia de Poiares (Santo André) destinado à aprovação do 

projeto de arquitetura.  -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

14- Pedido de Licenciamento para Ocupação de Espaço - Beco do Jardim nº 7 - 
Stand Car Margem do Ceira, Lda. representado por Mário Jorge Grazina Henriques -  
----- Foi presente o pedido de licenciamento para ocupação de espaço, apresentado por 

Stand Car Margem do Ceira, Lda. representado por Mário Jorge Grazina Henriques, sito em 

Beco do Jardim nº 7, freguesia de Poiares (Santo André).  --------------------------------------------   

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

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

15- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal -----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica - registo myDoc nº 14000/2021. ----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, contratar e autorizar a despesa para a execução 

do projeto das Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal. -------------------------------------  

----- Mais deliberou, aprovar o preço base, proposto, no valor de 1.297.066,13 € (um milhão 

duzentos e noventa e sete mil e sessenta e seis euros e treze cêntimos) acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou também, escolher o procedimento de contratação pública tendo como critério 

o valor do contrato, considerando o Concurso público, previsto na alínea b) do art.º 19º do 

CCP.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberou ainda, designar como gestor/a do contrato, a Chefe de Unidade de Obras Públicas 

e Infraestruturas – Engª Ana Margarida Neto Martins Dias Santa- -----------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, da despesa 

plurianual, com a prévia autorização da repartição dos encargos para os anos económicos 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

de 2021, 2022 e 2023, conforme referido e nos termos da informação técnica, bem como a 

emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos em relação aos referidos 

anos económicos, nos termos do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21/2, na sua atual 

redação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16- Festejos em Honra de Santo André – Convite ----------------------------------------------------  
----- Foi presente convite.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

17- Celebração Eucarística em Honra de Santo André – Convite ------------------------------  
----- Foi presente convite.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----- 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 33 minutos. -----------  
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