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----- Reunião Ordinária de 5 de março 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- Pedido de Suspensão de Mandato da Sra. Vereadora Ana Mafalda Costa e Silva  ---  
----- Para este assunto foi presente o pedido de suspensão de mandato da Sra. Vereadora 

Ana Mafalda Costa e Silva.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de suspensão de 

mandato, apresentado pela Sra. Vereadora Ana Mafalda Costa e Silva, a partir de 5 de 

março e apenas até ao final do mandato. ---------------------------------------------------------------------  

2- Ata nº 81/2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 81/2021. ------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 81/2021. -----------------  

3- SIADAP - Definição da visão, missão e objetivos estratégicos - novo ciclo avaliativo 
do SIADAP 2021/2022 - Para ratificação ------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho nº 97/2020, do Sr. Presidente da Câmara, de 

10 de dezembro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------  

“DESPACHO Nº 97 / 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------   

SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA- 

SIADAP  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DEFINIÇÃO DA VISÃO, MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  --------------------------------------------  

Novo Ciclo Avaliativo do SIADAP  ----------------------------------------------------------------------------------------  

2021-2022  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro procede à adaptação aos serviços da 

administração autárquica do sistema integrado de avaliação de desempenho na administração 

pública aprovado peia Lei n 0 66-B/2007, de 28 de dezembro. ----------------------------------------------------  

Estabelece o art.º 4º do referido decreto regulamentar que o SIADAP se articula com o sistema de 

planeamento da Câmara Municipal, constituindo um instrumento de acompanhamento e avaliação do 

cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo e dos 

objetivos anuais e planos de atividades, baseado em indicadores de medida (dos resultados) a obter 

pelos serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A articulação com o sistema de planeamento pressupõe a coordenação permanente entre todas as 

unidades orgânicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

No que respeita ao ciclo anual de gestão refere ainda o art.º 5.º do mesmo diploma legal, que a 

fixação dos objetivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte deve ter em consideração entre 

outros fatores, os objetivos estratégicos determinados pelo órgão executivo. ---------------------------------   

Neste sentido, para a implementação do SIADAP importa fixar os objetivos estratégicos, de modo a 

serem operacionalizados e desenvolvidos ao nível dos diferentes subsistemas do SIADAP:  -------------  

 Subsistema de Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas dos Municípios (SIADAP 1); ----   

 Sistema de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes dos Municípios (SIADAP 2); ------------------------   

 Sistema de Avaliação de Desempenho dos Trabalhadores dos Municípios (SIADAP 3). ----------------   

O SIADAP articula-se com o sistema de planeamento de cada entidade, constituindo um instrumento 

de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 

determinados pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, baseado em 

indicadores de medida a obter pelos serviços.  ------------------------------------------------------------------------  

Assim sendo, tendo em consideração a Visão e a Missão traçada pelo Município de Vila Nova Poiares 

constante do Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal, que infra se transcreve, João Miguel 

Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, no uso da competência 

consagrada na alínea a) do n.º 2 do art.º 35 º e o art.º 37.º do anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, conjugado com o art.º 7º e seguintes do Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 28 de 

dezembro, determina a missão da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e os seus objetivos 

estratégicos para o ciclo avaliativo 2021-2022. ------------------------------------------------------------------------   

MISSÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Município de Vila Nova de Poiares tem como missão: ------------------------------------------------------------   

a) Conceder aos cidadãos um serviço público autárquico cada vez mais eficaz, eficiente e célere, 

através de uma melhor qualidade de prestação de serviços às populações; -----------------------------------   

b) Prestar um serviço de qualidade, na prossecução do interesse público e no respeito pelos direitos 

dos cidadãos, satisfazendo as suas expectativas e necessidades, com vista à melhoria da qualidade 

de vida e de bem -estar, segundo um modelo de desenvolvimento ecologicamente sustentável; --------   

c) Regulamentar e gerir, sob sua responsabilidade e no interesse seus munícipes, fins de interesse 

público, tendo como objetivo principal, a melhoria das condições de vida, trabalho e lazer dos 

cidadãos do concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

d) Promover o diálogo, a participação e transparência da administração autárquica, através de uma 

maior aproximação aos munícipes, dinamizando uma maior participação dos cidadãos na vida do 

município, no sentido de uma verdadeira administração aberta; --------------------------------------------------   

e) Promover a qualidade ambiental e a conservação do Património natural do Concelho; -----------------   
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f) Valorizar os recursos naturais e turísticos do município; ----------------------------------------------------------   

g) Otimizar a utilização dos recursos disponíveis, assegurando a adequação dos trabalhadores às 

necessidades existentes, bem como assegurar uma eficaz, transparente e rigorosa gestão e afetação 

de recursos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

h) Aumentar o prestígio, a dignificação e a valorização cívica e profissional dos trabalhadores 

municipais, mas também da sua responsabilização. -----------------------------------------------------------------   

VISÃO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Município de Vila Nova de Poiares atua no sentido de: -----------------------------------------------------------   

a) Promover um concelho mais moderno e próximo dos cidadãos com reconhecimento de elevados 

indicadores de qualidade de vida e bem -estar; -----------------------------------------------------------------------   

b) Promover o progresso e o desenvolvimento sustentável e socialmente responsável do Concelho, 

aos níveis ambiental, económico e social, apostando numa gestão pública de promoção da qualidade, 

dinamização e competitividade do Concelho; --------------------------------------------------------------------------   

c) Primar por uma gestão pública com capacidade de resposta aos objetivos de crescimento do 

concelho e às necessidades dos seus munícipes, através da gestão participada mediante uma prática 

de permanente diálogo com os cidadãos e com os agentes sociais e económicos; --------------------------   

d) Ser reconhecido como um município de referência pelo bom desempenho da gestão pública em 

todas as atividades desenvolvidas pela sua eficiência e eficácia. -------------------------------------------------   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS --------------------------------------------------------------------------------------------   

OE1 - Desenvolver, consolidar e otimizar todos os recursos do município assegurando 

sustentabilidade económica e o equilíbrio do mesmo, bem como zelar pela salvaguarda e boa gestão 

dos ativos patrimoniais do Município. ------------------------------------------------------------------------------------   

OE2 - Melhorar o desempenho organizacional.------------------------------------------------------------------------   

OE3 - Promover a qualificação e o reforço de competências dos colaboradores e a sua satisfação e 

motivação. Desenvolver o capital humano, otimizando a participação na formação e valorização dos 

trabalhadores; melhorar as condições de trabalho; e apostar na melhoria contínua da qualificação dos 

serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE4 - Assegurar e aprofundar a gestão orientada para os municípios baseada na qualidade contínua 

dos serviços prestados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE5 - Assegurar e aprofundar a gestão orientada para os munícipes, aumentando a capacidade de 

resposta no âmbito das atividades municipais e dinamizando a proximidade entre os munícipes e os 

serviços municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE6- Desenvolver condições para incentivar novos investimentos para o concelho fomentando o 

empreendedorismo como fator de promoção do desenvolvimento económico e social do concelho. ----   

OE7- Captar proactivamente investimentos para o concelho que melhorem a empregabilidade dos 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE8 - Promover e apoiar a atratividade, a competitividade e a inovação através de ações e 

dinamização para promoção do emprego, investimento, tecnologia e inovação, agricultura, comércio, 

turismo e desporto, tendo como principal finalidade a elevação dos níveis de qualidade de vida dos 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE9- Valorizar o património cultural e artístico do concelho. -------------------------------------------------------  

OE10- Promover o acesso à cultura em todos os domínios e reforçar a identidade local. ------------------  

OE11- Assegurar o desenvolvimento social e comunitário, fomentando a qualificação e aprofundando 

as parcerias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OEI2 - Promover o Concelho como um território sustentável e de bem-estar como um destino turístico 

estratégico e de excelência, reconhecido pela sua conservação paisagística, preservação ambiental e 

qualidade das infraestruturas turísticas. ---------------------------------------------------------------------------------   

OE13 - Reforçar o seu papel na melhoria da qualidade de vida das populações mais fragilizadas e no 

estímulo às entidades que intervêm diretamente nesta área. ------------------------------------------------------   

OE14 - Assegurar a qualidade da educação nas Escolas e Jardins de Infância do concelho, o direito à 

cidadania dos jovens e à educação ao longo da vida, contribuindo para o fortalecimento da coesão 

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

OE15 - Reforçar a política desportiva municipal, promovendo uma cidadania ativa através do lazer e 

do incremento da prática desportiva, por forma a combater o sedentarismo e as suas nefastas 

consequências; apoiar os agentes associativos, culturais e desportivos do concelho. -----------------------  

OE16 - Promover a educação ambiental e estilo de vida saudáveis. ---------------------------------------------  

OE17 - Aumentar a segurança e melhorar os serviços de proteção civil do concelho. -----------------------   

OE18 - Assegurar o planeamento e a gestão urbanística excelência no Município. --------------------------   

OE19 – Promover na vertente do ambiente e Urbanismo iniciativas e ações que visem o 

desenvolvimento ecológico sustentável e saudável do concelho e impulsionar a utilização de energias 

renováveis e a eficiência energética. -------------------------------------------------------------------------------------   

Unidades Orgânicas abrangidas pela avaliação de desempenho -------------------------------------------------   

Considerando o modelo de estrutura orgânica em vigor, publicado pelo Despacho n.0 Despacho n.º 

9517/2019 publicando no Diário da República (2a série) n.0 202 de 21 de outubro de 2019, 

consideram-se unidades orgânicas para efeitos de avaliação de desempenho as seguintes unidades:  

Unidade de Obras e Planeamento (UOP), subdividida em: ---------------------------------------------------------  

- Planeamento e Obras Particulares (POP), ----------------------------------------------------------------------------   

- Obras Públicas e Infraestruturas Municipais (OPIM), ---------------------------------------------------------------   

- Unidade Administrativa (UA), subdividida em:------------------------------------------------------------------------   

- Financeira ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Administração e Recursos Humanos (ARH), -------------------------------------------------------------------------   

Unidade de Funções Sociais (UFS), subdividida em: ----------------------------------------------------------------   

- Serviços Sociais e Educação (SSE) ------------------------------------------------------------------------------------  

- Desenvolvimento Social, Cultural e Desportivo (DSCD) -----------------------------------------------------------  

No âmbito dos serviços enquadrados por legislação especifica incluem-se os seguintes: ------------------   

 Polícia Municipal (PM); ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC); -----------------------------------------------------------------------   

 Serviços de Medicina Veterinária Municipal (SMVM). -------------------------------------------------------------  

No âmbito das unidades funcionais de natureza técnica e administrativa incluem -se os seguintes 

gabinetes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Gabinete de Informática (GI); -------------------------------------------------------------------------------------------   

 Gabinete de Apoio ao Julgado de Paz (GAJP); ---------------------------------------------------------------------   

 Gabinete de Apoio ao Empreendedor (GAE); -----------------------------------------------------------------------   

 Gabinete Comunicação, Relações Públicas e Marketing (GCRPM).” -----------------------------------------   

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho nº 97/2020 de 12 

de dezembro, de definição da visão, missão e objetivos estratégicos para o novo ciclo 

avaliativo do SIADAP 2021/2022.  -------------------------------------------------------------------------------  

4- Adesão ao Movimento Municípios pela Paz  ----------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a proposta nº 13/2021, do Sr. Presidente da Câmara, de 

26 de fevereiro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 13 / 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Adesão ao Movimento Municípios pela Paz ----------------------------------------------------------------------------   

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

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

O Movimento Municípios Pela Paz (MMPP) foi constituído em outubro de 2016, por iniciativa do 

Conselho Português para a Paz e Cooperação e da Câmara Municipal do Seixal. ---------------------------   

O Movimento dos Municípios pela paz assume como compromissos: -------------------------------------------   

1. Considerar que a paz é essencial à vida humana e uma condição indispensável para o -progresso, 

o bem-estar, a democracia e a liberdade dos povos, um mundo melhor para toda a humanidade; -------   

2. Reconhecer que a defesa do espírito e dos princípios da Carta das Nações Unidas e da -

Constituição da República Portuguesa são a base fundamental para promover a liberdade, a 

democracia, o fim das guerras, a conquista da paz, a afirmação da soberania e independência 

nacionais, o desenvolvimento de relações internacionais equitativas e pacíficas e uma política de 

amizade e cooperação com todos os povos do mundo; -------------------------------------------------------------   

3. Fomentar uma cultura de paz sustentável nos seus territórios que dê prioridade à defesa dos 

direitos fundamentais da população nas várias áreas, incluindo a elevação do nível cultural, assim 

como a eliminação das desigualdades e de todo o tipo de violência; --------------------------------------------   

4. Promover o conhecimento e a defesa da Carta da ONU e dos princípios aí consagrados, 

nomeadamente junto das novas gerações, como: o respeito da soberania; o não recurso à ameaça 

ou uso da força; o respeito pela integridade territorial dos estados; a resolução pacífica dos conflitos 

internacionais; a não ingerência nos assuntos internos dos Estados; o respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais; o direito à autodeterminação dos povos; a cooperação com 

todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade;------------------------------------  

5. Promover a solidariedade entre os povos, dar particular atenção aos povos vítimas de agressão e 

ingerência e desenvolver atividades de incentivo à cooperação como alternativa à guerra, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de paz; ------------------------------------------------------  

6. Afirmar como urgente o fim das armas de extermínio em massa, nomeadamente as armas 

nucleares, assim como o desarmamento geral e controlado; ------------------------------------------------------  

7. Incentivar a educação para a paz, nomeadamente junto das novas gerações, em prol dos valores 

da paz, da amizade, da solidariedade, da cooperação, da dignidade e da equidade, valores que 

devem caracterizar as relações entre os povos; -----------------------------------------------------------------------  

8. Desenvolver atividades em colaboração com outras entidades, designadamente autarquias, 

associações, sindicatos e escolas que contribuam para promover a liberdade, a democracia, o fim das 

guerras e outras ocupações e ingerências, o desarmamento geral e controlado, a afirmação da 

soberania e independência nacionais, o desenvolvimento de relações internacionais equitativas e 

pacíficas, uma política de amizade e cooperação com todos os povos do mundo, condições 

indispensáveis à paz; --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

9. Promover o intercâmbio de experiências e a promoção de iniciativas convergentes entre as 

entidades que integrem o movimento Municípios pela Paz e divulgar atividades já existentes, 

designadamente nas áreas da educação para a paz e da cultura de paz; --------------------------------------  

10. Promover um calendário de iniciativas públicas que assinalem, nomeadamente, o Dia 

Internacional da Paz (21 de setembro), o Dia Internacional para a Abolição Total das Armas 

Nucleares (26 de setembro), o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz (6 de 

abril), e os bombardeamentos nucleares de Hiroxima e Nagasáqui (6 e 9 de agosto). ----------------------   



 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Até ao momento, integram o Movimento dos Municípios Pela Paz, os municípios do Seixal; Grândola; 

Silves; Cuba; Maia Reguengos de Monsaraz; Alcanena Fundão; Azambuja; Moura; Moita; Soure; 

Ourém; Lagoa; Montemor-o-Novo; Loures; Loulé; Lagos*; Palmela; Setúbal; Santiago do Cacém; 

Alvito; Arraiolos; Campo Maior; Évora; Ourém; Portimão; Sobral de Monte Agraço; Vidigueira; Lousã; 

Vila Nova de Poiares*; Alpiarça* (*municípios em processo de formalização de adesão). ------------------  

O Município de Vila Nova de Poiares, comungando dos princípios do movimento, na sua prática e 

ação, tanto ao nível do território concelhio como em outros espaços em que participa, procura 

contribuir para a perceção e afirmação da paz enquanto condição indispensável para o 

desenvolvimento, a democracia e a liberdade dos povos e alavanca para um mundo melhor, mais 

justo, fraterno e solidário.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, proponho que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seja aprovada a adesão do Município de Vila Nova de Poiares ao Movimento dos Municípios Pela 

Paz, autorizando assim que o Presidente da Câmara Municipal subscreva a ficha de adesão anexa à 

presente proposta.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Vila 

Nova de Poiares ao Movimento dos Municípios Pela Paz, autorizando assim que o 

Presidente da Câmara Municipal a subscrever a ficha de adesão ao Movimento. ----------------  

     5- Alienação de lotes de terreno na Zona Industrial ao abrigo do Regulamento de 
Venda de Lotes de Terreno da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II - 
Lotes 26 e 27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foram presentes as informações técnicas com registos myDoc nº 

2938/2021 e 2943/2021, acompanhadas dos respetivos relatórios de análise de 

candidaturas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, em conformidade com o relatório de análise, 

admitir a candidatura da sociedade Transportes Silva e Santos Pereira, Lda., com NIF 

505 276 658 e sede em São Miguel Poiares, 3350-000 Vila Nova de Poiares, cujo 

representante legal é Ana Maria Rodrigues da Silva Pereira, e vender à mesma o Lote 26 

- Parcela de terreno dentro dos limites urbanos do PDM, com a área de 2976 m2, inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de São Miguel de Poiares sob o número 1791, 

confrontando a Norte e Sul, com Municipio de Vila Nova de Poiares, Nascente e Poente, 

com estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o 

número 3682/20170621 e lá inscrito a favor do Município de Vila Nova de Poiares, pelo valor 

global de  2.232 € (dois mil e duzentos e trinta e dois euros) (0,75×2976 =2232 - art.º 4º do 

referido Regulamento). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou também, em conformidade com o relatório de análise, admitir a candidatura 

da sociedade Hugo Rosa Unipessoal, Lda., com NIF 510 162 525, e sede na Zona Industrial 

de São Miguel de Poiares, Lote 59-B, 3350-214 Vila Nova de Poiares, cujo representante 

legal é Hugo Alexandre Pereira Rosa, e  vender à mesma o Lote 27 - Parcela de terreno 
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dentro dos limites urbanos do PDM, com a área de 2976 m2, inscrito na matriz predial 

urbana da freguesia de São Miguel de Poiares sob o número 1792, confrontando a Norte e 

Sul, com terreno camarário, Nascente e Poente, com estrada, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 3683/20170621 e lá inscrito a favor 

do Município de Vila Nova de Poiares- pelo valor global de  2.232 € (dois mil e duzentos e 

trinta e dois euros) (0,75×2976 =2232 - art.º 4º do referido Regulamento).  -------------------------  

----- Mais deliberou, dispensar a fase da Hasta Publica. nos termos do disposto no nº 5 do 

art.º 9º do Regulamento de Venda de Lotes de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de 

Poiares - Polo II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ---------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 4 de fevereiro de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 975 973,03€ (novecentos e setenta 

e cinco mil, novecentos e setenta e três euros e três cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 223 137,31€ (duzentos e vinte e três mil, cento e trinta e sete 

euros e trinta e um 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 19 de fevereiro a 4 de março de 2021 , no 

valor total de 451.763,01€ (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e três 

euros e um cêntimo).  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 4 de março 

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

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

8- Fundo Municipal de Emergência - Medidas Excecionais de Apoio às Famílias ---------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº 2935/2021, 

acompanhada das normas reguladoras do Fundo Municipal de Emergência para apoio às 

famílias no âmbito COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas reguladoras do Fundo 

Municipal de Emergência para apoio às famílias no âmbito COVID-19. ------------------------------  
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9- Concurso Literário do Conto e Poesia - VI edição - vencedores e atribuição de 
prémios -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Neste assunto esteve ausente o Sr. Vice-Presidente, por se considerar impedido, nos 

termos do nº 4 do art.º 31 do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 2670/2021. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, a atribuição dos prémios aos vencedores da VI  

edição do Concurso Literário do Conto e Poesia, nos termos da informação técnica. -----------  

----- Neste momento retomou os trabalhos o Sr. Vice-Presidente.  ------------------------------------  

 10- Concurso Literário do Conto e Poesia - VII edição – 2021 ------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 1719/2021, 

acompanhada das Normas de Participação. -----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação na VII edição 

do Concurso Literário do Conto e da Poesia. -----------------------------------------------------------------  

11- Minuta de Protocolo - Associação 2mãos4patas – alteração --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente proposta de alteração do nº3 da cláusula 3ª do Protocolo 

de Atribuição de Apoios Financeiros | 2021 à Associação 2mãos4patas. ----------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do protocolo nos termos 

propostos, passando o nº 3 da cláusula 3ª a ter a seguinte redação: ---------------------------------  

----- “Dado a necessária manutenção das instalações próprias, a assunção de despesas, 

compromissos e consumos e considerando a pandemia mundial devido ao Sars-Cov2, são 

necessárias medidas excecionais de higienização e consumíveis imprescindíveis para 

assegurar as questões de higiene e segurança indicadas pela DGS, sendo atribuído um 

apoio de 100€ (cem euros) mensais, num montante global anual de 1200€ (Mil e duzentos 

euros).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12- Processo de Obras n.º 48/2020 - Legalização de alteração e ampliação de casa 
de habitação - Mário Alexandre Simões Pascoal - Rua Padre Viseu, Freguesia de 
Arrifana  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 48/2020, cujo titular é Mário 

Alexandre Simões Pascoal, processo constituído com vista à legalização de alteração e 

ampliação de casa de habitação, sita na Rua Padre Viseu, Freguesia de Arrifana, para 

efeitos de aprovação do projeto de arquitetura.  -------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

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

 13- Processo de Obras n.º 6/2021 - licenciamento de construção de telheiro - Hélder 
António Dias Santos – Eirinhas --------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 6/2021, cujo titular é Hélder 

António Dias Santos, processo constituído com vista ao licenciamento de construção de 

telheiro, sito em Eirinhas, 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. -----------------------------------------------------------------  

 14- Processo de Obras nº 9/2021 - Legalização de habitação e anexos - Maria Júlia 
Henriques Ferreira Mota da Costa - Rua de Vale Viegas, Freguesia de Poiares (Santo 
André) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 9/2021, cujo titular é Maria Júlia 

Henriques Ferreira Mota da Costa, processo constituído com vista à legalização de 

habitação e anexos, sita em Rua de Vale Viegas, 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. -----------------------------------------------------------------  

15- APIN - Tarifário Bonificado COVID 2021 -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara, de 22/02, que 

a seguir se transcreve, acompanhada da simulação do tarifário bonificado: ------------------------  

-----“Tarifário Bonificado COVID 2021  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

à Câmara Municipal a aceitação da aplicação do tarifário bonificado COVID para 2021, nos termos 

seguintes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Domésticos: redução de 25% na componente fixa da tarifa, entre fevereiro e abril; -----------------------  

 Não Domésticos: redução de 100% na componente fixa da tarifa, entre fevereiro e abril; ---------------  

 Instituições: redução de 100% na componente fixa da tarifa, entre fevereiro e dezembro ---------------  

O montante estimado, da bonificação para Vila Nova de Poiares, importa em cerca de 47.000€, 

conforme simulação para aplicação de tarifário bonificado anexa.” -----------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da aplicação do tarifário 

bonificado COVID para 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  

 16- Contrato financiamento com a Secretaria Geral do Ambiente- Candidatura EEA 
Grants, Adaptação às Alterações Climáticas em Vila Nova de Poiares - Para 
ratificação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente, para ratificação, o contrato de financiamento celebrado 

com a Secretaria Geral do Ambiente, para a candidatura EEA Grants, Adaptação às 

Alterações Climáticas em Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar, o contrato de financiamento celebrado 

com a Secretaria Geral do Ambiente. ---------------------------------------------------------------------------  

17- Covid-19 - Processo de Vacinação - Ponto de Situação ---------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, a informação técnica com o registo 

myDoc nº 2573/2021, acompanhada do relatório do ponto de situação do processo de 

vacinação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

       18- Candidatura Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration 
AMIF-2020-AG-CALL-01 ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, a proposta de candidatura 

Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration AMIF-2020-AG-CALL-01. ----------  

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

        19- ANMP - Operações POSEUR no domínio do Ciclo Urbano da Água - 
adiamento do critério de elegibilidade relativo a cobertura dos gastos  ---------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, comunicação do Senhor Ministro do 

Ambiente e da Ação Climática que, em resposta a solicitação da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP), estende por mais 2 anos (até ao final de 2022) a 

obrigação de os municípios demonstrarem a recuperação de gastos nos sistemas 

municipais, para efeitos de operações no âmbito do Ciclo Urbano da Água. -----------------------  

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

         20- ANMP - Contributos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, comunicação dos contributos 

submetidos pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no âmbito do 

processo de consulta pública sobre o PRR - Plano de Recuperação e Resiliência. --------------  

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

          21- Conselho Empresarial da Região de Coimbra - Tomada de Posição no Plano 
de Recuperação e Resiliência  --------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, comunicação do Conselho 

Empresarial da Região de Coimbra sobre a sua Tomada de Posição no Plano de 

Recuperação e Resiliência. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 

 

 22- Admissão do Município na Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude ----  
 ----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, a formalização admissão do 

Município de Vila Nova de Poiares, como membro fundador, na Rede Nacional de 

Municípios Amigos da Juventude. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente.  ------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 57 minutos. -----------------------  
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