
 

 

  

 1  

   

----- Reunião Ordinária Pública de 20 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 15/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 15/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 15/2022, com as alterações 

apresentadas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 4718 - Ratificação; ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6019/2022. -   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4718, no âmbito do procedimento Casa 

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

 3- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5507 - Ratificação; ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6016/2022. -   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5507, no âmbito do procedimento Casa 

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

 4- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5391 - Ratificação; ---  
 
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6014/2022. -   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5391, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 7226- Ratificação; ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6012/2022. -   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 7226, no âmbito do procedimento Casa 

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

 6- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 7227- Ratificação; ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6013/2022. -   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 7227, no âmbito do procedimento Casa 

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

7- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 19 de maio de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.101.634,75 € (um milhão cento e 

um mil, novecentos e sessenta e seiscentos e trinta e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia de 271.834,64 € (duzentos e setenta 

e um mil, oitocentos e trinta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos). ------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 6 e 19 de maio de 2022, no valor total de 
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436.290,37 € (quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e noventa euros e trinta e sete 

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

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

9- Normas de Ação Social Escolar | Proposta de Alteração;-------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6315/2022, 

acompanhada da proposta de alteração das Normas de Ação Social Escolar. --------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alterações às Normas de 

Ação Social Escolar.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 10- Refugiados Ucranianos - Proposta de criação de um Centro de Custos específico 
e autorização para despesas com alimentação, medicação, vestuário, e outras 
consideradas emergentes; ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6282/2022. -  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta de que têm sido 

recebidas algumas famílias de refugiados, tendo sido feito um levantamento das respostas 

de habitação existentes no concelho. Referiu que, maioritariamente, as pessoas 

disponibilizaram as habitações que tinham disponíveis de forma gratuita e que, ainda 

recentemente foram alojadas algumas pessoas em Olho Marinho. Acrescentou que, nesta 

sequência e prevendo-se receber ainda mais famílias, há sempre um conjunto de despesas 

que é preciso realizar, razão pela qual apresenta a proposta de criação de um centro de 

custos específico. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, acrescentando informação 

sobre as famílias acolhidas e das atividades educativas preparadas para as crianças, 

considerando não poderem integrar o ano letivo que se encontra a terminar.  --------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta também 

da disponibilização do processo Porta de Entrada, preparado pelo Governo, a quem já foi 

feito chegar o pedido para celebração de protocolo para, assim, dar cobertura a este e 

outros casos que possam surgir de acolhimento e alojamento de refugiados. Explicou que, 

com este protocolo estabelecido e celebrado, os contratos de arrendamento poderão ser 
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celebrados e o pagamento passará a ser assegurado diretamente pelo IHRU – Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------  

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

esta iniciativa, considerando ser extremamente importante acolher estas pessoas 

dignamente, com amizade e carinho, endereçando por isso felicitações às senhoras 

vereadoras pelo trabalho realizado. --------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, para expressar 

o seu agradecimento aos técnicos do município que se disponibilizaram para receber estas 

pessoas e que, fora das suas horas de expediente e fora das suas competências, não 

olharam a esforços para que tudo estivesse pronto e em condições de receber estas 

famílias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um centro de custos 

específico para os refugiados da Ucrânia, e autorização de despesas com alimentação, 

medicação, vestuário e outras consideradas emergentes até ao montante de 2.000€ (dois 

mil euros), nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 6282/2022. ----------------  

11- Universidade de Verão da Universidade de Coimbra - atribuição de apoio 
financeiro para participação de jovens; ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6324/2022. -  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando se houve algum 

critério para escolher estes jovens que vão participar, e se as atividades terão custos 

acrescidos para o município. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, para responder que o 

critério foi aceitar todos os que se quiseram inscrever, acrescentando que os custos serão 

apenas com a inscrição. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de 1320€ (mil trezentos 

e vinte euros) para a Universidade de Coimbra, referente à participação de jovens 

poiarenses na Universidade de Verão -----------------------------------------------------------------------  

12- CIKP - IKIGAI Clube Karaté VN Poiares - Minuta de Contrato-Programa 2022; ------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6311/2022, 

acompanhada da minuta de contrato-programa. ----------------------------------------------------------  

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

celebrar com o CIKP - IKIGAI Clube Karaté VN Poiares para o ano de 2022. ---------------------  

13- PoyaresRotações - Pedido Co-organização - Encontro Nacional de Jeep´s Willys; 
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 44/2022 da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- “PROPOSTA Nº 44 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Poyares Rotações Associação - Co-organização Encontro Nacional de Jeep´s Willys  ----------------------  
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 13.05.2022, solicitar, além do 
mais, que o Município de Vila Nova de Poiares se associasse, como co-organizador, Encontro 
Nacional de Jeep´s Willys, a realizar no dia 29.05.2022, no Nosso Concelho (tratando-se de passeio 
turístico), com previsão de cerca de 60 participantes em sensivelmente 15 veículos. 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 uma actividade de clássicos 
com vista à confraternização durante aquele dia, a conhecer o território e a “limpar o pó às máquinas”. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recordo que, 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, sendo também previsível a estadia de 
vários dos participantes e acompanhantes nos alojamentos do Concelho durante o fim-de-semana.  ---  
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..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, 
de promoção turística e divulgação do território. Relativamente à realização da actividade 
propriamente dita, deverá ser a Associação, bem como os participantes, cumprir e fazer cumprir a 
legislação aplicável, designadamente quanto a seguros e à obtenção de Pareceres que se mostrem 
necessários.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No mais e atendendo à situação epidemiológica que ainda atravessamos e considerando também 
que irão servir refeições, deverá a Associação fazer por cumprir a legislação e normas que se 
encontrem em vigor à data do evento.  -----------------------------------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 
habitualmente, à organização deste evento – Encontro Nacional de Jeep´s Willys -, na qualidade de 
Co-organizadora, disponibilizando-se, assim, os meios solicitados, propondo que o assunto seja 
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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.” -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando se ao cooperar 

com esta atividade não pode o Município ser também co-responsabilizado em caso de 

algum acidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que tal como acontece 

noutras atividades há sempre responsabilidades partilhadas, sendo que é sempre 

assegurado que as responsabilidades de segurança e logística são sempre acauteladas 

pelas associações que fazem o pedido, para além de que o Município também exige que 

haja um seguro de responsabilidade civil para o efeito. -------------------------------------------------  

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

tratando-se de viaturas, numa prova não competitiva, têm de cumprir todos os requisitos 

para circular na via pública, nomeadamente os seguros e demais normativos legais.-----------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, acrescentando que 

mesmo que o Município não fosse co-organizador acaba sempre por ter responsabilidade na 

fiscalização e garantia de segurança de todas as atividades que licencia. -------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da Associação Poyares 

Rotações e associar-se à organização do evento – Encontro Nacional de Jeep´s Willys - na 

qualidade de Co-organizadora. --------------------------------------------------------------------------------  

 14- Pedido de Transporte - ADIP - Bacalhôa Buddha Eden-Bombarral; ---------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 6157/2022. -  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta do pedido apresentado 

e referindo que seria importante que as IPSS’s e Associações estabelecessem previamente 

uma calendarização das atividades e eventos ao longo do ano, a fim de que pudessem ser 

previstos aquando da definição dos protocolos anuais que o Município celebra com cada 

uma das entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

coloque um limite de quilómetros por ano para cada instituição. --------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que essa é uma estratégia 

que já está protocolada com as associações desportivas, sendo que nunca foi feito com as 

IPSS’s, sendo apresentados pedidos de apoio pontuais. Acrescentou que irá ser solicitado 
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às IPSS’s que elaborem a sua planificação e previsão de atividades, a fim de que se defina 

uma bolsa de quilómetros para transportes. ----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o requerimento de transporte 

apresentado pela ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, nos termos 

da informação técnica nº 6157/2022. -------------------------------------------------------------------------  

 15- Cedência de Espaço - Salão Festas CCP-Centro Cultural de Poiares - Associação 
de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares; -----------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 43/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

----- PROPOSTA Nº 43 / 2022  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP – Salão de Festas – Associação Estudantes AE 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 ativas 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 afetos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem afetação 
da atividade 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 – pela Associação de Estudantes do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, para a realização de Baile de Finalistas dos alunos 
do 9.ºano (utilização no dia 10 de Junho de 2022), nos exactos termos do pedido, com excepção da 
hora de encerramento já devidamente combinado com aquela Associação por forma a permitir a 
limpeza do espaço antes da sua utilização no dia imediatamente seguinte, bem como respeitar o 
descanso na zona residencial em que se encontra o espaço (encerramento entre as 2h/2h30m), 
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 na área da educação e das actividades lúdicas e artísticas, e pela 
Associação de Estudantes, designadamente no que respeita, não apenas à sua missão no âmbito da 
formação dos alunos, interlocução com o Agrupamento de Escolas na defesa dos interesses dos 
alunos e encarregados de educação, como de educação, mas também nas suas missões paralelas 
de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas da cultura, formação cívica dos estudantes, da 
criação de laços comunitários entre pais, educadores, alunos e comunidade geral, por se tratar 
mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais variados serviços descentralizados 
do Estado a operar no território Concelhio, regional e nacional.  ---------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que existe cooperação entre a Associação de Estudantes, o Agrupamento 
de Escolas e a Câmara Municipal, em particular no âmbito da educação, da formação, da cultura e 
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das artes, cabendo também ao Município prestar o auxílio necessário à satisfação do desiderato 
constitucional e legal conferido às Associações.  ----------------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Festas para o evento 
programado – Baile de Finalistas dos alunos do 9.ºano -, por forma a que o mesmo tenha a dignidade 
que merecem, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de higiene 
e saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos e que estejam em vigor à data 
da realização.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Termos em que se propõe que o assunto seja remetido à reunião da Câmara Municipal para 
deliberação, nos termos e para os efeitos para os efeitos das als. o) e u) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 
75/2013, de 12/09.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização do Salão de 

Festas do Centro Cultural de Poiares à Associação de Estudantes do Agrupamento de 

Escolas de Vila Nova de Poiares para o evento programado – Baile de Finalistas dos alunos 

do 9.ºano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 16- Cedência de Espaço - Salão Festas CCP-Centro Cultural de Poiares - AEDP;-------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a proposta nº 42/2022, da Sra. 

Vereadora Lara Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve:----------------------------------  

----- “PROPOSTA Nº 42 / 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 prolongamento da utilização a partir do 
próximo dia 17 até dia 09 de Junho), 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 acesso ao desporto e cultura, 



 

 

  

 9  

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 utilização do 

Salão de Festas do Centro Cultural de Poiares à Associação Empresarial de Poiares nos 

termos da proposta acima transcrita. -------------------------------------------------------------------------  

 17- Cedência de Espaço - Salão Congressos CCP-Centro Cultural de Poiares - AEDP; 
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 41/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

----- “PROPOSTA Nº 41 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP – AEDP  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, 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.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Sala de Formação – pela Associação Empresarial de 
Poiares (dias e horários, nos termos exactos do pedido – dia 24 de Maio, entre as 14h30 e as 18h30, 
para mais uma sessão de esclarecimento com a entidade ACT – Autoridade para as condições do 
trabalhador sobre FÉRIAS, FERIADOS e FALTAS - Regime do Código do Trabalho VS Contratação 
Coletiva), 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 territórioConcelhio, promovendo o 
empreendedorismo, o desenvolvimento empresarial, o emprego, a formação profissional e melhores 
condições de vida.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Termos em que se propõe que o assunto seja remetido à próxima reunião da Câmara Municipal para 
deliberação, nos termos e 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 de utilização de Sala de 

Formação do Centro Cultural de Poiares pela Associação Empresarial de Poiares, nos 

termos da proposta transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------  

 18- Cedência de Espaço - Sala do CCP-Centro Cultural de Poiares - IEFP; ----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 40/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

----- “PROPOSTA Nº 40 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP – Salão de Congressos - IEFP – Ofertas Formativas  ---------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Entendendo-se 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 – pelo IEFP (utilização no dia 03 de 
Junho), nos exactos termos do pedido – disponibilidade de espaço, das 10h00m às 17h00m para 
divulgação de ofertas formativas (até ao máximo de 30 pessoas), parece enquadrar-se em interesse 
público municipal e da comunidade geral. Além do mais, o IEFP é parceiro do Município na 
implementação de medidas de inclusão no mercado de emprego, no fomento de formação, entre 
outra valência de inclusão profissional. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio 
no desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pelo IEFP. -------  
No mais, sempre se diga que, as actividades desenvolvidas têm impacto social económico, quer 
comunitário local, quer regional e transfronteiriço, envolvendo pessoas de todas as proveniências e 
escalões etários, potenciando, assim, a salutar convivência, a criação de laços e redes sociais, 
promovendo o desenvolvimento local e regional, formando seres humanos, em igualdade de 
oportunidades e direitos, pelo que a "todo" o Estado compete a esta prossecução, cabendo, portanto, 
também à Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação desse desiderato 
constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de 
Congressos, por forma, a que se realize a  actividade com toda a dignidade que merece, fazendo-se 
cumprir todas as regras relativas à protecção da saúde e segurança de pessoas, e legislação sobre a 
matéria que vigore à data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.” ------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização do Salão de 

Congressos do Centro Cultural de Poiares ao Instituto de Emprego e Formação Profissional 

nos termos da proposta transcrita. ----------------------------------------------------------------------------  

19- Processo de Obras nº 50/2021 - Licenciamento de construção de moradia, 
piscina e muros - Vítor Manuel Simões Martins - Areias, Entroncamento; ------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 50/2021, cujo titular é Vítor Manuel Simões 

Martins, processo constituído com vista ao Licenciamento de construção de moradia, piscina 

e muros, sita em Areias, Entroncamento, freguesia de Poiares (Santo André) destinado à 

aprovação do projeto de arquitetura.  ------------------------------------------------------------------------   

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

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

 20- Processo de Obras nº 33/2021 - Ampliação de barracão agrícola - Emissão 
parecer favorável Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro (ER-RAN.C)- 
Ervideira, freguesia de Arrifana; --------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 33/2021, cujo titular é Abel Ferreira Seco Antunes, 

com vista à ampliação de barracão agrícola, sito em Ervideira, freguesia de Arrifana, 

destinado à aprovação de projeto de arquitetura, dado ter já obtido parecer favorável da 

Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro. ------------------------------------------------------  

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

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

 21- Processo de Obras nº 42/2021 - Legalização de alteração ao uso - Hendrikus 
Antonius Jegen - Caminho das Quelhas, n.º 20, Arrifana; ----------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 42/2021, cujo titular é Hendrikus Antonius Jegen, 

processo constituído com vista ao Legalização de alteração ao uso de edificação, sita em 

Caminho das Quelhas, n.º 20, 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.  --------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou aprovar a aceitação de 58 m2 para espaço público, referente à área já 

ocupada com alargamento da via.  ---------------------------------------------------------------------------  
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 22- Processo de Obras nº 43/2021 - licenciamento para alteração e ampliação de 
uma moradia unifamiliar - Graciosa Pereira - Estrada Nacional n.º 2, n.º 737, em 
Santa Maria, freguesia de Arrifana; ----------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 43/2021, cujo titular é Graciosa Pereira, processo 

constituído com vista ao licenciamento para alteração e ampliação de uma moradia 

unifamiliar, sita em Estrada Nacional n.º 2, n.º 737, em Santa Maria, 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.  --------------------------------------------------------------  

 23- Processo de Obras nº 31/2022 - Legalização de ampliação de armazém agrícola - 
Urânia Marques da Silva Henriques - Estrada Nacional n.º 2, n.º 708-A, Santa Maria;--  
----- Foi presente o processo de obras nº 31/2022, cujo titular é Urânia Marques da Silva 

Henriques, processo constituído com vista à legalização de ampliação de armazém agrícola, 

sito em Estrada Nacional n.º 2, n.º708-A, em Santa Maria, 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.  --------------------------------------------------------------  

 24- Pedido de Alteração de Propriedade Horizontal - Herdeiros de Manuel Nogueira 
Carvalho, representada por Jorge Manuel Antunes Ferreira de Carvalho, C.C. - Rua 
Dr. Antonino Henriques, n.º 1; ------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de alteração de propriedade horizontal, titulado pelos herdeiros 

de Manuel Nogueira de Carvalho, representados por Jorge Manuel Antunes Ferreira de 

Carvalho, referente ao prédio localizado em Rua Dr. Antonino Henriques, nº 1. ------------------  

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

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

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------   
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----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, para voltar a falar na questão 

da sinalética da zona industrial que já havia alertado noutra reunião de câmara, referindo ser 

necessário intervir porque a existente está demasiado desgastada e impercetível. --------------    

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

conhecimento da existência de uma queixa enviada ao município por um residente em Olho 

Marinho, a propósito da alegada instalação de um curral de animais junto a uma habitação, 

ao que o Município por ofício referiu terem sido tomadas as medidas necessárias à 

reposição da legalidade, razão pela qual vem questionar se o mesmo foi legalizado, porque 

continua tudo na mesma situação.  ---------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que numa recente visita ao Centro de Saúde deparou-se com o que 

designou de autêntico sargento à porta, considerando que a senhora em causa tem termos 

e modos impróprios para com as pessoas e que é necessário intervir e tomar uma posição, 

acrescentando que a senhora em causa não é mal-educada mas tem uma postura agressiva 

para com as pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, respondendo à questão do 

Centro de Saúde, referindo que apesar de não ser competência direta da Câmara Municipal, 

tem havido um esforço enorme em tentar ajudar a que o funcionamento melhore, referindo 

que o Município colocou uma funcionária no atendimento de telefone, das 8h30 às 12h e 

logo se notou a diferença. Acrescentou que o tema do Centro de Saúde e da necessidade 

de melhoramento do funcionamento tem sido uma das grandes queixas da população, e 

desafiou a que as pessoas possam escrever no livro de reclamações quando há situações 

que é necessário corrigir, adiantando que se todos o fizessem, ao invés de irem para as 

redes sociais, haveria uma quantificação e um registo das insatisfações, o que daria mais 

peso às próprias reclamações que o Município apresenta nas várias reuniões que tem 

promovido sobre este assunto. Acrescentou que foi proposto, por exemplo a realização de 

um questionário de satisfação à população, bem como foi proposto formação específica 

para estas pessoas que lidam com o atendimento ao público, sem sucesso. ---------------------  

----- Deu conta de que recebeu, em nome do Município, o selo de Município Amigo da 

Juventude, uma distinção que só 62 câmaras municipais receberam, considerando ser 

motivo de orgulho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Centro de Saúde – Reconheceu a existência de muito trabalho a fazer, assumindo-se 

um pouco de ‘mãos atadas’, dado o histórico complicado de relacionamento entre o 

Município e o Centro de Saúde, dizendo que é um processo que está a ser gerido com 

muitas cautelas e muita delicadeza, a fim de minimizar e mitigar o mau funcionamento 

existente e procurando, com grande sensibilidade, tentar manter um relacionamento 

minimamente cordial para se ir conseguindo, aos poucos, ir colmatando as dificuldades. 

Referiu que sempre que houve um extremar de posições, o Município deixou de ter 

capacidade de intervenção e de poder minimizar o que estava a funcionar mal. -----------------  

----- Sobre o segurança à porta, disse também não compreender essa necessidade, 

defendendo que talvez fizesse mais sentido um assistente técnico ou um administrativo para 

o atendimento das pessoas, que tivesse outra sensibilidade para este tipo de serviço. ---------  

----- Sinalética na Zona Industrial – Agradeceu a chamada de atenção e reconheceu a 

necessidade de intervenção e de substituição dos painéis existentes. ------------------------------  

----- Aniversário da EN-2 – Informou da sua presença em representação do Município no 77º 

Aniversário da EN-2 em Santa Marta de Penaguião, onde foram distinguidos os municípios 

fundadores, onde se conta também o Município de Vila Nova de Poiares, onde esteve 

também a Sra. Ministra da Coesão Territorial, que deu conta da disponibilidade do Governo 

para a criação de um programa operacional especificamente dirigido à Rota da EN-2, com 

definição de ações e eixos de desenvolvimento e fontes de financiamento. -----------------------  

----- Representação da APIN em Itália – deu conta da sua presença no município de Luca, 

em Florença, em representação da APIN para conhecer formas de gestão de resíduos e 

metas da União Europeia para a próxima década, com aposta nos bio-resíduos, onde teve 

oportunidade de conhecer um sistema de recolha porta-a-porta para resíduos diferenciados 

e indiferenciados, com limites para recolha e pesadas penalizações para quem ultrapassa. A 

título de exemplo referiu que o custo destas recolhas para o cidadão ronda os 200 euros por 

ano por pessoa, em que as pessoas pagam cerca de 20 a 30 euros por mês, só para a 

recolha de resíduos, ao passo que em Portugal se paga cerca de 3 a 4 euros por mês, 

evidenciando a grande diferença que existe. ---------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Deu conta de que a APIN tem também em curso um projeto semelhante, um programa- 

piloto que está a ser implementado na freguesia de Lavegadas, com recolha porta-a-porta 

de resíduos diferenciados, onde haverá distribuição de contentores e definição de dias 

específicos para recolha. Acrescentou que é um programa que poderá ser alargado a outras 

zonas do concelho, referindo ser necessário sensibilizar as pessoas para esta problemática, 

porque com estas recolhas consegue-se reduzir a quantidade de resíduos enviados para 

aterro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou que foi um encontro muito proveitoso, com partilha de experiências e 

sobretudo com a perceção de que o futuro será muito exigente nestas matérias. ----------------  

----- 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 11 minutos. -----------  
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