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----- Reunião Ordinária Pública de 6 de maio 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  -----------------------------------------------------  

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

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

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

1- Ata nº 14/2022;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente a Sra. Vereadora Sandra 

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

----- Foi presente a Ata nº 14/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 14/2022. ------------------------------  

2- Cessão de Posição Contratual do Bar sito no Jardim de Homenagem à Raça 

Poiarense (Jardim das Palmeiras);  -----------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a proposta nº 35/2022, do Sr. Presidente, que a seguir 

se transcreve, acompanhada da minuta de contrato. ----------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 35 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO BAR SITO NO JARDIM DE HOMENAGEM À RAÇA 
POIARENSE (JARDIM DAS PALMEIRAS)  -----------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No dia 30 de abril de 2015, após ter decorrido concurso público para o efeito, foi celebrado entre o 
Município de Vila Nova de Poiares e Ana Sofia Garcia dos Santos, um CONTRATO DE CEDÊNCIA 
TEMPORÁRIA DE EXPLORAÇÃO DO BAR SITO NO JARDIM DE HOMENAGEM À RAÇA 
POIARENSE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente, a contraente Ana Santos perdeu o interesse no contrato outorgado com o Município, 
tendo, mediante autorização do Município, cedido a sua posição contratual a João Emanuel Moura 
dos Santos Quelhas, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2018. ----------------------------------------------  
Por sua vez, o contraente Emanuel Quelhas perdeu o interesse no contrato outorgado com o 
Município, tendo, mediante autorização do Município, cedido a sua posição contratual a Roberto 
Edgar Anjos Pereira, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2019. -------------------------------------------  
No dia 06 de abril de 2022, Roberto Pereira perdeu o interesse no contrato, comunicando isso ao 
Município, referindo na comunicação que haveria um interessado que reunia as condições 
necessárias tendentes à prossecução da exploração do bar.  ------------------------------------------------------  
De acordo com o nº1 da cláusula 15.ª do contrato existente, o contraente pode ceder a sua posição 
contratual com prévia autorização do Município.  ----------------------------------------------------------------------  
Todavia, prevê o nº 2 da cláusula 15.ª do contrato, que o contraente só pode ceder a sua posição 
contratual com prévia autorização do Município, dependendo essa autorização da apresentação pelo 
cessionário de toda a documentação de habilitação que foi exigido pelo Município ao cedente.  ---------  
O cessionário já juntou ao processo toda a documentação exigida, necessária a outorga do contrato 
de transmissão da posição contratual.  -----------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, tratando-se de um bem de domínio privado do Município, não lhe é aplicável (com 
exceção dos princípios gerais), o disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de agosto, que aprova 
o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público e as disposições gerais e comuns sobre a gestão 
dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais.   
Acresce que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas g) e ee) do nº 1 do 
anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, “Adquirir, alienar ou onerar bens 
imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG” e “Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 
integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal;”.  -------------  
Face ao exposto, proponho, nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas g) e ee) do n.º 1 do 
art.º 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal: -------------------------  
a) Autorize a cessão da posição contratual do Sr, Roberto Edgar Anjos Pereira a favor do Sr. Hélder 
Miguel dos Anjos Pedroso; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Aprove a minuta do contrato anexo à presente proposta.” -------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão da posição contratual do Sr. 

Roberto Edgar Anjos Pereira a favor do Sr. Hélder Miguel dos Anjos Pedroso; -------------------  

----- Mais deliberou aprovar a minuta do contrato anexo à proposta. ---------------------------------  

3- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 3101 - Ratificação;  ---  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 5189/2022. 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 3101, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 4- Pedido de cedência de espaço - CCP - ACESPin;  -----------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a proposta nº 37, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

----- “PROPOSTA Nº 37 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - ACES Pinhal Interior Norte 1 – Centro Saúde 
VNPoiares  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
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 Congressos - pelos Serviços do Centro de Saúde 
de Vila Nova de Poiares, para realização de reunião de trabalho (utilização no dia 18 de maio de 
2022), nos exactos termos do pedido, parece enquadrar-se em interesse público municipal e da 
comunidade geral, antevendo-se ainda a necessidade de cooperação face à transferência de 
competências na área da saúde projectada pelo Governo. 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 e prestação de melhores cuidados de saúde 
à comunidade, 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 Congressos para a 
realização da reunião 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. 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 cedência de espaço do CCP ao 

Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte – ACESPIN. --------------------------  

 5- Pedido de cedência de espaço - CCP - AEDP - Ratificação; ---------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a proposta nº 34/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------  
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----- “PROPOSTA Nº 34 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  

Cedência de Espaço CCP - Salão de Festas (Formação) – AEDP  ----------------------------------  

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

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

Entendemos 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 comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos 

públicos e municipais disponíveis nos territórios.  ---------------------------------------------------------  

Assim, sendo certo que as instalações e os equipamentos municipais, 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 do Município, 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 – pela Associação Empresarial 

de Poiares (dias e horários, nos termos exactos do pedido, com excepção do início da 

formação que está previsto apenas para o dia 26 de Abril), 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 pela referida associação, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional 

a colaboração com as mais variadas Associações do território Concelhio, promovendo o 

empreendedorismo, o desenvolvimento empresarial, o emprego, a formação profissional e 

melhores condições de vida.  ----------------------------------------------------------------------------------  

No mais, sempre se diga que, a área da cultura, em especial da música, desempenha papel 

fundamental na construção e desenvolvimento de crianças e jovens, enquanto seres 

humanos completos, pelo que igualmente competência das autarquias locais. Trata-se 

também de direito/dever constitucional a providência a todos os cidadãos, em igualdade, de 
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acesso ao desporto e cultura, sendo responsabilidade de "todo" o Estado a sua 

prossecução, por si ou através das comunidades locais, sendo necessário prestar o auxílio 

necessário à satisfação desse desiderato constitucional. Termos em que se propõe que o 

assunto, considerando a que não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à 

próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação, proponho seja deferido o pedido de 

cedência de espaço e remetido à reunião da Câmara Municipal seguinte para ratificação, 

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, ratificar a decisão de cedência de espaço do 

CCP à Associação Empresarial de Poiares (AEDP). -----------------------------------------------------  

 6- Pedido de cedência de espaço - Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo 

e Salão de Festas do CCP - CIKP-IKIGAI Clube Karaté Vila Nova de Poiares - 

Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5323/2022. 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência de espaço do 

Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo e Salão de Festas do CCP ao CIKP-

IKIGAI Clube Karaté Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------------  

7- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria;  -----------------------------------------  

----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 05 de maio de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.118.967,95 € (um milhão cento e 

dezoito mil, novecentos e sessenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 268.333,03 € (duzentos e sessenta e oito mil, 

trezentos e trinta e três euros e três cêntimos).------------------------------------------------------------  

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

 8- Informação dos Serviços;  -------------------------------------------------------------------------------  

----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 22 de abril e 5 de maio de 2022, no valor 
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total de 407.386,38€ (quatrocentos e sete mil trezentos e oitenta e seis euros e trinta e oito 

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

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

9- Geocaching à Descoberta de Poiares: Ribeira de Poiares | Normas da Atividade; --  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 5663/2022, 

acompanhada das Normas de Atividade. -------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, dizendo concordar com a 

iniciativa, mas questionando se foi contratada alguma entidade para prestar este serviço e 

qual o valor correspondente. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo afirmativamente, na 

medida em que se trata de um serviço especializado e, como tal, houve necessidade de 

contratar o serviço, ainda que ao momento não tenha presente o valor em causa. 

Acrescentou que se trata de uma atividade que decorre do projeto Jovens Autarcas, pelo 

que se inclui no orçamento anual dotado para este projeto, cujo limite máximo é de 10 mil 

eruos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Atividade do Geocaching 

à Descoberta de Poiares: Ribeira de Poiares. -------------------------------------------------------------  

 10- Co-organização Poiares Trail 2022;  ---------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a proposta nº38/2022, da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- “PROPOSTA Nº 38 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  

Co-organização Poiares Trail 2022  --------------------------------------------------------------------------  

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 

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

A Associação recreativa de São Miguel (ARSM) tem em marcha a organização da 6ª edição 

do Poiares Trail, com novas datas (para o primeiro fim-de-semana de Junho), dadas as 
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questões pandémicas que ainda se verificavam à data de Fevereiro, mês em que 

habitualmente se realiza. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Este evento, como é do conhecimento e reconhecimento de todos/as, apresenta-se como 

um dos maiores do nosso Concelho e da Região, tendo crescido em dimensão a cada ano e 

trazendo a Vila Nova de Poiares milhares de atletas e acompanhantes durante o período da 

sua realização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante o decurso do evento, bem como durante toda a preparação, tem sido visível a 

preocupação da ARSM no envolvimento das gentes locais, dos artesãos e empresários 

locais, mostrando o preferencialmente o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, 

indústria, comércio, hotelaria, etc.. Por outro lado, a preocupação daquela Associação tem-

se prendido também com a descoberta, preservação e mostragem aos locais e aos 

visitantes a Natureza, as paisagens e os locais recônditos que Poiares tem para revelar, 

procedendo igualmente, em conjunto com as entidades públicas locais, à limpeza e 

manutenção dos trilhos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Refira-se ainda que um evento como o Poiares Trail, bem como as actividades que lhe 

estão directamente relacionadas, como sejam a caminhada e o PT Kids (corridas para 

crianças e jovens), são igualmente de enorme relevância para a estratégia do Município, 

uma vez que estão enquadradas numa lógica de incentivo à actividade física e prática 

desportiva e ainda da descoberta da natureza, dos caminhos, trilhos e percursos pedestres 

do Concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, considero ser do interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente, à organização deste evento – Poiares Trail 2022 -, na qualidade de Co-

organizadora, promovendo-o e proporcionando colaboração em termos de logística, 

coordenação de trânsito, disponibilização de espaços municipais, recursos e meios 

humanos e materiais que se mostrem necessários à sua realização.  -------------------------------  

No mais, será necessário que a ARSM proceda, como habitualmente à obtenção dos 

Pareceres obrigatórios juntos das restantes entidades competentes para a realização da 

prova/evento, designadamente G.N.R., INF e outras.Acrescente-se que, por via da 

transferência de competência para as Freguesias, compete agora às Juntas com jurisdição 
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territorial (passagem da prova) pronunciarem-se/licenciarem a realização da mesma, 

devendo, assim, a ARSM proceder em conformidade.  -------------------------------------------------  

Finalmente, deverá ainda a ARSM juntar ao presente processo os documentos que 

obtenham das referidas entidades, bem como os seguros obrigatórios nos termos da 

legislação em vigor.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente em situações similares, à organização deste evento – Poiares Trail 2022 -, na 

qualidade de Co-organizadora, 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, aprovar a proposta de co-organização do 

PoiaresTrail2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 11- Proposta de apoio ao piloto Gonçalo Filipe da Silva Henriques para participação 

nos ralis de Mortágua e Vouzela; --------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a proposta nº 36/2022, do Sr. Presidente, que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 36 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Os desportos motorizados têm em Vila Nova de Poiares um historial de tradição nas mais 

diversas vertentes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Entre as mais diversas modalidades, os Ralis têm um destaque e uma tradição no concelho 

com décadas de existência.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Neste momento a equipa do piloto Poiarense Gonçalo Filipe da Silva Henriques, irá 

participar em eventos de renome nacional como são os casos do Rally de Mortágua e o 

Rally de Vouzela.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A participação nestes eventos, levando o nome do concelho de Vila Nova de Poiares a estes 

locais em território nacional, apresenta-se como sendo uma mais valia para a publicitação 

do território local e de divulgação da imagem do Município de Vila Nova de Poiares.  ----------  
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Considerando a importância da sua participação nestes eventos, e dado o exposto, o 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, 

propõe a atribuição de um apoio de 750€ (setecentos e cinquenta euros) a Gonçalo Filipe da 

Silva Henriques para a participação nos referidos eventos.” -------------------------------------------  

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

foi pedido pelos próprios, ou se decorre de iniciativa do Município em apoiar todos os 

participantes destas iniciativas. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que são os próprios 

que fazem os pedidos de apoio, sendo que o município tem vindo a deliberar pontualmente 

pelo apoio, nomeadamente nas provas automóveis, como já aconteceu com o piloto Ricardo 

Almeida e outros, cujos apoios também foram deliberados. Acrescentou ainda que os apoios 

têm a contrapartida de publicidade nas viaturas, com grande visibilidade e que resulta 

também na promoção do concelho. --------------------------------------------------------------------------  

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

montante de 750€ (setecentos e cinquenta euros) a Gonçalo Filipe da Silva Henriques para 

a participação nos eventos: Rally de Mortágua e Rally de Vouzela.----------------------------------  

12- Constituição de compropriedade - António José Alves Novais - prédio rústico n.º 

6985 - Ribeira de Agre; ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foi presente o pedido parecer favorável da Câmara Municipal sobre a constituição de 

compropriedade com dois compartes relativamente ao prédio rústico sito em Ribeira de 

Agre, Freguesia de Poiares (Santo André), inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 6985 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 250, apresentado por António José 

Alves Novais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 13- Processo de Obras nº 15/2022 - legalização de ampliação de moradia - Maria 

Delfina Simões Ferreira Lima, Cabeça de Casal da Herança de Antonio Batista Lima - 

Rua da Capela, n.º10, Alveite Grande; -------------------------------------------------------------------  
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----- Foi presente o processo de obras nº 15/2022, cujo titular é Maria Delfina Simões 

Ferreira Lima, Cabeça de Casal da Herança de Antonio Batista Lima, processo constituído 

com vista à legalização de ampliação de moradia, sita na Rua da Capela, nº10 em Alveite 

Grande, freguesia 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, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

 14- Processo de Obras nº 28/2021 - Legalização de construções e licenciamento de 

ampliação - António Aníbal da Conceição Simões - Rua da Brasina - Vendinha; ---------  

----- Foi presente o processo de obras nº 28/2021, cujo titular é António Aníbal da Conceição 

Simões, processo constituído com vista à legalização de construções e licenciamento de 

ampliação de moradia, sita na Rua da Brasina, Vendinha, freguesia de Poiares (Santo 

André), destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ----------------------------------------------  

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que, nas suas últimas 

intervenções sobre a festa de NSN houve dúvidas por parte do Sr. Presidente, colocando 

em causa o que eu disse, a propósito da Irmandade não ser direcionada para a realização 

das festas. Referiu que vem expresso na ata do dia 4 março que foi comunicado pelo Sr. 

Presidente que "tendo a instituição manifestado que a sua vocação não é organização de 

festas mas continua a ser uma obrigação estatutária". Acrescentou que, face ao que foi 

transmitido pelo Sr. Presidente, na reunião de 18 de março, sentiu necessidade de 
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apresentar a posição do PSD face a realização da POIARTES em Agosto, e na introdução 

às ideias que queria apresentar, baseou-se na informação anteriormente prestada pelo Sr. 

Presidente, que passou a citar: "informou-nos que o provedor tinha solicitado auxilio para os 

festejos da padroeira, uma vez que considerava não ser a vocação da Irmandade a 

organização das festas"; disse ainda que na sua intervenção de 18 de março, o Sr. 

Presidente sentiu necessidade de explicar o que queria dizer e, na ata 12, na pg.8, 

esclareceu a informação prestada na reunião anterior, em que a opinião da misericórdia não 

estar vocacionada para as festas foi expressa por si próprio, considerando que a obrigação 

estatutária não se coaduna com a realidade atual. -------------------------------------------------------  

----- Acrescentou ainda que face ao que mencionou, disse não saber o que pensar ou dizer, 

considerando ter dúvidas, pelo que solicitou esclarecimentos sobre tudo isto ao Sr. 

Presidente para que não restem dúvidas. -------------------------------------------------------------------  

----- Disse ainda que, no seguimento do que questionou na ultima reunião em que esteve 

presente, e uma vez que após a intervenção do Sr presidente, disse não ter podido voltar a 

intervir, salientou que o PSD não coloca em causa a existência ou importância do Conselho 

Económico e Social Municipal (CESM), dado que o Sr. Presidente tinha dito que o PSD não 

era de acordo com a existência deste conselho. Disse considerar que no CESM devia haver 

intervenção da comunidade em geral, nomeadamente trabalhadores de empresas, 

empresários e população em geral que quisesse participar. Acrescentou que, no fundo, o Sr. 

Presidente veio dar razão ao PSD, uma vez que este conselho deixou de ter atividade, 

levando-a a pensar se o teriam extinguido. -----------------------------------------------------------------  

----- Disse ainda que o Sr. Presidente informou que o novo modelo da POIARTES já tinha 

sido alvo de debate em sede do CESM, e que, como desconhece a existência dessa 

reunião, questiona quando se realizou essa reunião, dado ter conhecimento que a última 

reunião do conselho se realizou em 8/10/2020. Quanto à Associação Empresarial disse que 

o Sr. Presidente informou que também já tinha analisado este modelo, pelo que também 

questiona quem esteve presente nessa reunião, quem a sugeriu e onde é que se realizou. --  

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

sobre as obras na Risca Silva, considerando que sinalética do desvio está muito deficitária e 

se torna muito difícil para quem não conhece o local. Questionou também novamente sobre 
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o estado degradado do pavimento da rua de Vale do Carro, que desde o seu primeiro alerta 

para a situação passou de 22 buracos para 26 e que já parece um jogo de xadrez aos 

quadradinhos, considerando ser necessária uma intervenção urgente, porque se houver 

mais buracos, qualquer dia, não se transita. ---------------------------------------------------------------  

----- Felicitou também a União Recreativa de Santa Luzia pelo feito de serem os primeiros a 

terem um hino, considerando ser uma coisa inédita e que achou muito interessante ser o 

presidente da instituição a fazer a letra e a Filarmónica a fazer a música. Achou muito 

interessante e considerou que é destas pequenas coisas que se fazem as grandes coisas 

no município.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

algumas atividades que vão decorrer e para as quais pediu a sensibilidade não só das 

senhoras vereadoras, mas também de toda a Comunidade em geral, começando com a 

exposição e as atividades relacionadas com a iniciativa Bom Dia Cerâmica, atividade 

enquadrada no Projeto Nacional da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 

Cerâmica, que se encontra a decorrer no CCP, com diversas atividades, nomeadamente a 

comemoração do Dia Nacional do Azulejo, enquadradas no Agrupamento Europeu de 

Cidades e Vilas de Cerâmica. Deu conta de que as atividades decorrem no mês de Maio por 

toda a Europa, com ênfase para o barro preto, que se destaca, não só pela sua escassez, 

mas também com a certificação, assumindo-se como a primeira certificação do país, quer 

em termos de cerâmica em geral, quer de cerâmica preta. Destacou também as atividades 

no âmbito da Rede Cultural Terras da Chanfana alertando para as atividades que vão 

decorrendo, quer nos espaços sagrados, quer nos espaços culturais, também nos restantes 

3 concelhos que fazem parte deste consórcio cultural. Deu conta também da realização, no 

início de Junho, do POIARES TRAIL, e também no fim de semana imediatamente seguinte, 

no renovado Mercado Municipal, a realização do Mercado Antigo, que este ano conta com 

mais um dia do que habitualmente, fruto do feriado de 10 de junho e em que, após dois anos 

de paragem, ambas estas atividades se voltarão a realizar. Disse esperar que estas 

atividades possam trazer algum ânimo emocional e também económico, dado que considera 

que todos nós temos de recuperar enquanto comunidade, e ser importante que as pessoas 

possam também sentir algum novo fôlego económico com as atividades que vão sendo 



 

 

  

 13  

realizadas. Acrescentou ainda que é necessário fazer algum esforço junto da população, 

dos comerciantes, dos empresários e de todos de uma maneira geral, para que se possam 

retomar alguns dos hábitos antigos, porque se nota que as pessoas criaram novos hábitos 

durante este tempo de confinamento e restrições, pelo que considera ser preciso começar a 

‘puxar’ as pessoas para as ruas. --------------------------------------------------------------------------  

----- Obras na Risca Silva – Respondeu que se trata de uma obra para substituição dos 

coletores de saneamento, que é da responsabilidade da APIN e que tem sido devidamente 

acompanhada pelos técnicos do Município, nomeadamente naquilo que diz respeito à 

sinalização. Acrescentou que, na sequência daquilo que foi manifestado na Assembleia 

Municipal, pediu para se fazer uma nova reavaliação e verificar se haveria alguma forma de 

reforçar a sinalização, o que já aconteceu.  ----------------------------------------------------------------  

----- Rua de Vale do Carro – reconheceu ser um caso que está identificado, mas no qual 

apela a um pouco mais de paciência, na medida em que tem de ser feita uma intervenção 

para substituição da canalização, que está efetivamente muito envelhecida e não considera 

prudente nem sensato pavimentar para depois abrir novamente buracos. Reconhece que 

não é fácil para quem ali tem de circular todos os dias e tem de passar pelos buracos, mas a 

situação está perfeitamente identificada, está sinalizada e vai naturalmente ser alvo de 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Esclarecimentos sobre Festa de Nossa Senhora das Necessidades e POIARTES - 

respondeu à Senhora Vereadora Sandra Carvalho, referindo que sempre esteve nas 

reuniões de câmara de boa-fé, que sempre fez política de boa fé, com todas as pessoas que 

aqui estão, ao contrário da Senhora Vereadora Sandra Carvalho, que disse não estar de 

boa-fé. Disse que o que a vereadora faz é uma fiscalização ao que se disse e não disse, 

tentando fazer interpretações e insinuações sobre as palavras do presidente, procurando daí 

tirar dividendos políticos e sem que daí resulte absolutamente nada em termos de conteúdo 

para a discussão política e para o que interessa tratar numa Câmara Municipal. Lembrou 

que está na Câmara Municipal há 8 anos e meio e nunca tirou a palavra ninguém, nem 

nunca impediu ninguém de usar da palavra. Pediu, por isso, à Senhora Vereadora que 
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coloque as questões que entender para que ele próprio tentar esclarecer o melhor que for 

possível. Disse lamentar que a Senhora Vereadora, pura e simplesmente, faça as 

interpretações que lhe dão jeito e que faça coisa como ir para o facebook fazer intervenções 

políticas. Referiu que teria de passar a trata-la como Vereadora Carvalho Carvalho, porque 

é assim a sua identificação no facebook, e que a própria confirmou, dado que vai ali fazer 

política e fazer intervenções políticas, quando as deveria fazer na Câmara Municipal.  --------  

Recordou que, na última reunião em que a Senhora Vereadora Sandra Carvalho esteve 

presente e na sequência da resposta ao texto que foi lido - tal como aconteceu nesta própria 

reunião, porque se calhar precisa de tempo para preparar as suas respostas ou para falar 

com alguém e pedir ajuda para preparar as suas respostas - na justificação que lhe era dada 

para a tomada de decisão para juntar a POIARTES e a Festa de Nossa Senhora das 

Necessidades, foi lhe dito que este ano a Irmandade não tinha condições para realizar a 

festa no modelo tradicional e que, à semelhança dos dois anos anteriores iria fazer apenas 

parte a parte religiosa. Acrescentou que a opção do Executivo foi a de reunir os dois eventos 

e torná-lo num evento de maior dimensão, considerando que, dessa forma, o município 

estaria a poupar dinheiro, tendo utilizado então uma expressão: “Na minha terra diz-se que 

quem quer festa, paga ao gaiteiro” e que a Senhora Vereadora, muito embora não tenha 

nascido em Poiares, já cá está há anos suficientes para conhecer a expressão. Esclareceu 

que foi exatamente isto que foi dito, questionado se tal é ou não verdade. Disse considerar 

não ser ofensivo o facto de dizer que a Sra Vereadora não nasceu em Poiares e que já cá 

está há alguns anos. Considera não ter dito nenhuma mentira e lamenta que a Senhora 

Vereadora se sinta ofendida por algo que não é ofensivo, apontando que não tem culpa se a 

Sra Vereadora tem algum complexo quanto a isso. ------------------------------------------------------  

Continuou dizendo que sempre respeitou todas as pessoas nascidas ou não nascidas em 

Vila Nova de Poiares e todas as pessoas que vêm residir para Vila Nova de Poiares, e que 

nunca utilizou expressões como ‘raça poiarense’, dizendo até ter vergonha de quem utiliza 

essa expressão. Acrescentou também que nunca tentou valorizar ou garantir a qualidade de 

produtos com base em divisões administrativas, defendendo ser intermunicipalista e 

defensor da agregação de municípios, da intermunicipalidade e que tem um trajeto que fala 

por si. Disse ainda ter pessoas nas suas listas e a ocupar cargos autárquicos em Poiares 
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que não nasceram em Poiares e de quem tem muito orgulho e que a senhora vereadora 

Sandra Carvalho fez insinuações que o ofenderam.  ----------------------------------------------------  

Acrescentou que o grau de impreparação da Senhora Vereadora para estas reuniões não 

justifica estas atitudes, nem a má-fé ou falta de caráter, que disse ser aquilo que a Senhora 

Vereadora evidencia ao trazer as declarações que vem aqui proferir procurando explorar o 

que é que se disse ou deixou de se dizer, quem é que estava na reunião ou quem é que 

deixou de estar, quem é que falou ou quem é que deixou de falar. Sobre o CESM, 

respondeu que, evidentemente, não reuniu durante 2 anos devido ao COVID, como é do 

conhecimento público, mas que anteriormente se realizaram variadíssimas reuniões do 

Conselho Económico e Social, onde foram debatidos inúmeros temas, e onde estiveram 

inúmeras pessoas, tanto os elementos que fazem parte do Conselho como muitas pessoas 

que foram convidadas. Disse não ter de memória qual foi a reunião específica em que se 

falou sobre isso, ou quais foram as pessoas que intervieram sobre esse assunto e 

exatamente o que disseram, mas disse saber que oi uma situação que chegou a ser 

discutida variadíssimas vezes com a Irmandade e responsáveis da Irmandade, porque, tal 

como ele próprio afirmou na Assembleia Municipal, sempre defendeu esta esta junção dos 

eventos, que sempre defendeu e continua a defender que a Irmandade de Nossa Senhora 

das Necessidades não tem de suportar os custos da organização de uma festa daquela 

dimensão, e que o Município não pode e não deve, no espaço de um mês, realizar duas 

festividades com essa dimensão. Acrescentou que, por essa razão irá ser avaliada esta 

opção, tanto pelo número de pessoas que virão ao evento, como através dos inquéritos que 

sempre se fazem aos expositores, de onde resultará uma tomada uma posição, adiantando 

que pode, ainda assim, não ser definitiva já este ano, por considerar que neste ano também 

não houve o devido tempo para preparar o evento nos moldes em que costuma ser 

preparado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apontou que continuará a defender este modelo, a menos que lhe provem estar errado e 

que, se assim acontecer, não terá problemas em mudar de opinião. Disse que, no entanto, 

gosta é que lhe apresentem argumentos com frontalidade, com clareza e sem ‘joguinhos 

rasteiros’ de quem está na reunião apenas para tentar tirar partido de alguma coisa ou para 

denegrir a imagem de alguém.  --------------------------------------------------------------------------------  
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Disse que tudo o que conseguiu na vida foi às suas próprias custas, e que não tem que 

estar sujeito às provocações, insinuações e tentativas denegrir a sua imagem.  -----------------  

Acrescentou que já passaram pela câmara variadíssimos vereadores do PSD, com quem 

teve acesas discussões e que nunca ninguém teve uma atitude destas para com o 

Presidente da Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------  

Disse que também utiliza o Facebook, mas para pôr fotografias de família, dos aniversários 

e para dar os parabéns aos meus amigos, não para fazer comentários em páginas 

nenhumas, garantindo que não irá responder aos comentários no facebook, mas que ficará 

à espera que lhe digam o que têm a dizer na Câmara Municipal, porque é o local próprio 

onde os assuntos têm que ser debatidos.  ------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que gostaria de ver esta atitude de alguma dignidade por parte da Senhora 

vereadora, à semelhança do que acontece, aliás, com todas as outras pessoas que estão na 

reunião, inclusivamente por parte da colega de bancada do PSD, a quem disse duvidar que 

alguma vez tivesse uma atitude destas.  --------------------------------------------------------------------  

Considerou que é aqui, na reunião da Câmara Municipal, olhos nos olhos, que se tratam as 

questões, que é assim que se faz política de forma séria e elevada. --------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que relativamente ao 

complexo em relação a não ser de Poiares, considera que não tem qualquer tipo de 

complexo e que, por essa razão é que vivo no concelho já há cerca de 25 anos, que foi aqui 

que escolheu ter os seus filhos, que é aqui que lhes proporcionou frequentar a escola, por 

achar que era o local adequado para eles poderem crescer e viver de forma saudável e por 

isso continua a viver aqui e não foi para fora. Acrescentou que, neste momento, está há 

mais tempo aqui, em Vila Nova de Poiares, do que na terra onde nasceu. Disse não 

perceber a referência à sua identificação no facebook como Carvalho Carvalho, que é o seu 

apelido. Sobre a publicação, disse escolher os amigos com quem quer partilhar as suas 

informações no Facebook, considerando amigas as pessoas que têm acesso ao seu 

facebook e que, no fundo, a publicação foi um desabafo para os seus amigos, porque às 

vezes diz sentir-se de alguma forma sensível com determinadas palavras que lhe são ditas 

e que gosta de ouvir uma palavra amiga de conforto. Acrescentou que, às páginas tantas, 

até começa a pensar que se calhar nem é desejada quando lhe falam dessa forma. 
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Considerou que o facto de ter ou não nascido em Poiares nem deveria ter sido levado em 

conta na reunião, porque nada tinha a ver com o assunto em discussão. Referiu ainda que 

ninguém nascia em Poiares pois segundo julga saber não existia maternidade no concelho, 

as pessoas apenas eram aqui registadas.  -----------------------------------------------------------------  

Em relação à reunião do Conselho Económico e Social, disse ter falado no assunto porque o 

Senhor Presidente tinha referido em reunião que tinha se reunido com eles para saber o 

parecer deles.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal para desmentir tal facto e esclarecer 

que nunca disse isso dessa forma. ---------------------------------------------------------------------------  

------ Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, para referir que 

ainda em relação à realização da festa, não coloca em causa que a Irmandade não tenha 

condições para a realização da festa, porque há muitos anos que frequenta a festa e sabe 

que têm passado por muitas dificuldades e que a Câmara sempre apoiou na realização 

destes eventos, tal como a POIARTES. Acrescentou que com o facto de se fazer agora uma 

experiência, o município vai ficar a perder, porque considera que a POIARTES está a 

funcionar bem e não entende a necessidade de se estar a fazer experiências. Acrescentou 

também que se o evento não correr bem, como o Senhor Presidente está a prever, para o 

ano teria de se mudar novamente para Setembro e já não vai ter o mesmo impacto que 

tinha antes desta mudança.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Disse não aceitar a insinuação da preparação das reuniões, garantindo que as reuniões são 

preparadas por si própria e que às vezes traz apoios, porque quando são questões extensas 

quer explicar-se bem para que nada fique oculto, e que tudo fique bem esclarecido, 

acrescentando que não vê qualquer problema nisso, uma vez que no 25 de abril as pessoas 

também se basearam em papéis para a apresentação. Disse esperar que tal não incomode, 

mas que se assim for, também pode começa a falar sem trazer qualquer apontamento. -------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que o que o incomoda é a 

sra. Vereadora ficar calada na reunião e depois ir escrever para o Facebook, ou trazer os 

apontamentos na reunião seguinte ou três semanas depois.  -----------------------------------------  
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----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, reiterando que o 

facebook é para os seus amigos, dizendo estar em democracia e ter liberdade de falar sobre 

o que quiser. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, sublinhando que a Senhora 

Vereadora falou na sua página pessoal, mas não em nome individual, fazendo-o enquanto 

vereadora. Acrescentou que descontextualizou as suas palavras e é a única pessoa que 

aqui tem algum tipo de complexo relativamente a essa matéria e demonstrou-o mais uma 

vez nesta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Reunião ARS – Informou ter estado reunido com a Sra. Presidente da ARS Centro, 

Dra. Rosa Reis Marques, acompanhado da Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, para 

tratar da transferência de competências e também para falar sobre as obras no Centro de 

Saúde. Deu conta de que estão a tentar melhorar aquele equipamento e que, face ao valor 

disponível, foi necessário ratear o investimento, tendo vindo a ser confrontados com 

necessidades que não estavam identificadas, pelo que na reunião foram apresentados estes 

argumentos e sensibilizada a ARS para a necessidade de incluir estes investimentos no 

PT2030. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Conselho Municipal de Educação – deu conta da realização da reunião deste órgão, 

onde foi apresentada a atividade desenvolvida no 1º e 2º períodos pelo Agrupamento de 

Escolas, bem como a assunção das competências em matéria de educação por parte do 

Município desde o passado dia 1 de abril, tendo sido tratadas algumas dificuldades que se 

têm registado, sobretudo na área dos recursos humanos. A este respeito referiu estarem a 

ser realizadas diligências para suprir, o mais rapidamente possível, as falhas de pessoal. 

Referiu ainda que nesta reunião foi também assinado o contrato de delegação de 

competências no Agrupamento de Escolas para operacionalização do funcionamento da 

estrutura escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 03 minutos.--  

 

 

 

 

 

 

 

 


	STA_D_1
	STA_D_2
	STA_D_3
	STA_D_4
	STA_D_5
	STA_D_6
	STA_D_7
	STA_D_8
	STA_D_9
	STA_D_10
	STA_D_11
	STA_D_12
	STA_D_13
	STA_D_14

		2022-05-26T19:07:35+0100


		2022-05-27T09:13:48+0100




