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----- Reunião Ordinária Pública de 21 de janeiro de 2022 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  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ José Guilherme Henriques de Carvalho Féteira, em substituição de Maria 

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

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

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

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu as boas-vindas aos dois alunos que estão 

presentes e que foram os vencedores da quarta edição do programa Jovens Autarcas, 

designadamente Tiago Ferreira e Laura Salvador. Informou e explicou os traços-gerais do 

programa e do seu objetivo de motivação e incentivo na participação cívica e de cidadania 

na vida ativa em comunidade, passando a palavra aos jovens para se apresentarem e 

apresentarem os seus projetos. -------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a jovem presidente eleita, Laura Salvador, que apresentou as medidas que 

elencou na sua candidatura, nomeadamente a organização de equipas de voleibol e 

basquetebol, bem como a oportunidade de organizar concursos de talentos, nas áreas das 

artes, música e dança, bem como organizar corridas e caminhadas solidárias para 

angariação de fundos para causas solidárias e ainda a inclusão de medidas apresentadas 

pelo candidato que ficou em segundo lugar e que considera serem positivas, como a 

organização de torneios desportivos. ------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o jovem vice-presidente, Tiago Ferreira, apresentando como medidas a 

criação de formações gratuitas, bolsas mensais para estudantes carenciados, bem como 
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espetáculos musicais e teatrais, a par da organização de torneios desportivos, como já 

referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

autarcas eleitos pelas suas ideias, fazendo votos de que as consigam concretizar. -------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sanda Carvalho, do PSD, felicitando os jovens presentes, 

considerando terem espírito de iniciativa e vontade de preparar o futuro. --------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador José Guilherme Féteira, do PS, felicitando também os jovens 

autarcas, saudando as suas iniciativas e referindo que no âmbito das ideias apresentadas, 

poderão procurar também o apoio e cooperação das associações locais para as concretizar 

e desenvolver, considerando ser muito importante que sejam os jovens os impulsionadores 

da organização de atividades e iniciativas. -----------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, felicitando os jovens 

autarcas presentes, e partilhando da ideia de que é muito importante o envolvimento das 

associações locais nas iniciativas que pretendem dinamizar, na medida em que poderão ser 

uma grande mais-valia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, elogiando a participação dos jovens, e 

manifestando-se orgulhoso de ouvir os jovens a discursar com tanto conteúdo, revelando 

ser uma geração bem-preparada, o que permite deixar o concelho tranquilo quanto ao 

futuro. Desejou as maiores felicidades aos jovens agora eleitos e que sejam capazes de se 

interajudar para fazerem um mandato de grande qualidade. -------------------------------------------  

----- Depois das intervenções, o Sr. Presidente da Câmara Municipal procedeu à leitura do 

auto de posse, empossando os jovens autarcas eleitos nas novas funções. ----------------------  

----- Terminada a tomada de posse dos jovens autarcas, o sr. Presidente propôs que se 

interrompesse o período antes da ordem do dia, passando os restantes assuntos para 

depois da ordem do dia, tendo todos os vereadores concordado. ------------------------------------  

1- Eleição para a Assembleia da República 2022 - 30 de janeiro - Transporte;  -   
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----- Para este assunto foi presente a proposta nº 3/2022 do Sr. Presidente, que a seguir se 

transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “Eleição para a Assembleia da República 2022 - 30 de janeiro – TRANSPORTE -----------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 30 de janeiro, realizar-se-á a Eleição para a Assembleia da República;  -----------------------------  
- Em todos os atos eleitorais a Câmara Municipal disponibiliza, a título especial e excecional, à 
população do Concelho de Vila Nova de Poiares, que não tem meios de locomoção ou rede de 
transportes públicos, viatura do Município para transporte dos cidadãos eleitores, aos locais de 
funcionamento das assembleias de voto, de forma a exercerem o seu direito de voto, com absoluta 
imparcialidade e neutralidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Seja disponibilizado transporte para o efeito, mediante inscrição dos interessados junto das Juntas 
de Freguesia ou dos serviços municipais – Balcão Único de Atendimento; -------------------------------------  
- Os eleitores, com mobilidade reduzida, indiquem essa necessidade de forma a serem garantidas as 
condições adequadas ao seu transporte; --------------------------------------------------------------------------------  
- Seja publicitado, via comunicado, à população.” ---------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a disponibilização à população do 

concelho, a título especial e excecional, de transporte para o ato eleitoral, mediante 

inscrição dos interessados junto das Juntas de Freguesia ou dos serviços municipais – 

Balcão Único de Atendimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 2- Proposta de Delegação de Competências no Presidente da Câmara 
Municipal - DL nº 10/2015;  ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 7/2022 do Sr. Presidente, que a seguir se 

transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 7 / 2022  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  -------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• No passado dia 9 de outubro de 2021, foi instalada a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na 
sequência dos resultados alcançados no passado dia 26 de setembro de 2021;  -----------------------------  
• A Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da Administração Pública, está 
constitucionalmente subordinada ao princípio da desburocratização e da eficiência, devendo, por isso, 
estruturar-se de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim 
de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões;  --------------------------------------  
• Que a figura de delegação de poderes, constituindo um fenómeno de desconcentração 
administrativa, irá permitir uma maior eficácia e eficiência no tratamento de processos administrativos, 
garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na obtenção da competente decisão administrativa; 
• O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, diploma que estabelece medidas de modernização 
administrativa, impõe aos serviços e organismos da Administração Pública a adoção, nos termos 
legais aplicáveis, de mecanismos de delegação e subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações. 
• Os artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro, que contêm normas 
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de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de delegação e subdelegação de poderes, 
respetivamente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• É objetivo do Presidente da Câmara promover e assegurar o cumprimento célere e eficaz das 
atribuições municipais em vigor no ordenamento jurídico, bem como incentivar a eficiência da gestão 
autárquica;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, de acordo com as razões aduzidas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere delegar no 
seu Presidente, com a faculdade de subdelegação nos vereadores e dirigentes:  ----------------------------  
As competências que, no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na última redação dada pela Lei 
n.º 9/2021, de 29 de janeiro, que aprova o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de 
Comércio e Restauração, estão conferidas à Câmara Municipal.” -------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar a delegação no Presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de subdelegação 

nos vereadores e dirigentes, as competências que, no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro, na última redação dada pela Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, que aprova o Regime 

Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio e Restauração, estão conferidas 

à Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Ata nº 7/2022;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Féteira, nos termos do nº 3 do art.º 34º do CPA. ----------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a Ata n.º 7/2022. ----------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 7/2022. -------------------------------  

----- Neste momento retomou os trabalhos o Sr. Vereador José Guilherme Féteira. -------------  

4- Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - CHUC - Serviço de Sangue e 
Medicina Transfusional;  ------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta n.º 6/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- “PROPOSTA Nº 6 / 2022  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP - Salão de Festas --------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 
serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 
competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 
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comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Festas - pelos CHUC - Serviço de Sangue e 
Medicina Transfusional, para realização de campanhas de recolha de sangue (utilização nos dias 29 
Janeiro (Sábado), 13 Agosto (Sábado) 9/13h, e 19 Novembro (Sábado) 9/13h), com uma previsão 
50/60 dadores por ação, nos exactos termos do pedido, parece enquadrar-se em interesse público 
municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no 
desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas por aquela 
entidade, entre outros, na promoção da saúde e segurança de todos, na cooperação com o Ministério 
da Saúde pela providência de sangue para o banco nacional, na prestação de melhores cuidados de 
saúde aos portugueses, por se tratar mesmo de uma obrigação constitucional o direito à saúde, em 
igualdade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Festas (ainda que se 
possa encontrar adaptado a Centro de Vacinação e/ou Centro de Testagem) para a campanha de 
recolha de sangue programada, por forma a que médicos, enfermeiros e utentes tenham as melhores 
condições, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de higiene e 
saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos, bem como todas as 
recomendações, medidas e imposições que venham a ser determinadas, a cada momento pelo 
Governo de Portugal, pela DGS e pelo Senhor Delegado de Saúde local. --------------------------------------  
Finalmente e porque, sobretudo durante o período que atravessamos é expectável a necessidades de 
outras campanhas de recolha de sangue, face à sua escassez e à necessidade de reposição no 
banco nacional de sangue, proponho seja também deliberada a cedência das instalações sempre que 
tal seja solicitado, para além das datas já indicadas e sempre que, por razões imprevisíveis aquelas 
tenham de ser alteradas, no ano de 2022, por aquela entidade em iguais circunstâncias, de acordo 
com a disponibilidade do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos 
previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do salão de festas do CCP 

ao CHUC - Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, para a realização de campanhas 

de recolha de sangue, nos termos da proposta acima transcrita. -------------------------------------  

5- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria; ---------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 20 de janeiro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.261.003,38€ (um milhão, duzentos 

e sessenta e um mil, três euros e trinta e oito cêntimos) e em Operações não Orçamentais a 

quantia de 264.984,47€ (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro 

euros e quarenta e sete cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------  

 6- Informação dos serviços;  ------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 1 e 20 de janeiro de 2022, no valor total de 

218.208,96€ (duzentos e dezoito mil duzentos e oito euros e noventa e seis cêntimos).  ------  

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

 7- Quota Suplementar AREAC - Agência Regional de Energia e Ambiente do 
Centro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo myDoc nº 755/2022. -  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando qual o valor da 

quota anual que o município paga à AREAC e se este será um valor pontual, ou se haverá 

necessidade de outras quotas suplementares. ------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo não ter ao momento o valor 

preciso da quota anual, mas que solicitará aos serviços que lhe façam chegar essa 

informação. Quanto à proposta em apreço referiu que este é valor que foi deliberado para 

2021 e que a direção da AREAC está a tentar encontrar soluções futuras, junto de parceiros 

a fim de conseguir salvar o futuro desta agência, face à situação difícil em que se encontra. 

Acrescentou que este assunto foi inclusivamente já discutido em sede da CIM-Região de 

Coimbra, face à importância desta agência, que já se tem revelado de grande utilidade para 

os municípios. Adiantou ainda que o valor em causa foi o que foi encontrado e deliberado 

pelos associados para o ano de 2021, não estando em condições de dizer se haverá ou não 

necessidade de nova quotização. -----------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a quotização suplementar do Município 

na AREAC -  Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro, no montante de 1.170,48 

euros (mil cento e setenta euros e quarenta e oito cêntimos). -----------------------------------------  

8- Escritura Pública de compra e venda - Aquisição de prédio urbano à ADIP 
(Parcela de terreno que inclui uma adega - Quinta do Torrel);  ------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente a Sra. Vereadora Sandra 

Carvalho, por se considerar impedida, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. ------------------  

----- Para este assunto foi presente a proposta nº 5/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques 

de Oliveira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------  
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----- “PROPOSTA Nº 5 / 2022  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Escritura Pública de compra e venda - Aquisição de prédio urbano à ADIP (Parcela de terreno que 
inclui uma adega - Quinta do Torrel)  --------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com várias decisões dos Órgãos Municipais (executivo e deliberativo), entre o Município 
de Vila Nova de Poiares e a ADIP-Associação de Desenvolvimento Integrado de Vila Nova de Poiares 
(adiante ADIP), foram, desde 1999, celebrados vários contratos de compra e venda de imóveis, com 
pagamentos e acertos de contas entre ambas as entidades, entre os quais, o prédio designado por 
Adega do Torrel e uma parcela do terreno da Quinta envolvente.  ------------------------------------------------  
O preço global acertado para o negócio da aquisição de parcela de terreno onde se inclui a adega em 
causa, terá sido de € 177.500,00 (Cento e setenta e sete mil e quinhentos euros), de acordo com as 
várias deliberações camarárias e documentação existente em arquivo na Câmara Municipal: entre 
1999 e 2000 foram pagos € 40.000 (Quarenta mil euros) dos € 50.000 (Cinquenta mil euros) do objeto 
de contrato de promessa de compra e venda de 1999 (Terreno); em 2006, foi decido, por deliberação 
da Assembleia Municipal, que o edifício com lagar e adega iriam ser adquiridos à ADIP por € 127.500 
(Cento e vinte sete mil e quinhentos euros), através de encontro de contas das entidades de forma a 
saldar as dívidas de ambas as partes; Com a presente escritura, foi formalizado o contrato de 
aquisição do terreno de promessa de compra e venda de 1999 e do edifício com lagar e adega, 
sendo pagos os € 10.000 (Dez mil euros) em falta do objeto de contrato de promessa de compra e 
venda de 1999 (Terreno).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O prédio urbano em causa, sito em Vila Nova de Poiares, encontra-se inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 4676, da Freguesia de Poiares-Santo André, do Concelho de Vila Nova de 
Poiares, e descrito na Conservatória de Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 8619 
(apresentação 3379, de 18.10.2019), sendo propriedade da ADIP à data de escritura pública de 
aquisição entretanto celebrada.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Após devida análise por parte dos Serviços Municipais, bem como em resultado das conversações 
com a ADIP no sentido de formalizar definitivamente o negócio de compra e venda (nunca escriturado 
relativamente a este prédio), foi possível consenso na redacção final da escritura pública, celebrada 
no Cartório Notarial de Vila Nova de Poiares, Dra. Maria João Teixeira da Encarnação, no passado 
dia 21 de Dezembro de 2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim e de acordo com o exposto, o Município procedeu à aquisição do prédio mencionado, nos 
exactos termos constantes da escritura pública (em anexo), remetendo-se a mesma à Câmara 
Municipal para que o executivo tenha devido conhecimento do seu conteúdo, ratificando a mesma 
para todos os efeitos legais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo só peca por tardio sendo uma pena que o Museu ainda não esteja a funcionar.--------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que o atraso não pode ser 

imputado ao município, dado que estava a aguardar-se que a ADIP estivesse em condições 

de realizar a escritura, que foi marcada logo que a mesma informou estar em condições de o 

fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a subscrição da escritura pública de 

compra e venda referente à aquisição de prédio urbano à ADIP – Associação de 
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Desenvolvimento Integrado de Poiares, relativo a parcela de terreno que inclui uma adega - 

Quinta do Torrel. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste momento, retomou os trabalhos a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD. ------  

9- Situação Social | Proposta Técnica de Apoio - proc. 749/22; ------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc n.º 749/2022. --  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, dizendo não terem sido envidas 

os documentos referentes às despesas indicadas na informação técnica, a fim de se poder 

comprovar se o valor em causa está correto. --------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que os documentos fazem 

parte do processo em causa, e que naturalmente não são trazidos a reunião para 

salvaguarda da proteção de dados pessoais, acrescentando que a Sra. Vereadora, no 

exercício das suas funções, pode a qualquer momento solicitar a consulta deste e de 

quaisquer outros processos, sendo-lhe facultada toda a documentação que necessitar e a 

que legitimamente tem acesso. --------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no 

montante de 800 € (oitocentos euros), nos termos dos pareceres constantes da informação 

técnica nº 749/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 10- Situação Social - Consumo de água - proposta técnica de Apoio - proc. 
692/22; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc n.º 692/2022. --  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que, apesar de ser 

uma situação que está a ser acompanhada pelo Município, os familiares também têm 

responsabilidade na ajuda ao pagamento, considerando que, a este nível deveria também 

haver um maior acompanhamento e uma atitude mais diligente por parte dos serviços. -------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando a situação em causa, que 

está a ser acompanhada não só pelo Município, como também pela APPACDM e pela Rede 

Social, sendo uma situação social muito complexa e delicada, que dificulta muito a 

capacidade de ação e de intervenção. Acrescentou que esta não é a primeira situação de 
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consumos elevados, tendo a família sempre colaborado e assumido os custos, mas que no 

caso concreto não consegue suportar, pelo que houve necessidade de intervenção do 

município e de articulação com a APIN, tendo-se chegado a uma solução que se entende 

ser a mais equilibrada para todas as partes. ---------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro a 

pagar diretamente à APIN no valor de 1.760,19 € (mil setecentos e sessenta euros e 

dezanove cêntimos)., nos termos dos pareceres constantes da informação técnica nº 

692/2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11- Apoio a despesas com cadernos de atividades;  ---------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 748/2022. ---  

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

número de famílias que costuma fazer o pedido fora do prazo. ---------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, referindo que no total 

foram apresentados 144 pedidos para o 2º e 3º ciclos, no montante de 9464,86€, 142 

pedidos para o 1º ciclo, no montante 7206,09€, e apenas 21 pedidos apresentados fora do 

prazo, num montante de 1340,80€. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio às famílias 

identificadas, no valor total de 690,35€ (seiscentos e noventa euros e trinta e cinco 

cêntimos), nos termos dos pareceres constantes da informação técnica nº 748/2022. ----------  

12- Associação PoyaresRotações- pedido de co-organização de 8ª edição do 
Poiares-Offroad Solidário;  ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 2/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- “PROPOSTA Nº 2 / 2022  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Associação Poyares Rotações - Co-organização 8ª edição do Poiares-Offroad Solidário  ------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Associação “Poyares Rotações” veio, através de email datado de 04.01.2022, solicitar, além do 
mais, que o Município de Vila Nova de Poiares se associasse, como co-organizador, da 8ª edição do 
Poiares-Offroad Solidário, a realizar no dia 05.02.2022, no Nosso Concelho (tratando-se de passeio 
turístico) e cujas receitas farão reverter para a Instituição A.P.P.A.C.D.M.. -------------------------------------  
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Como é do conhecimento de todos/as, os veículos motorizados, em geral, e as provas motorizadas, 
em particular, tem vasta tradição nas Nossas paragens, tratando-se de evento de interesse 
generalizado também para a Região e para o País. No caso em apreço, tratar-se-á de passeio 
turístico pelo Concelho e pelos trilhos do território, em especial por veículos todo-o-terreno. --------------  
Por outro lado, sempre que a referida Associação tem organizado eventos, todos relacionados com o 
mundo do desporto motorizado, tem-no feito com grande sucesso, conseguindo trazer a Vila Nova de 
Poiares grande número de participantes, comerciantes do ramo, adeptos e aficionados, e outros, 
potenciando a descoberta da Nossa terra aos visitantes e todo o comércio local. Este evento em 
particular, por se tratar de passeio turístico visa, em particular, dar a conhecer o N/território. Além do 
mais, todas as refeições daquele dia serão feitas no Concelho (pequeno-almoço e almoço servidos 
por estabelecimentos locais, e jantar na restauração do Concelho), sendo também previsível a 
estadia de vários dos participantes e acompanhantes nos alojamentos do Concelho durante o fim-de-
semana, bem como o aumento da procura da restauração e similares durante esses dias. ----------------  
Além do mais, durante o decurso do evento, bem como durante toda a preparação, a Associação 
prezará, como o tem feito, pelo envolvimento das gentes locais e dos artesãos e empresários locais, 
mostrando, preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, 
hotelaria, etc..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Igualmente de realçar será a manutenção e limpeza de trilhos e caminhos florestais para a realização 
da prova, e, através desses, a promoção da descoberta da Natureza, paisagens e locais recônditos 
que Poiares tem para revelar aos participantes e adeptos, como, de resto, vem sendo hábito. -----------  
Refira-se ainda que um evento como o aqui em causa, é também de relevância para a estratégia 
Municipal, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo à prática desportiva e associativa. 
No mais e atendendo à situação epidemiológica que ainda atravessamos e considerando que irão 
servir pequenos-almoços e almoços, embora com o apoio e suporte de estabelecimentos comerciais 
locais (café e supermercado), deverão, salvo melhor opinião, fazer cumprir as regras e normas que, à 
data, vigorarem para o ramo da restauração e similares, designadamente ou servir em lugares 
sentados, com mesas para o máximo de 10 pessoas, regendo-se então a actividade pelas regras 
impostas para a restauração, ou, sendo volante, deverão obter Parecer favorável do Delegado de 
Saúde, comunicando-nos essa opção/Parecer na semana anterior ao evento. Deverão ainda dar 
cumprimento à legislação vigente no que respeita à lotação do espaço, em função a área disponível 
(m2) devidamente delimitada e mantendo o distanciamento entre pessoas (dentro do possível); ter 
circuitos de entrada e saída das tendas devidamente identificados e desencontrados de modo a não 
haver cruzamento de pessoas; disponibilizar solução antissética de base alcoólica nas entradas e nas 
saídas; ter indicação – avisos com instruções de desinfeção das mãos, uso da máscara, 
distanciamento físico, etiqueta respiratória; serem observadas as normas e as orientações definidas 
pela Direção-Geral da Saúde designadamente, referentes ao distanciamento físico, utilização de 
máscara, higiene das mãos com solução antissética de base alcoólica e cumprimento das medidas de 
prevenção e controlo da COVID-19; dando cumprimento à demais orientações/legislação vigente à 
data da realização do evento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 
habitualmente, à organização deste evento – 8ª edição do Poiares-Offroad Solidário -, na qualidade 
de Co-organizadora, disponibilizando-se, assim, os meios solicitados, propondo que o assunto seja 
deliberado na próxima reunião da Câmara Municipal, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 
33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a Câmara Municipal se associe, 

como habitualmente, à organização deste evento – 8ª edição do Poiares-Offroad Solidário -, 

na qualidade de Co-organizadora. ----------------------------------------------------------------------------  
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 13- Minuta de Contrato-programa - CTEP - Companhia de Teatro 
Experimental de Poiares;  ----------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta do contrato-programa desenvolvimento cultural 

a celebrar com a CTEP – Companhia de Teatro Experimental de Poiares. ------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento cultural a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a CTEP – 

Companhia de Teatro Experimental de Poiares para o ano de 2022 ---------------------------------  

 14- Minuta de Contrato-Programa - iCreate;  -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de contrato-programa de desenvolvimento 

cultural a celebrar com a iCreate – Associação para a Promoção da Criatividade, do 

Desenvolvimento Pessoal e da Reabilitação Psicopedagógica. ---------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento cultural a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a iCreate 

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

15- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Município de Mielec - Reunião transnacional 
Mielec;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Féteira, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. --------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 15637/2021. 

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando quais as 

entidades que participam no projeto e a que se referem os valores indicados. --------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que se trata de despesas 

da organização destas reuniões, referentes a este projeto em que participam o município de 

Mielec (Polónia) com o qual somos geminados, enquanto entidades institucionais, e duas 

associações locais, parceiras do projeto, a ARSM de Vila Nova de Poiares e a Associação 

"Mountain Biking Club Oxygen-Skopje", da Macedónia. Explicou ainda tratar-se de uma 

candidatura com várias ações em que tem havido troca de experiências, formação e 

cooperação entre vários países, tendo havido já reuniões em Mielec e estando ainda 

previstas novas reuniões também na Macedónia, no âmbito do mesmo projeto. Acrescentou 

ainda que as despesas são sempre suportadas pela entidade que lidera o projeto (no caso o 

município de Vila Nova de Poiares) que depois será ressarcida no âmbito da candidatura. ---  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência para o Município de 

Mielec (Polónia) do montante de 945,17€ (novecentos e quarenta e cinco euros e dezassete 

cêntimos) nos termos da informação técnica nº 15637/2021. ------------------------------------------  

 16- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | Associação "Mountain Biking Club Oxygen-
Skopje"- Desenvolvimento de Plano de atividades;  ----------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Féteira, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. --------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 15658/2021. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência para o Mountain Biking 

Club Oxygen-Skopje (Macedónia) o montante de 920€ (novecentos e vinte euros) nos 

termos da informação técnica nº 15658/2021. -------------------------------------------------------------  

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador José Guilherme Féteira, do PS. --  

17- Processo de Obras nº 6/2022 - Alteração de uso de edifício - Vidoeiro - 
Soc. Poiarense de Representações, Lda - Rua Casal de Jardim, nº 14, 
Entroncamento;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 06/2022, cujo titular é Vidoeiro – Sociedade 

Poiarense de Representações, Lda, processo constituído com vista à alteração de uso de 

edifício, sito em Rua Casal Jardim, nº 14 - Entroncamento, freguesia de Poiares (Santo 

André).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 18- Processo de obras nº 41/2021 - legalização da Remodelação e ampliação 
de moradia - Construções Conceição & Adelino, Lda - Rua das Forjas n.º 1, 
Algaça - Freguesia de Arrifana; --------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 41/2021, cujo titular é Construções Conceição & 

Adelino, Lda, processo constituído com vista legalização da remodelação e ampliação de 

moradia, sita em Rua das Forjas n.º 1, Algaça - Freguesia de Arrifana, 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.  --------------------------------------------------------------  
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 19- Processo de Obras nº 48/2021 - Legalização de alterações - Pedro Manuel 
Fernandes Lourenço - Lote 3, Pólo I da ZI de S. Miguel;  ---------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 48/2021, cujo titular é Pedro Manuel Fernandes 

Lourenço, processo constituído com vista à legalização de alterações em edifício, sito no 

lote 3 do Pólo I da Zona Industrial de São Miguel de Poiares, 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.  --------------------------------------------------------------  

 20- Processo de Destaque nº 8/2021 - José Adérito dos Santos Ribeiro - Art.º 
3308;   
----- Foi presente o processo de destaque nº 8/2021, cujo titular é José Adérito dos Santos 

Ribeiro, referente ao artigo inscrito na matriz com o nº 3308, sito em Vale de Vaz, Freguesia 

de Poiares Santo André.  ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

21- Início do procedimento de 4ª alteração da 1ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Vila Nova de Poiares;  ---------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 68/2022. ----  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo não se sentir à 

vontade para votar este ponto por ser demasiado técnico, considerando que deveria haver 

reuniões de preparação prévia e esclarecimento destes assuntos a fim de poderem estar 

mais contextualizadas e sentirem-se em condições de votar. Disse também que apesar da 

presença da técnica na reunião, é um assunto demasiado técnico para se explicar em tão 

pouco tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo não poder concordar com 

essa posição, na medida em que nunca foi sonegada qualquer informação aos senhores 

vereadores que, em qualquer momento, podem solicitar o apoio dos técnicos do município e 

solicitar os esclarecimentos que entenderem necessários. Acrescentou ainda que o PDM é 

um documento público, do conhecimento de todos, não lhe parecendo correto que se 

chegue a uma reunião em que todos são chamados a pronunciar-se e decidir, e se 

argumente que não estão em condições de votar por ser um documento técnico. ---------------  
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----- Referiu ainda que, desde o momento em que receberam a documentação, tiveram 

oportunidade, certamente, de ter pedido uma reunião com os técnicos municipais a fim de 

solicitarem as explicações que entendessem necessárias, o que não aconteceu. Solicitou à 

chefe de unidade de Obras e Planeamento, presente na reunião, que explicasse o ponto, 

tendo a mesma referido que se trata apenas da abertura do procedimento, fruto da 

necessidade de incluir no PDM o plano de ordenamento da barragem das fronhas, onde se 

irá corrigir e diminuir as zonas urbanas, por falta de infraestruturas implantadas. ----------------  

----- Referiu que isso não está ainda em discussão, sendo agora apenas deliberado autorizar 

o início do procedimento, seguindo-se o período de discussão pública em que haverá 

submissão de contributos, vindo posteriormente à Câmara Municipal, a versão final a fim de 

se aprovar e remeter à Assembleia Municipal para aprovação final. ---------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que se trata de 

um preceito legal que necessariamente o município tem de cumprir. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

autorizar o início do processo de alteração da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila 

Nova de Poiares em vigor, publicado através do Aviso n.º 706/2014, na 2.ª série do Diário da 

República N.º 10, de 15 de janeiro de 2014, ao abrigo do estabelecido na Lei de Bases 

Gerais da Política de Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(LBGPSOTU), Lei n.º 31/2014 de 30 de maio e do previsto no respetivo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio; ----------  

----- Mais deliberou que o prazo máximo para a finalização do procedimento de alteração 

seja a data de 31 de dezembro de 2022; --------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou também estabelecer nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, o período de discussão pública de 15 dias, a contar do dia seguinte 

ao do da publicação do anúncio da presente deliberação no Diário da República, para 

formulação de sugestões e para apresentação de informação sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito deste procedimento;----------------------------------------------  

----- Deliberou ainda determinar a necessidade de se proceder à Avaliação Ambiental 

Estratégica (artigo 120º, nº 2, RJAAE e RJIGT). ----------------------------------------------------------  
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22- Ratificação do tarifário da APIN, para 2022; ---------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº1/2022, do Sr. Presidente da Câmara 

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

-----“ PROPOSTA Nº 1 / 2022 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ratificação do tarifário da APIN, para 2022, e da fundamentação de decisão desconforme às 
recomendações da ERSAR --------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal a ratificação do tarifário da APIN atualizado para o ano de 2022, dando 
cumprimento ao disposto no número 3, da Cláusula 22.ª, do Contrato de Gestão Delegada. --------------  
Apresentam-se os valores comparativos entre 2021 e 2022 para o tarifário inerente ao abastecimento 
de água e águas residuais: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A tarifa variável do saneamento corresponde à tarifa variável média do abastecimento de água, o 
coeficiente de afluência à rede para o saneamento passou de 90% para 70%. A tarifa variável de 
gestão de resíduos urbanos para utilizadores não domésticos passou de escalão único para dois 
escalões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ainda, ao abrigo do artigo nº 11 do Decreto-Lei nº 194/2009 de 20/08, as decisões das entidades 
titulares desconformes às recomendações da ERSAR, devem ser fundamentadas e aprovadas, assim 
propõe também a ratificação da fundamentação de decisão desconforme às recomendações da 
ERSAR.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que a alteração decorre 

do aumento do preço do tratamento de resíduos em alta, que passou dos 28€ para os 

44€/tonelada, o que necessariamente implica uma revisão do tarifário para acomodar esta 

diferença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que este aumento é 

inoportuno, numa altura em que as pessoas perderam capacidade económica, e que viram 

os seus rendimentos baixar fruto da conjuntura de crise e que a pandemia veio agravar. -----  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que não se trata de uma 

iniciativa da APIN, mas apenas da necessidade de revisão dos tarifários para suportar os 

aumentos determinados pela ERSUC quanto ao tratamento em alta dos resíduos, porque se 
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os valores cobrados à APIN são mais elevados, é necessário fazer transpor esses aumentos 

para os tarifários. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

aprovar a ratificação do tarifário da APIN atualizado para o ano de 2022, dando 

cumprimento ao disposto no número 3, da Cláusula 22.ª, do Contrato de Gestão Delegada. -  

----- Mais deliberou aprovar a ratificação da fundamentação de decisão desconforme às 

recomendações da ERSAR. ------------------------------------------------------------------------------------  

23- Revisão do PMDFCI - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios - 2020-29; ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 779/2022, 

acompanhada das respetivas peças escritas e desenhadas do PMDFCI. --------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, solicitando o apoio da chefe de 

unidade de Obas e Planeamento, Eng.ª Fátima Videira para esclarecimento do ponto, tendo 

a mesma dado conta de que se prende exclusivamente com a revisão das cartografias de 

perigo e de risco, com correção de algumas zonas urbanas. Informou que se trata apenas 

do início do procedimento para abertura da consulta pública, dando conta também que já 

foram obtidos os pareceres vinculativos do ICNF e da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, determinando a abertura de um período de consulta pública 

de 15 dias consecutivos (a publicar em DRE).  ------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou que, após a consulta pública, o assunto seja remetido à Assembleia 

Municipal para aprovação, com relatório do resultado da consulta pública, conforme o 

disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

versão atualizada e no artigo 10º do DL nº 124/2006, de 28 de junho, com as alterações do 

DL n.º 14/2019, de 21/01. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------   
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----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo ter tido conhecimento 

de que a câmara municipal demora bastante tempo a fazer os pagamentos às pessoas que 

estão nas mesas de voto, sendo que tem conhecimento de algumas câmaras em que o 

pagamento é mais rápido, solicitando que o Município possa analisar estas situações e 

tentar ser mais célere no pagamento, porque estes atrasos poderão fazer com que no futuro 

possamos deixar de ter pessoas que se disponibilizem para este trabalho.------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo ter chegado ao 

seu conhecimento que alguns feirantes estão muito incomodados porque com a reabertura 

do Mercado Municipal, os vendedores que ficaram na parte de baixo, junto ao terminal 

rodoviário, deixaram de ter clientes. Disse que a feira é o supermercado do povo, e com 

estas situações vão acabar por se perder estes feirantes. Acrescentou que tem visitado 

outras feiras da região e a de Poiares é a mais reduzida. Pediu que se pensasse em 

medidas para que não acabe a feira. ------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador José Guilherme Feteira, do PS, agradecendo as palavras de 

boas-vindas, manifestando a sua disponibilidade para continuar a acompanhar a vida 

política do município, tendo ainda desejado um bom trabalho a todos os vereadores. ----------  

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

especial a presença do Sr. Vereador José Guilherme Feteira, que veio equilibrar um pouco 

mais a reunião em matéria de igualdade de género, dizendo esperar que possa ter mais 

oportunidades de integrar os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------  

----- Pagamentos – Disse ter a percepção de que o Município não demora muito a fazer os 

pagamentos, referindo a título de exemplo que os pagamentos das autárquicas foram 

realizados na presente semana, acrescentando que os pagamentos são imediatamente 

feitos logo que o Município recebe as verbas por parte da administração central. ---------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Feira – disse que a situação é conhecida desde tomou posse pela primeira vez, e que a 

feira e o mercado funcionam nos mesmos espaços há mais de 20 anos, esclarecendo que 

só foi alterado aquando das obras de remodelação do Mercado, com a instalação de uma 

tenda provisória, para funcionamento da feira. Disse ser um assunto que tem vindo a ser 

estudado e avaliado, nomeadamente com a hipótese de trazer a feira para o centro da vila, 

sendo que, no entanto, não há espaço para se conseguir trazer todos os feirantes inscritos 

nos registos municipais. Disse ser uma tendência geral, o facto das feiras virem a perder 

muito do que era a sua força, porque agora o mercado do povo está mais nos centros 

comerciais, acrescendo o facto da feira de Poiares ser durante a semana, o que retira 

público e clientes. Afirmou conhecer e compreender a angústia dos feirantes, garantiu que 

está atento e que se irá continuar a estudar a possibilidade de concentrar tudo num mesmo 

espaço, sendo certo que o que não se conseguirá é ‘inventar’ clientes para trazer às feiras. -  

----- Reunião CIM-Região de Coimbra – deu conta da realização em Poiares, no 

cumprimento do sistema de rotatividade que está implementado, informando que a grande 

novidade foi a aprovação do modelo de investimento que irá permitir a elaboração de um 

novo estudo para a estrada que ligará a Ponte Velha, na Lousã, a Miro, em Penacova, 

passando pela Zona Industrial de Poiares, naquele que é o troço escolhido para ser 

candidatado no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros e que contempla um 

investimento de cerca de 20 milhões de euros para esta obra. Disse tratar-se de um 

processo moroso, que implica estudos, projetos, expropriações, lançamento de 

procedimentos de contratação pública, mas que acredita ser um processo que já não vai 

parar e que irá resolver o problema das acessibilidades rodoviárias que afeta este concelho 

há tantos anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 35 minutos. -----------  
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