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----- Reunião Ordinária Pública de 1 de julho 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- Proposta de Designação de Representante no âmbito do Decreto-Lei nº 102-
D/2020 - Regime Geral de Gestão de Resíduos -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 57/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 57 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 102-D/2020, DE 10 DE 
DEZEMBRO, REGIME GERAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS -----------------------------------------------------  
Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
propor à Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  
- Considerando que foi deliberado, e aprovado por unanimidade, na reunião de Câmara Municipal de 
14 de outubro de 2021, a nomeação de uma Comissão de Vistorias permanente (Proposta nº 
42/2021) para cumprimento de diversos diplomas legais; -----------------------------------------------------------  
- Todavia, o Município tem também competências legalmente atribuídas pelo Decreto-Lei nº 102-
D/2020, de 10 de dezembro, na atual redação, que “aprova o regime geral da gestão de resíduos, o 
regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos 
de resíduos”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Torna-se necessário, atualmente, e ao abrigo do artigo 65.º do Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, na atual redação, a nomeação de um representante do Município para a realização de 
vistoria de reexame, a realizar conjuntamente com outras entidades legalmente competentes nesta 
matéria; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Além de realizar vistorias de reexame (nos termos do artigo 65.º), poderá o representante do 
Município exercer as outras competências previstas no diploma supramencionado; -------------------------  
- Ao representante do Município, nesta matéria, é conferido poderes nomeadamente para realizar 
vistorias de reexame nos estabelecimentos ou instalações de tratamento de resíduos, para 
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verificação das condições de exploração, da instalação em causa e atualização das condições da 
licença de exploração, nos termos do artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro; -  
Nestes termos, propõe-se que seja nomeada, como representante do Município, no âmbito das 
competências previstas no Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de dezembro, na atual redação, a 
trabalhadora Clara Isabel Ferrão Fernandes, Técnica Superior no setor das Obras Particulares. --------  
Nos casos de impedimentos e faltas da supramencionada trabalhadora, propõe-se que esta seja 
substituída por Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe da Unidade de Planeamento e Obras 
Particulares, ou por Hugo Filipe Baptista dos Santos, Técnico Superior no setor das Obras 
Particulares.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como representante do Município, no 

âmbito das competências previstas no Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de dezembro 

(Regime Geral de Gestão de Resíduos), na atual redação, a trabalhadora Clara Isabel 

Ferrão Fernandes, Técnica Superior no setor das Obras Particulares e que nos casos de 

impedimentos e faltas da supramencionada trabalhadora, esta seja substituída por Fátima 

Isabel Baptista Videira, Chefe da Unidade de Planeamento e Obras Particulares, ou por 

Hugo Filipe Baptista dos Santos, Técnico Superior no setor das Obras Particulares. -----------  

2- Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID) - Termo de Adesão ---------------------  
----- Foi presente a proposta nº 56/2022, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se 

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

“PROPOSTA Nº 56 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID) - Termo de Adesão  -------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 64/2020, de 18 de agosto, visa conferir um acompanhamento mais 
sistematizado e institucional ao potencial estratégico das comunidades portuguesas residentes no 
estrangeiro, através de uma abordagem integrada, multidisciplinar, abrangente e sustentável;  ----------  
- Este programa constitui mais um instrumento de afirmação internacional de Portugal e de 
desenvolvimento do tecido económico e empresarial do país e dos seus territórios, bem como de 
promoção da coesão territorial, combate às desigualdades e valorização dos territórios, em particular, 
do interior, e dos produtos endógenos, permitindo atrair investimento e pessoas, e internacionalizar os 
produtos e serviços;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O PNAID é dirigido a emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou alargar a 
sua atividade económica em Portugal, bem como a empresários nacionais que queiram 
internacionalizar os seus negócios através da diáspora;  ------------------------------------------------------------  
- No supramencionado Programa existem diferentes “Eixos”, onde se encontram as medidas e 
submedidas a desenvolver, de execução contínua a partir da entrada em vigor do PNAID, da 
responsabilidade de diferentes áreas da governação;  ---------------------------------------------------------------  
- Particularmente relevante é o Eixo D (Promoção, mobilização e redes), que é orientado para que os 
investidores da diáspora, as áreas da governação, entidades regionais e municípios, entidades do 
associativismo empresarial que apoiam o investimento da diáspora e dispõem dos interlocutores, 
instrumentos e meios para o efeito, e as comunidades locais se coordenem e trabalhem em conjunto;  
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- Este “Eixo D” inclui diversas medidas e submedidas, nomeadamente a criação e funcionamento da 
Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID), constituição da Rede e alargamento da Rede - 
Medida D.1;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Por conseguinte, foi iniciado o processo de criação da RAID, no âmbito do PNAID, iniciando-se com 
a identificação e indicação dos pontos focais municipais em 2021, aquando da realização do Plano de 
Capacitação do PNAID, destinado aos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes dos Municípios;  -------------  
- Faltava, contudo, efetivar o processo de adesão formal à referida Rede de Apoio ao Investidor da 
Diáspora;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No dia 20 de junho de 2022, o Município de Vila Nova de Poiares recebeu uma minuta do Gabinete 
do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, referente ao “Termo de Adesão à Rede de 
Apoio ao Investidor da Diáspora”, para adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora;  -------------  
- A RAID tem por objetivo reforçar e diversificar um conjunto de instrumentos de afirmação 
internacional de Portugal e de desenvolvimento do tecido económico e empresarial do país e dos 
seus territórios, bem como de promoção da coesão territorial, combate às desigualdades e 
valorização dos territórios, em particular, do interior, dos produtos endógenos, permitindo, assim, 
atrair investimento e pessoas, e internacionalizar os produtos e serviços, sendo esta destinada a 
emigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou alargar a sua atividade 
económica em Portugal, bem como a empresas nacionais que queiram internacionalizar os seus 
negócios através da diáspora.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando ainda que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Município, ao aceitar ser membro da RAID, irá participar ativamente e prosseguir os objetivos da 
Rede;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Esta Rede ligará os serviços nas suas diferentes áreas de governação, entidades regionais e 
municípios (com destaque para o Gabinete de Apoio ao Empreendedor), assim como as entidades do 
associativismo empresarial, que apoiam o investimento da diáspora e dispõem dos interlocutores, 
instrumentos e meios para o efeito;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Terá uma enorme importância no Apoio ao Investimento da Diáspora, no contexto da 
implementação do processo de descentralização, com particular atenção aos territórios do Interior e 
ao desenvolvimento das valências de informação económica e empresarial do Gabinete de Apoio ao 
Empreendedor;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Esta adesão não acarretará custos/despesas com a transferência ou a disponibilização de recursos 
financeiros entre os participantes.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
E, considerando por último, que:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 O presente Termo de Adesão enquadra-se na alínea r) e bbb) do nº 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------   

 Que a sua apresentação e formalização teve lugar dia 22 de junho de 2022, no I Fórum dos 
Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e ao Investimento da Diáspora, na presença do Senhor 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. Paulo Cafôfo.  ---------------------------------------  
Assim, face ao supra exposto, e considerando que a próxima reunião de Câmara se realiza no dia 01 
de julho de 2022, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à lei nº 75/2013 de 
12 de setembro, subscrever o Termo de Adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID), 
que se anexa ao presente despacho.  ------------------------------------------------------------------------------------  
REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA RATIFICAÇÃO, NOS 
TERMOS DO Nº 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I À LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA 
ATUAL REDAÇÃO.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, em vinte e quatro de junho, no sentido de subscrever o Termo de 

Adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID).  ------------------------------------------  
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3- Ata nº 18/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Foi presente a Ata nº 18/2022 ----------------------------------------------------------------------------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 18/2022, com as alterações 

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

4- Despacho nº 61 / 2022 - Recrutamento / Ocupação de postos de trabalho de 
Assistente Operacional - Área da Educação - Validade da Lista de Ordenação Final 
Homologada - Reserva de Recrutamento - Para Ratificação ------------------------------------  
----- Foi presente o despacho nº 61/2022, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se 

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

“DESPACHO Nº 61 / 2022  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recrutamento / Ocupação de postos de trabalho de Assistente Operacional – Área da Educação - 
Validade da Lista de Ordenação Final Homologada  ------------------------------------------------------------------  
Reserva de Recrutamento  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Em sessão da Assembleia Municipal, de 24 de junho de 2021, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovada por deliberação de 21 de maio de 2021, foi autorizada a abertura do procedimento 
concursal comum, necessário para recrutamento de postos de trabalho previstos e não ocupados no 
Mapa de Pessoal do Município de Vila Nova de Poiares, para o ano de 2021, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 2 
(dois) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Área da Educação) para a 
Unidade de Serviços Sociais e de Educação (Aviso BEP: OE202109/0159);  ----------------------------------  
2. No âmbito do referido procedimento concursal, que decorreu neste Município, existe uma Lista de 
Ordenação Final Homologada, por despacho de 13 de maio de 2022, e publicada em 2ª série do 
DRE, em 01 de junho de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3. As duas primeiras candidatas a aceitar a posição remuneratória oferecida e os correspondentes 
postos de trabalho para Assistente Operacional (Área da Educação), iniciaram funções a 02 de junho 
de 2022;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Nos termos do nº 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, na atual redação, foi constituída 
reserva de recrutamento interna, uma vez que a lista de ordenação final homologada continha um 
número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar;  -----------------------------  
5. A reserva de recrutamento é utilizada “sempre que, no prazo máximo de 18 meses contados da 
data da homologação da lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos 
de trabalho, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 29.º” (nº 
4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, na atual redação);  ----------------------------------------------------  
6. A informação prestada pela Chefe de Unidade Funções Sociais - Área da Educação (Informação 
Técnica nº 7706) menciona que é premente cumprir o ratio da lista nominativa dos trabalhadores do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, que transitaram para o Mapa de Pessoal do 
Município de Vila Nova de Poiares, de modo a não colocar em causa o bom funcionamento dos 
serviços;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7. Verifica-se, de facto, que o Assistente Operacional José Maria Martins Pereira Simões, se 
aposentou, e que a Assistente Operacional Maria Elisa Henriques de Carvalho Feteira, rescindiu 
contrato;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8. A referida lista nominativa, homologada pelo Despacho n.º 2732/2022, publicada na 2ª série do 
DRE, em 03 de março de 2022, contém um ratio, para o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares, de 31 (trinta e um) Assistentes Operacionais e 7 (sete) Assistentes Técnicos;  --------------------  
9. Assim sendo, atualmente falta preencher 2 (dois) postos de trabalho, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, de modo a haver cumprimento do ratio no Agrupamento de Escolas;  -----------  
10. Nos termos do nº 6 do artigo 61.º da Lei do Orçamento do Estado (LOE) para 2021, “as 
necessidades de recrutamento excecional de trabalhadores no âmbito do exercício de atividades 
resultantes da transferência de competências para a administração local na área da educação não 
estão sujeitas ao disposto no presente artigo”. Ou seja, o recrutamento de trabalhadores nos 
municípios em situação de saneamento ou de rutura, que forem advenientes da transferência de 
competências na área da educação, está isento do cumprimento das normas estabelecidas nos nºs 1 
a 5 do artigo 61.º da referida Lei;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
11. A LOE para 2021 ainda se encontra em vigor, uma vez que foi prorrogada nos termos do Decreto-
Lei n.º 126-C/2021, de 31 de dezembro, e por força da alínea a) do nº 1 do artigo 58.º da Lei de 
Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada em anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na 
sua redação atual; sendo que é prorrogada para o ano económico de 2022, a partir de 1 de janeiro de 
2022 e até à entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2022.  ------------------------------------  
Assim, considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) O ratio do Agrupamento de Escolas não se encontra cumprido, pelo que coloca em causa o bom 
funcionamento dos serviços e o cumprimento de obrigações de serviço público;  ----------------------------  
b) É urgente proceder à ocupação dos dois postos de trabalho, pelos motivos suprarreferidos;  ---------  
c) Existe uma lista de ordenação final homologada, que contém um número de candidatos aprovados 
superior ao dos postos de trabalho que foram ocupados no procedimento concursal Aviso BEP: 
OE202109/0159;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) O presente recrutamento, para cumprimento do ratio do Agrupamento, visa a ocupação de 
idênticos postos de trabalho e, por isso, é obrigatório utilizar a referida lista homologada;  -----------------  
e) Será proposto aos candidatos, a remuneração de € 705,00 (sem prejuízo dos eventuais aumentos 
legais), correspondente à 4.ª Posição Remuneratória da carreira de Assistente Operacional, e ao 
Nível Remuneratório 4, da Tabela Remuneratória Única;  -----------------------------------------------------------  
f) No referido procedimento foi dado cumprimento ao previsto no Regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas (aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na redação atual).  ------------  
Face a tudo o exposto, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à Lei nº 
75/2013 de 12 de setembro, autorizar, com efeitos imediatos, o recrutamento de 2 (dois) postos de 
trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional (Área da Educação), para a Unidade de 
Serviços Sociais e de Educação, respeitando a ordem constante da lista de ordenação final 
devidamente homologada e válida por 18 meses.  --------------------------------------------------------------------  
REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL, PARA RATIFICAÇÃO, NOS 
TERMOS DO Nº 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.” ---------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo Sr. Presidente 

da Câmara Municipal através do seu despacho nº 61/2022, datado de dezassete de junho, 

no sentido de autorizar, o recrutamento de 2 (dois) postos de trabalho para a 

carreira/categoria de Assistente Operacional (Área da Educação), para a Unidade de 
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Serviços Sociais e de Educação, respeitando a ordem constante da lista de ordenação final 

devidamente homologada e válida por 18 meses. --------------------------------------------------------  

 5- Proposta de Estágio Extracurricular - Raquel Ferreira Dias ---------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 5/2022, da Sra. Vereadora Maria da Luz 

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

“PROPOSTA Nº 59 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estágio Extracurricular - Raquel Ferreira Dias  -------------------------------------------------------------------------  
Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
A Estudante Universitária Raquel Ferreira Dias, do curso de Contabilidade e Gestão Pública do 
ISCAC, veio propôs realizar estágio extracurricular no Município de Vila Nova de Poiares, a 
desenvolver na sua área e, se possível, afeta à área de Obras Públicas e Infraestruturas Municipais – 
Parque de Máquinas, Viaturas e Oficinas, tendo por experiência o estágio realizado pela mesma 
estudante no ano transato nos Serviços Municipais.  -----------------------------------------------------------------  
É do interesse municipal o acolhimento de jovens, bem como o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, entende-se que será ainda de valorizar a iniciativa da proponente para ocupação do 
Verão com atividades “profissionais”. Acresce que, de acordo com a portaria de criação do curso, 
será possível proporcionar o estágio solicitado, promovendo experiências de âmbito profissional que 
possibilitem um efetivo contacto com a realidade profissional, concretizadas em ações devidamente 
acompanhadas e orientadas para o efeito pretendido.  ---------------------------------------------------------------  
Após conversação entre as partes, bem como consulta aos Serviços Municipais, as partes assumem 
o compromisso nos seguintes termos:  -----------------------------------------------------------------------------------  
1. O estágio extracurricular realiza-se no período de 07 de julho a 09 de setembro de 2022, a 
desenvolver nas instalações municipais.  --------------------------------------------------------------------------------  
2. O Município, sem qualquer encargo financeiro, proporciona à estagiária a realização de um estágio 
de natureza extracurricular, não gerando este, em nenhum momento, qualquer vínculo laboral com o 
estagiário.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. A estagiária garante a existência de um seguro que abrange as situações de estágio;  ------------------  
4. A estagiária assegura que os conteúdos do estágio têm uma utilização meramente académica e 
que em nenhum caso serão alvo de divulgação pública, exceto se ambas as partes o pretenderem.  
5. O Município poderá confrontar a estagiária com uma situação normal de trabalho, fornecendo-lhe o 
devido acompanhamento e orientação, para que esta possa realizar um projeto que se enquadre na 
sua área de especialização;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. O Município nomeará um orientador/a no local de trabalho durante o período de estágio, devendo, 
caso seja solicitado, fornecer uma apreciação qualitativa e quantitativa sobre o desempenho da 
estagiária, relativamente a esse período;  --------------------------------------------------------------------------------  
7. A estagiária compromete-se a desempenhar com zelo as tarefas que lhe forem designadas pelo 
Município, bem como a respeitar os horários definidos, com assiduidade, assim como outras normas 
internas da entidade de acolhimento;  -------------------------------------------------------------------------------------  
8. A estagiária mantém dever de lealdade para com o Município durante o período de estágio, 
nomeadamente não transmitindo para o exterior informações sobre equipamentos e processos de 
trabalho ou sobre a situação económico-financeira de que tome conhecimento por ocasião do 
estágio, mantendo o dever de sigilo após o fim daquele período;  -------------------------------------------------  
9. À estagiária compete utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e 
demais bens que lhe sejam confiados para efeitos de estágio, devendo ainda participar em todas as 
reuniões para as quais seja convocado.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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10. O estágio poderá, em caso de força maior ou por vontade das partes, terminar antecipadamente, 
desde que reduzido a escrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, propõe à Câmara Municipal deliberar a aceitação do estágio da estudante universitária Raquel 
Ferreira Dias, nos termos expostos.” --------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o estágio da estudante universitária 

Raquel Ferreira Dias, nos termos propostos. --------------------------------------------------------------  

6- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5717- Ratificação ------  
 ----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7730/2022.   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5717, 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 30 de junho de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.681.701,42 € (um milhão 

seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e um euros e quarenta e dois cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 272.076,03 € (duzentos e setenta e dois mil, 

setenta e seis euros e três 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 17 e 30 de junho de 2022, no valor total de 

394.249,86€ (trezentos e noventa e quatro mil duzentos e quarenta e nove euros e oitenta e 

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

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

9- AESL - Protocolo do projeto Serra da Lousã Interativa ----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de Protocolo do Projeto Serra da Lousã 

Interativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando tratar-se de um projeto 

em consórcio com a AEDP e outras associações empresariais da região, em que inclui o 

desenvolvimento de uma aplicação e que pretende apoiar o turismo nos 7 municípios 

envolvidos. Acrescentou ainda que a assinatura do protocolo irá obrigar a Câmara Municipal 

a uma participação financeira 11 mil euros a dividir por dois anos, 5500 euros já em 2022 e 

outros 5500 euros em 2023. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando se o valor base 

de distribuição geográfica vai ser igual para todos, na medida em que há municípios com 

muito mais empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que há um valor global de 

financiamento definido em função dos 7 municípios aderentes, mas que só produzirá efeitos 

com todos os municípios aprovarem a adesão a este protocolo, o que ainda não aconteceu.  

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

adotado para a seleção das empresas e sugerindo que, tratando-se de um protocolo para 

implementação em 24 meses, possa haver um período de avaliação intermédia, percebendo 

se o projeto foi positivo ou não. --------------------------------------------------------------------------------  

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

critério será tentar incluir todas as entidades do setor que cumpram os requisitos. Reforçou 

que a sua política é a de olhar o território como um todo, numa perspetiva intermunicipal, 

porque quando um é mais forte ou mais atrativo todos acabam por ganhar. Quanto à 

avaliação disse acolher a sugestão e que o prolongamento do projeto será naturalmente 

implementado, dado que se trata de um investimento inicial, com a construção e criação da 

aplicação e plataforma digital, a qual não será obviamente eliminada no fim do projeto. -------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo do Projeto Serra 

da Lousã Interativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 10- Associação Cultural - Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares - 
Atribuição de apoio ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº7890/2022. - 7 

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

montante de 9.000,00€ (nove mil euros) à Associação Cultural - Grupo Folclórico e 

Etnográfico de Vila Nova de Poiares, nos termos da informação técnica presente. --------------  
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 11- Associação Desportiva e Cultural de Olho Marinho e Alveite Pequeno - Co-
organização Festejos em Honra de Santo António 2022 ------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

----- “PROPOSTA Nº 55 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Co-organização Festejos em Honra de Santo António 2022 Olho Marinho e Alveite Pequeno  ------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Associação Desportiva e Cultural de Olho Marinho e Alveite Pequeno, e, através daquela, a 
população daquelas localidades, veio, por requerimento de 22/06/2022 – E-6191 -, requerer que a 
Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SANTO 
ANTÓNIO, a realizar, nos dias 02, 03 e 04 de Julho de 2022.  -----------------------------------------------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  --------------------------------  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de Santo António, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce que, 
nos últimos anos e naquela localidade, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que se mantém, 
prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, fomentando 
o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se de evento que 
costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo usualmente fora da 
nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, as quais se 
orgulham de conservar e preservar.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se 
mostram estratégicos e do interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de 
incentivo ao associativismo, realização de actividades populares, culturais e artísticas. --------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento - Festejos em Olho Marinho e Alveite Pequeno 
em Honra de Santo António -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja 
deliberado na próxima reunião, 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, que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente em situações similares, à organização do evento “Festejos em Olho Marinho 

e Alveite Pequeno em Honra de Santo António”, na qualidade de Co-organizadora. ------------  

 12- Comissão de Festas em honra de São Domingos na Póvoa da Abraveia - Co-
organização Festejos em Honra de São Domingos 2022 ------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------  
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----- “PROPOSTA Nº 58/2022  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Co-organização Festejos em Honra de São Domingos 2022  ------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A designada Comissão de Festas em honra de São Domingos na Póvoa da Abraveia 2022, 
encabeçada pelo Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa da Abraveia e, através daquela, a população 
daquela localidade, veio, por email datado de 21/06/2022 – E-6122 -, requerer que a Câmara 
Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SÃO DOMINGOS, a 
realizar, nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2022, no Largo de São Domingos, localidade da Póvoa da 
Abraveia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  --------------------------------  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de São Domingos, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce 
que, nos últimos anos e naquela localidade, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que se 
mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, 
fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se 
de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo 
usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, 
as quais se orgulham de conservar e preservar.  ----------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se 
mostram estratégicos e do interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de 
incentivo ao associativismo, realização de actividades populares, culturais e artísticas.  --------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento - Festejos na Póvoa da Abraveia em Honra de 
São Domingos -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na 
próxima reunião, 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, que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos na Póvoa da Abraveia em Honra de São Domingos”, na 

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

 13- Pedido de Cedência de Espaço - Complexo Desportivo | Pavilhão 
Gimnodesportivo - Associação de Patinagem de Coimbra - Hóquei em Patins - 
Observação, treinos e jogos da Seleção de Sub-13 ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo nº 8038/2022. -----------  



 

 

  

 11  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do Complexo Desportivo -

Pavilhão Gimnodesportivo à Associação de Patinagem de Coimbra, nos termos da 

informação presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 14- Pedido de Cedência Espaço CCP - Auditório - C.F.I.-Clube de Futebol "Os 
Idosos" – Ratificação ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

----- “PROPOSTA Nº 54 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP - Auditório - C.F.I.-Clube de Futebol "Os Idosos"  ---------------------------------------  
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 – Auditório – pelo C.F.I.-Clube de Futebol “Os Idosos” 
(utilização dia 02.07.2022, nos exactos termos do pedido), parece enquadrar-se em interesse público 
municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no 
desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pela referida 
associação desportiva, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com as 
mais variadas Associações do território Concelhio.  -------------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que, a área do desporto 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, 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.O auditório parece o adequado à 
realização da actividade em causa – Espetáculo de Stand Up Comedy, com o artista Aldo Lima -, 
tratando-se do espaço municipal, por excelência, para este tipo de actividade cultural. ---------------------  
Finalmente e tendo em consideração a situação pandémica que ainda atravessamos, a Associação 
deverá cumprir e fazer cumprir no espaço todas as regras e medidas que se encontrem em vigor à 
data do evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que, por lapso dos serviços, o assunto não foi submetido antecipadamente a reunião de 
Câmara Municipal para deliberação, tendo também em consideração a necessidade de articulação 
com as demais entidades utilizadoras do espaço, e não ser assim possível, em tempo útil, o assunto 
ser decidido pelo Executivo Municipal, defiro a utilização do espaço do Auditório do CCP e remeto o 
assunto à reunião da Câmara Municipal seguinte possível para ratificação, 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.  ---------------------  
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Notifique-se, de imediato, a Associação, com a nota de que o espaço se encontra a ser utilizado por 
outra Associação nesse dia e que apenas poderá ser usado, exactamente como solicitado, a partir 
das 19h.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

vêm muitos assuntos para ratificação e que as pessoas podem começar a dizer que não 

sabemos planear as coisas, aconselhando a que os assuntos possam vir mais 

atempadamente para deliberação. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que há muitas situações em 

que tal não é possível, porque não dependem da ação do Executivo e exigem uma decisão 

antes da realização da reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

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

muitas situações chegam já depois do fecho da ordem de trabalhos da reunião da Câmara 

Municipal, obrigando necessariamente à remessa para ratificação na reunião seguinte. 

Acrescentou também que os processos no âmbito da Casa Pronta têm um prazo reduzido 

para que se possa manifestar o exercício ou não do direito de preferência, razão pela qual 

acabam, na esmagadora maioria, por ser presente para ratificação. Deu ainda o exemplo da 

alteração do regulamento da POIARTES, cujo despacho vem também para ratificação, em 

virtude de ter decorrido o período de consulta pública e de ter necessidade de ser submetido 

à Assembleia Municipal, que é o órgão com competência para deliberar, e cuja reunião 

decorreu no dia 30/06. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, sublinhando que no caso do 

regulamento da POIARTES a deliberação é apenas a de submeter à Assembleia Municipal.  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido de 

cedência de espaço do CCP ao Clube de Futebol “Os Idosos” para a realização de 

espetáculo de Stand Up Comedy, nos termos da proposta acima transcrita. ----------------------  

 15- APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental de Vila Nova de Poiares - Pedido de Apoio – Transporte -------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 8332/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de transporte solicitado pela 

APPACDM de Vila Nova de Poiares. -------------------------------------------------------------------------  
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16- Projeto Verão em Atividade | Frequência de crianças ucranianas a residir no 
concelho | Proposta de apoio -------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 8040/2022. -  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando sobre quantas 

famílias ucranianas estão em Poiares e que outros apoios para além da habitação têm sido 

prestados, considerando que é importante integrar estas famílias para que se sintam úteis, 

nomeadamente ajudando-as na procura ativa de emprego. --------------------------------------------  

----- Sobre a proposta em causa, reiterou a reserva que já tinha apresentado anteriormente 

quanto ao programa Verão em Atividade, considerando que deveria ter escalão gratuito, 

precisamente para casos como estes, e outros, na medida em que há crianças no concelho 

também com situações de carências e fragilidades. -----------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal reforçando que é precisamente a 

pensar nas situações de carência social que estas propostas vêm para deliberação, 

reiterando a explicação que já tinha dado anteriormente, de que todas as situações de 

fragilidade, carência social e emergência são devidamente integradas. ----------------------------  

----- Informou que foram acolhidas 2 famílias, com 8 pessoas, 5 crianças e três adultos, 

havendo outra família que chegou entretanto e que será imediatamente acompanhada. 

Acrescentou que foram identificadas habitações para ceder a estas famílias, tendo o 

município proposto a celebração de contrato de arrendamento, mas o proprietário não 

aceitou, cedendo gratuitamente a habitação. --------------------------------------------------------------  

----- Deu conta de que o processo de socialização e integração é muito demorado, porque 

são famílias que vêm muito afetadas e traumatizadas, mas com a perspetiva de regressar 

rapidamente ao seu pais de origem, logo que a situação o permita. Informou que, não 

obstante, são imediatamente inscritas na Segurança Social, no SNS e também no Centro de 

Emprego, havendo um subsídio que lhes é atribuído e o que o Município faz é realizar um 

conjunto de diligências no sentido de procurar integrar estas famílias o melhor possível, 

envolvendo-as com a comunidade, integrando as crianças nas atividades que o Município 

promove.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Considerou que a integração no mercado de trabalho não deve ser imposta e que deve 

apenas ser apresentado às pessoas para que possam avaliar as situações e aderir, se 

assim o entenderem. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Referiu que do que tem visto e acompanhado as pessoas são trabalhadoras e até se 

sentem na obrigação moral de retribuir os apoios que os vizinhos e a comunidade em geral 

lhes presta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, agradecendo os 

esclarecimentos e felicitando a Câmara Municipal e a comunidade em geral pelo trabalho 

que tem vindo a fazer no acompanhamento destas famílias. ------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, esclarecendo que neste 

preciso momento estão a ser alojados os três adultos e 2 crianças que acabaram de chegar, 

dando conta de que alguns dos adultos que foram acolhidos estão a trabalhar, uma 

economista e uma professora, que estão em teletrabalho, outros estão reformados e alguns 

efetivamente não estão empregados. Reforçou a informação do envolvimento com a 

comunidade e da boa integração que estão a demonstrar, acrescentando que, por força do 

final de ano letivo, as crianças não foram matriculadas, mas que têm vindo a ser integradas 

nas diferentes atividades que se vão realizando. ---------------------------------------------------------  

----- Reforçou a impressão de serem pessoas trabalhadoras, dando como exemplo que do 

montante de 2 mil euros aprovados para apoio a despesas urgentes destas famílias, ao fim 

de dois meses foram ‘consumidos’ apenas cerca de 500 euros, em despesas sobretudo com 

bens alimentares e outros de primeira necessidade, o que demonstra que as pessoas não 

abusam dos apoios que se lhes oferece. --------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, mostrando-se muito feliz 

com estas informações, reforçando a boa impressão que tem dos ucranianos em geral e que 

considera ser muito positivo que se estejam a integrar bem e que se possam sentir à 

vontade para aqui se fixarem, se assim o desejarem. ---------------------------------------------------  

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

bom que aqui fiquem, desde que seja por vontade própria, discordando a ideia apresentada 

pela vereadora Sandra Carvalho de que também temos no concelho crianças com as 

mesmas fragilidades, o que não considera verdade, porque apesar de algumas carências 

sociais, felizmente não sabem o que é passar por uma situação de guerra. -----------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, explicitando que se quis referir 

a que, tal como estas crianças têm carências e vulnerabilidades, também há no concelho 
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algumas crianças com fragilidades sociais, ainda que, obviamente, de outro cariz, e que por 

isso faria sentido a reserva de vagas gratuitas no programa Verão em Atividade para acolher 

situações de carência e vulnerabilidade social, seja qual fosse. --------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de 

comparticipação para a frequência do Verão em Atividade e assegurar o transporte das 

crianças identificadas, nos termos da informação técnica presente. ---------------------------------  

 17- Cedência Temporária de Exploração da Piscina Municipal Descoberta – 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “DESPACHO Nº 67 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Temporária de Exploração da Piscina Municipal Descoberta  -----------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A sociedade HealthyFitness VNP, Lda., pessoa coletiva nº 513 244 425, demonstrou interesse na 
exploração e dinamização da Piscina Municipal Descoberta, sita no Complexo Desportivo de Vila 
Nova de Poiares, entre o dia 01 de julho e 04 de setembro;  -------------------------------------------------------  
- O funcionamento da piscina descoberta, no período de Verão, constitui uma mais valia para a 
população em geral;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O Município não dispõe de meios próprios, humanos e técnicos, para explorar, por si só, a piscina 
descoberta;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O Ginásio Municipal encontra-se cedido à referida sociedade, sendo que, ao longo dos anos, tem 
corrido dentro da normalidade, não havendo conhecimento de opiniões negativas à forma de como tal 
exploração está a ser executada, pelo que tem demonstrado uma boa gestão do espaço; -----------------  
- Perspetiva-se, assim, uma boa dinâmica a ser implementada, por parte da sociedade, para o 
desenvolvimento de atividades lúdicas e desportivas na Piscina Municipal Descoberta. --------------------  
Determino que, da exploração e dinamização da Piscina Descoberta, advém, para o cessionário, as 
seguintes obrigações principais:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Pagamento, no valor total de € 100 (cem euros), com IVA incluído, à taxa legal de 23%, para a 
cedência da piscina exterior, durante aquele período;  ---------------------------------------------------------------  
b) Cobrar o valor de entrada de € 1,00 (um euro) por pessoa;  -----------------------------------------------------  
c) Dinamizar atividades lúdicas e desportivas, durante o tempo da cedência;  ---------------------------------  
d) Autorizar a utilização do espaço, pelo Município ou por entidades que este comunique, sempre que 
solicitado por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, com a devida antecedência 
e articulação com o cessionário; --------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Cumprir com o estipulado no Regulamento Geral de Funcionamento das Instalações Desportivas 
do Município de Vila Nova de Poiares; ------------------------------------------------------------------------------------  
f) Não cobrar qualquer valor, a título de preço, pela utilização do espaço para atividades 
desenvolvidas pelo Município, aos funcionários do Município, seus cônjuges e filhos(as). -----------------  
Por sua vez, compete ao Município: ---------------------------------------------------------------------------------------  
a) Assegurar, por si ou por outra entidade, a vigilância diária das piscinas entre as 10h00 e as 13h00 
e as 14h00 e as 19h00;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Assegurar a limpeza, higiene, manutenção e tratamento das águas.  -----------------------------------------  
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Face a tudo o exposto, e considerando que a abertura da piscina descoberta será no dia 01 de julho e 
a próxima reunião da Câmara Municipal no dia 01 de julho, determino, ao abrigo das alíneas g) e ee) 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, a cedência de exploração da 
piscina descoberta, sita no Complexo Desportivo de Vila Nova de Poiares, entre o dia 01 de julho e 
04 de setembro de 2022, à sociedade HealthyFitness VNP, Lda. -------------------------------------------------  
REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL, PARA RATIFICAÇÃO, NOS 
TERMOS DO Nº 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.” ---------  

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

reunião anterior se tinha falado sobre as piscinas da fraga em que foi decido não haver 

cobrança, mas neste caso já há cobrança de entrada, questionando porque não podem os 

bombeiros cobrar também entrada na Fraga. --------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo haver uma diferença neste 

caso, na medida em que o espaço será gerido exclusivamente pela entidade, protocolado de 

forma diferente, ao contrário da Fraga cujo espaço é gerido pela Câmara Municipal. -----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de exploração da piscina 

descoberta, sita no Complexo Desportivo de Vila Nova de Poiares, entre o dia 01 de julho e 

04 de setembro de 2022, à sociedade HealthyFitness VNP, Lda. ------------------------------------  

18- Despacho nº 66/2022 - 2ª alteração ao Regulamento da POIARTES - Mostra 
Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e 
Industrial de Vila Nova de Poiares - PROJETO FINAL – Ratificação ---------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “DESPACHO Nº 66 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2ª alteração ao Regulamento da POIARTES – Mostra Nacional de Artesanato, Gastronomia, 
Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares - PROJETO FINAL 
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária de 01 de abril de 2022, desencadear o 
procedimento tendente à elaboração e consequente alteração do “Regulamento da POIARTES – 
Mostra Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila 
Nova de Poiares”, com publicitação do início do procedimento na internet, no sítio institucional do 
Município de Vila Nova de Poiares, indicando a forma como se podia processar a constituição como 
interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do Projeto de Regulamento, nos 
termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------  
O prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos decorreu de até ao dia 11 
de abril de 2022. Não foram rececionados, neste Município, quaisquer contributos e ninguém se 
constituiu como interessado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Determina, contudo, o artigo 101º do referido CPA que “quando a natureza da matéria o justifique, o 
órgão competente deve submeter o projeto de regulamento a consulta pública para recolha de 
sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2ª série do Diário 
da República ou na publicação oficial da entidade publica e na Internet, no sítio institucional da 
entidade em causa com a visibilidade adequada à sua compreensão”.  -----------------------------------------  
Esta submissão a consulta pública consiste na recolha de observações e sugestões de todos os 
interessados sobre a proposta, com vista à respetiva ponderação e elaboração da versão final do 
Regulamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Proposta de Projeto para a “2ª alteração do Regulamento da POIARTES – Mostra Nacional de 
Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares” foi 
levado à reunião de Câmara Municipal, de 22 de abril de 2022, que deliberou promover a consulta 
pública, para recolha de sugestões, procedendo para o efeito à publicação da referida proposta de 
projeto de regulamento na página da internet do Município de Vila Nova de Poiares e na 2ª serie do 
Diário da República (DRE), pelo prazo de 30 dias, a contar da data da publicação da proposta do 
Projeto de Regulamento, em conformidade com o previsto no artigo 101.º do CPA.A referida proposta 
foi publicada na 2ª série do Diário da República (DRE), nº 96, em 18 de maio de 2022, não tendo sido 
apresentadas nenhumas sugestões externas.  -------------------------------------------------------------------------  
Terminado o período de apreciação pública, encontram-se reunidos os pressupostos legais 
para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, aprove a versão final do projeto da 2ª alteração 
ao regulamento suprarreferido, o que desde já se propõe, e remeta o mesmo à Assembleia Municipal 
para a competente aprovação ao abrigo da competência conferida à mesma pela alínea g) do nº 1 do 
art.º 25º. do mesmo diploma legal.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Todavia, e considerando que a sessão de Assembleia Municipal será no próximo dia 30 de junho de 
2022 e a Câmara Municipal só reúne no próximo dia 01 de julho de 2022, e tendo em consideração a 
urgência na alteração do regulamento em apreço, decido submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo 
do consagrado na alínea k) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
atual redação, conjugado com o nº 3 do artigo 35.º do mesmo diploma, a proposta do projeto final da 
“2ª alteração ao Regulamento da POIARTES – Mostra Nacional de Artesanato, Gastronomia, 
Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares”.  -------------------------------------  
Assim, remeta-se o presente despacho para: a) Decisão da Assembleia Municipal, ao abrigo da 
competência conferida à mesma, pela alínea g) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, na atual redação;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
b) À próxima reunião da Câmara Municipal, para ratificação, nos termos do nº 3 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação.  --------------------------------------------------  
Anexo, para efeitos de aprovação, o respetivo projeto final da “2ª alteração ao Regulamento da 
POIARTES – Mostra Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e 
Industrial de Vila Nova de Poiares”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

coerência com a posição tomada na Assembleia Municipal, irão abster-se neste ponto. -------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, reiterando a sua tristeza com 

esta alteração, sublinhando que, no entanto, é a alegria de outros, na medida em que Foz 

de Arouce e Monte Alto que terão as suas festas no mesmo período em que aconteceria a 

Poiartes, em Setembro, poderão ter a oportunidade de ter mais sucesso. Questionou 

também como está a ser a adesão dos artesãos, e indicou que irá comparar com o 
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orçamento da Feira em 2019, já que o Sr. Presidente tem dito várias vezes que a alteração 

terá um efeito de redução de despesas.---------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que, precisamente, uma 

das razões para a tomada de decisão foi o crescente aumento de preços que se tem vindo a 

verificar, acrescentando que, mesmo sem reduzir a estrutura do evento, irá registar-se 

certamente um aumento considerável de custos. ---------------------------------------------------------  

----- Indicou também não ter qualquer problema em ajudar os concelhos vizinhos, porque o 

seu sucesso é também o sucesso da região, reiterando que, nesta matéria, tem uma visão 

diferente do PSD, assumindo-se como um intermunicipalista. Argumentou ainda que, pela 

ordem de ideias da Sra. Vereadora Sandra Carvalho ao realizar a Poiartes em Agosto, 

juntamente com as Festas de N.ªSr.ª das Necessidades, também estaria a prejudicar as 

festas de Góis, e isso não acontece. Assumiu que, entre deixar definhar a Festa de N.ª Sr.ª 

das Necessidades como vinha acontecendo e valorizá-las através de um evento maior, 

disse preferir esta última opção, reforçando que os custos são, de facto, uma das razões 

para a mudança. Lembrou que o Município de Tábua, fruto do aumento enorme de preços 

que se está a verificar e do corte nas transferências do Orçamento de Estado, decidiu não 

realizar a FACIT, dizendo claramente que o faz por dificuldades financeiras. ---------------------  

----- Reiterou que o Município não tem condições para realizar dois grandes eventos 

suportados pelo orçamento municipal. -----------------------------------------------------------------------  

----- Admitiu que a decisão pode não ser consensual, apontando que mesmo o próprio PSD 

tem opiniões diferentes nesta matéria, como ainda ficou comprovado na Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que, em sua opinião 

seria preferível dois eventos de menor dimensão, mantendo as datas habituais de cada um. 

Questionou também se é pretensão da Câmara Municipal alterar o espaço da Festa. ----------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que a POIARTES se vai 

realizar nos mesmos moldes, no mesmo espaço da Alameda Santo André, com a diferença 

de ser em agosto e contar com mais um dia de espetáculos. Quanto à Festa de Nossa 

Senhora das Necessidades manter-se-á no seu caráter religioso, na Catraia das 

Necessidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando se está 

previsto algum evento para assinalar a data, em setembro, em que se realizaria a Poiartes. -  

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

referindo que no fim-de-semana em que se realizará o Capítulo da Confraria da Chanfana 

está a ser preparado em conjunto com a Junta de Freguesia de Poiares Santo André um 

evento de vocação gastronómica, a que se seguirá no fim-de-semana seguinte outro evento, 

o PoyaresRotações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que ainda 

assim, são eventos menores e que trarão muito menos pessoas a Poiares. -----------------------  

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

certamente a proposta de um evento menor, como defende o PSD, também não traria muita 

gente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ratificar a decisão de submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do consagrado na alínea 

k) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 

conjugado com o nº 3 do artigo 35.º do mesmo diploma, a proposta do projeto final da “2ª 

alteração ao Regulamento da POIARTES – Mostra Nacional de Artesanato, Gastronomia, 

Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares”. -------------------------  

19- Processo de Destaque - Jerónimo Mota Matias de Carvalho - Cabecinhos - 
Poiares (Santo André) -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de destaque, requerido por Jerónimo 

Mota Matias de Carvalho, referente a terreno sito em Cabecinhos, freguesia de Poiares 

(Santo André). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

20- ARSM - Convite para caminhada noturna - 9 julho ---------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente convite para caminhada noturna a realizar no próximo 

dia 9 de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------   

 21- Tomada de posição das Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra, 
Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Médio Tejo, Oeste, Região de Leiria e Viseu 
Dão Lafões relativamente aos CTE - Centros Tecnológicos Especializados (PRR) ------  
----- Para este assunto foi presente comunicação da CIM-Região de Coimbra, com tomada 

de posição das Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra, Beira Baixa, Beiras e 

Serra da Estrela, Médio Tejo, Oeste, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões relativamente aos 

CTE - Centros Tecnológicos Especializados (PRR). -----------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, apontando que é um assunto que 

desagrada e preocupa os municípios da região e, por isso, houve necessidade de marcar 

uma posição forte contra esta tendência de cada vez mais centralista da Administração 

Central, que se esquece que o país é muito mais vasto do que as duas áreas 

metropolitanas. Explicou que os centros tecnológicos especializados são os que dinamizam 

os planos de ensino profissional do ensino básico e secundário e que, para a nossa CIM-RC 

foram limitados a apenas 13, inviabilizando a possibilidade de existir um por cada concelho. 

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, falando sobre a questão 

do encerramento do balcão do MillenniumBCP em Vila Nova de Poiares, dizendo 

saber que a Câmara Municipal não tem forma de impedir que tal aconteça, mas 

considerando que este encerramento tem a ver com as pessoas não se fixarem no 

concelho. Nesta sequência considerou que a câmara municipal deve definir novas 

políticas de construção civil para que se possa incentivar a construção de novas 
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habitações que está estagnada e na existente os preços praticados não são 

acessíveis.  --------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

mesmo assunto que o encerramento do balcão também lhe causa transtorno, porque 

tinha ali domiciliada a sua conta bancária e agora terá de se dirigir ao balcão da 

Lousã. Disse não conhecer o motivo do encerramento e reconheceu que não há 

forma de influenciar que a decisão possa ser revertida, mas também considerou que 

se devia tentar implementar políticas para que as famílias jovens se fixem no nosso 

concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que os poiarenses são poucos, mas gente de muita garra, muito 

empreendedores, trabalhadores, pelo que não sabe o que faltará, mas considera ser 

necessário fazer alguma coisa, não podendo ficar quietos só à espera de pagar a 

dívida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu que temos de ser capazes de estar unidos, porque se houvesse agora 

uma nova reforma administrativa, Poiares poderia estar sujeito a um dia passar a 

pertencer à Lousã. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo que irá 

estar presente, em representação do Município, juntamente com o diretor do 

Agrupamento de Escolas e 5 crianças, no Encontro do 15º aniversário do programa 

EPIS, no Palácio de Belém. -----------------------------------------------------------------------------  

----- Encerramento Balcão Millennium BCP – Disse compreender as preocupações 

manifestadas que foram transversalmente partilhadas por todas as bancadas na 

Assembleia Municipal, no entanto, considera ser necessário olhar para este assunto 

de uma forma mais ampla e perceber o que é que o País quer fazer com estes 

concelhos do mundo rural. ------------------------------------------------------------------------------  
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----- Acrescentou que o argumento de diminuição de população não pode ser tão 

drástico porque os números oficiais de diminuição de 6% de população face a 2011 

não é tão real assim, dado que há muita gente que mora efetivamente no concelho, 

mas não tem aqui a sua residência oficial, até porque não há resposta habitacional, 

logo é porque as casas estão ocupadas e temos população. ---------------------------------  

----- Adiantou também que o concelho aumentou muito a sua empregabilidade, 

refutando as críticas quanto à não existência de novas empresas, dizendo que 

conhece bem as empresas do concelho e sabe bem do quanto investiram na sua 

requalificação e ampliação, e o quanto têm vindo a crescer.  ---------------------------------  

----- Apontou que até o próprio banco reconheceu que o volume de negócios está a 

aumentar em Poiares, mas que a decisão de encerramento tem a ver com a 

estratégia de redução de custos e aposta na digitalização, e que o critério definido 

foi a proximidade entre balcões, uma opção que não é só do Millennium, mas 

também de outros bancos e outros serviços. ------------------------------------------------------  

----- Disse que o Município não tem forma de inverter a situação e mostrou-se 

preocupado porque outros bancos e outras entidades podem vir a seguir o mesmo 

exemplo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à questão da habitação referiu que tem vindo a ser feito um grande 

esforço para criar mecanismos de incentivo como a ARU que teve algum efeito, 

ainda que não tanto como esperado, também a Estratégia Local de Habitação, que 

irá permitir opções interessantes a este nível.  ----------------------------------------------------  

----- Acrescentou que, no entanto, não será possível investir na parte em que seria 

mais interessante dado o impedimento legal de recurso ao crédito, face aos limites 

de endividamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que têm sido feitos esforços para captar alguns investimentos e 

que o Município está a trabalhar nesse sentido, considerando, no entanto, que as 

políticas de coesão verdadeiras têm de vir da Administração Central. ----------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Abertura das Piscinas da Fraga – Informou que abriram, neste dia 1 de julho, 

as piscinas da Fraga bem como as piscinas descobertas do complexo desportivo 

municipal, convidando as Sras. Vereadoras a visitar o espaço. ------------------------------    

----- 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 34 minutos. -----------  
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