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----- Reunião Ordinária Pública de 15 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- Ata nº 19/2022;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Este ponto foi retirado. -------------------------------------------------------------------------------------  

2- Adenda ao Contrato de Cedência temporária de exploração do bar sito no centro 
coordenador de transportes de Vila Nova de Poiares - Alteração do Horário de 
Funcionamento;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de adenda ao contrato e a proposta nº 68/2022, 

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, a qual se transcreve a seguir: -----------------------------  

-----“ADENDA AO CONTRATO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE EXPLORAÇÃO DO BAR 
SITO NO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES DE VILA NOVA DE POIARES - 
Alteração do Horário de Funcionamento  -------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
vem propor à Câmara Municipal o seguinte:  --------------------------------------------------------------  
Considerando que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
- A abertura do procedimento para Cedência Temporária de Exploração do Bar sito no 
Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova de Poiares, por deliberação de Câmara 
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Municipal, na reunião de 18 de fevereiro de 2022, ao abrigo do disposto nas alíneas g) e ee) 
do nº 1 do art.º 33º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------  
- A decisão de adjudicação foi tomada por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, em 20 de abril de 2022, nos termos do ponto 14 do Programa de Procedimento;  -  
- A cedência temporária foi adjudicada a Sérgio Jorge da Costa Mateus, pelo que o contrato 
se encontra vigente desde o dia 09 de maio de 2022;  --------------------------------------------------  
- O cessionário requereu à Câmara Municipal, em 01 de julho de 2022, o prolongamento do 
horário de funcionamento do Bar, que atualmente é das 6h00m às 20h30m (de segunda-
feira a sábado) e das 7h30 às 20h30m aos domingos (nº 9 da cláusula 5.ª do contrato de 
cedência).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao supra exposto, proponho, nos termos e para os efeitos previstos na alínea ee) do 
n.º 1 do art.º 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal 
aprove a minuta da adenda ao contrato de cedência temporária de exploração do bar sito no 
Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova de Poiares, anexo à presente proposta.” --  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da adenda ao contrato de 

cedência temporária de exploração do bar sito no Centro Coordenador de Transportes de 

Vila Nova de Poiares ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Ocupação de postos de trabalho de Assistente Operacional para o AEVNP - 
Recurso a Reserva de Recrutamento Interna;  -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 66/2022 da Sra. Vereadora Maria da Luz 

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

----- “Ocupação de postos de trabalho de Assistente Operacional para o AEVNP - Recurso a 
Reserva de Recrutamento Interna  ---------------------------------------------------------------------------  
Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
vem propor à Câmara Municipal o seguinte:  --------------------------------------------------------------  
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 
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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 1 e 2 do artigo 29.º” (nº 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, na atual 
redação);  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Verificou-se, na 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;  ------------------------------------------------------------  
7. Na sequência desta obrigação legal, nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, 
de 30 de janeiro, na atual redação, a Câmara Municipal, na reunião de 01 de julho de 2022, 
ratificou a decisão de recorrer à reserva de recrutamento interna, existente no Município, 
para contratar dois assistentes operacionais, que ficaram como 3º e 4.º classificados no 
suprarreferido procedimento, de modo a cumprir o ratio do Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares. Sendo que estes iniciaram funções no dia 01 de julho de 2022.  --------------  
8. Todavia, e devido ao falecimento da Assistente Operacional Antónia Bernardo Rosa, 
atualmente falta preencher 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, para cumprimento do ratio no Agrupamento de Escolas;  -----------------------------  
9. Nos termos do nº 6 do artigo 47.º da Lei do Orçamento do Estado (LOE) para 2022 (Lei 
12/2022, de 27 de junho), “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 1 a 5 do artigo 47.º da referida Lei;  ---  
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 obrigatório, nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na 
atual redação, proceder à ocupação de um posto 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) É também obrigatório respeitar a ordem constante da lista de ordenação final 
devidamente homologada e válida por 18 meses. Assim sendo, teremos agora de recorrer 
ao 5ª classificado no procedimento (Marisa Isabel Marcelo Dias);  -----------------------------------  
f) Será proposto à candidata 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;  ----------------------  
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g) 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, proponho que a Câmara Municipal delibere, com efeitos imediatos, o 
recrutamento de 1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional, para exercer funções no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares.” ---  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de 1 (um) posto de 

trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, para exercer funções no 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1898;  -----  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação técnica com registo 

myDoc nº 8595/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de não exercício do direito de 

preferência referente ao artigo matricial nº 1898. ---------------------------------------------------------  

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 2339;  ----  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação técnica com registo 

myDoc nº 8598/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de não exercício do direito de 

preferência referente ao artigo matricial nº 2339. ---------------------------------------------------------  

 6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 815; ------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação técnica com registo 

myDoc nº 9029/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de não exercício do direito de 

preferência referente ao artigo matricial nº 815. -----------------------------------------------------------  

7- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento;  ----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 14 de julho de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.329.415,91 € (um milhão, 

trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quinze euros e noventa e um cêntimos) e em 
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Operações não Orçamentais a quantia de 282.528,04€ (duzentos e oitenta e dois mil, 

quinhentos e vinte e oito euros 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 01 e 14 de julho de 2022, no valor total de 

423.785,02 € (quatrocentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e cinco euros e dois 

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

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

 9- CIM-Região de Coimbra - Pedido de Comparticipação - Projeto 30 - Brigada de 
Sapadores Florestais - Componente fixa Ano 2022; ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 9060/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de uma compensação 

financeira à CIM-RC no montante 5.052,64 € (cinco mil e cinquenta e dois euros e sessenta 

e quatro cêntimos), relativa ao Projeto 30 - “Brigada de Sapadores Florestais”.  -----------------  

10- Situação social - proposta de apoio - proc. nº 8602/2022;  ----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 8602/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio social, no valor de 

529,59€ (quinhentos e vinte e nove euros e cinquenta e nove cêntimos) nos termos da 

informação técnica apresentada. ------------------------------------------------------------------------------  

11- IPC - Instituto Politécnico de Coimbra - Protocolo com o Instituto Politécnico de 
Coimbra para Implementação de um Gabinete de Inovação Regional - @AGIR;  --------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de protocolo e a proposta nº 60/2022, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, que se transcreve a seguir: ----------------------------------------  

-----“Protocolo com o Instituto Politécnico de Coimbra para Implementação de um Gabinete 
de Inovação Regional - @AGIR  ------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
vem propor à Câmara Municipal o seguinte:  --------------------------------------------------------------  
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O Instituto Politécnico de Coimbra pretende celebrar um protocolo com a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares para implementar um Gabinete de Inovação Regional - @GIR no 
Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Este Gabinete tem como objeto o desenvolvimento de ações destinadas a apoiar a inovação 
tecnológica e empresarial de base regional, atuando no terreno em conjunto com a 
autarquia, com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) e com outros 
parceiros que se identifiquem ser relevantes para o projeto, contribuindo para o reforço da 
qualificação e da competitividade da economia regional.  ----------------------------------------------  
Os objetivos principais deste Gabinete são, nomeadamente, promover a inovação nos 
negócios tradicionais de base endógena; qualificar recursos humanos; qualificar o tecido 
empresarial; atrair pessoas para territórios de baixa densidade; promover a criação e 
manutenção de postos de trabalho; promover a inserção de desempregados na vida ativa; 
fomentar a criação de novas empresas; criar redes de inovação e partilha de conhecimento; 
fomentar a empregabilidade, o desenvolvimento de estágios e voluntariado no território; e 
apoiar a inovação nas empresas, instituições e associações da Região.  --------------------------  
Nos termos do nº 2 do art.º 23º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, encontram-
se cometidos ao Município, entre outras, atribuições nas áreas da Cultura, Educação, 
Desporto, Ocupação de Tempos Livres, Ensino, Saúde, Ação e Solidariedade Social e 
Proteção Civil.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais concretamente, as alíneas r) e u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, preveem expressamente que é da competência da Câmara Municipal 
colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município.  -------------------------  
É importante mencionar que o Instituto Politécnico de Coimbra será responsável por: ---------  
- Coordenar o projeto;  -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Organizar logístico-administrativa do projeto;  -----------------------------------------------------------  
- Procurar oportunidades de financiamento para o desenvolvimento do projeto e a liderança 
do processo de candidatura; -----------------------------------------------------------------------------------  
- Constituir equipa gestora do projeto;  ----------------------------------------------------------------------  
- Constituir equipas de voluntários e a designação dos mentores;  -----------------------------------  
- Organizar do calendário de ações;  -------------------------------------------------------------------------  
- Promover o desenvolvimento da formação técnico/prática no âmbito do projeto;  --------------  
- Coordenar e patrocinar o prémio @GIR;  -----------------------------------------------------------------  
- Dinamizar os eventos de networking; ----------------------------------------------------------------------  
- Criar a Rede @GIR.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por sua vez, será da responsabilidade do Município, entre outras, as seguintes obrigações: 
- Proporcionar o espaço físico para a realização das ações;  ------------------------------------------  
- Alocar recursos humanos ao projeto, nomeadamente um responsável que possa diligenciar 
a aprovação da realização das ações e os técnicos dos gabinetes de apoio ao 
empreendedor e à inserção profissional, caso existam;  ------------------------------------------------  
- Dinamizar o programa e as ações através dos gabinetes existentes na autarquia, 
nomeadamente através do gabinete de apoio ao empreendedor/investidor e do gabinete de 
inserção profissional;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Partilhar dados caracterizadores da região no que diz respeito aos recursos endógenos, ao 
tecido empresarial e às infraestruturas existentes;  -------------------------------------------------------  
- Promover e divulgar o projeto junto do tecido empresarial da região de abrangência da 
autarquia;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Dinamizar e patrocinar o prémio @GIR.  ------------------------------------------------------------------  
Deste modo, o Gabinete de Inovação Regional - @GIR irá proporcionar uma aproximação 
do Politécnico de Coimbra ao Município de Vila Nova de Poiares, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento, inovação e partilha de conhecimentos/formação no Concelho.  ---------------  
Efetivamente, este Gabinete será essencial para apoiar a inovação tecnológica, empresarial 
e social do Concelho, promovendo o conhecimento e, consequentemente, contribuindo para 
o desenvolvimento da economia do Concelho.  -----------------------------------------------------------  
Face ao exposto, PROPÕE-SE:  ------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere e aprove reconhecer a importância deste protocolo no 
Município de Vila Nova de Poiares e, consequentemente, aprove a minuta de protocolo, 
anexo à presente proposta, ao abrigo das alíneas r) e u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro.” ------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento da importância deste 

protocolo no Município de Vila Nova de Poiares e, consequentemente, aprovar a minuta de 

protocolo, ao abrigo das alíneas r) e u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 12- IPC - Instituto Politécnico de Coimbra - Manifestação de apoio à iniciativa de 
cidadãos - Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente;  ----------  
----- Para este assunto foi presente ofício do Instituto Politécnico de Coimbra, e minuta de 

manifestação de apoio formal e institucional para a iniciativa de cidadãos identificada em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a subscrição da Manifestação de apoio 

à iniciativa de cidadãos “Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente”, 

nos termos solicitados pelo Instituto Politécnico de Coimbra. ------------------------------------------  

13- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de Nª Sª da Nazaré 2022 - Centro 
de Convívio de Casal do Gago, Vale do Gueiro e Fonte Longa;  --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 61/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

-----“Co-organização Festejos em Honra de Nª Sª da Nazaré 2022 - Casal do Gago, Vale do 
Gueiro e Fonte Longa  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
propor à Câmara Municipal o seguinte:  ---------------------------------------------------------------------  
O Centro de Convívio de Casal do Gago, Vale do Gueiro e Fonte Longa, e, através daquela, 
a população daquelas localidades, veio, por requerimento de 01/07/2022 – E-6526 -, 
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requerer que a Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM 
HONRA DE Nª Sª DA NAZARÉ, a realizar, nos dias 16 e 17 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 Nª Sª da Nazaré, 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 Casal do 
Gago, Vale do Gueiro e Fonte Longa, em Honra de Nª Sª da Nazaré -, 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, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Casal do Gago, Vale do Gueiro e Fonte Longa, em 

Honra de Nª Sª da Nazaré”, na qualidade de Co-organizadora. ---------------------------------------  

 14- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de Santo Inácio de Antioquia 
2022- Centro Recreativo e Cultural de Sabouga;  ---------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 63/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

-----“Co-organização Festejos em Honra de Santo Inácio de Antioquia 2022 – Sabouga  ------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
propor à Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------------------------------------------------  
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O Centro Recreativo e Cultural de Sabouga, e, através daquela, a população daquela 
localidade, veio, por requerimento de 05/07/2022 – E-6622 -, requerer que a Câmara 
Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SANTO 
INÁCIO DE ANTIOQUIA, a realizar, nos dias 16, 17 e 18 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 Inácio de Antioquia, 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 Sabouga, 
em Honra de Santo Inácio de Antioquia -, 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, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Sabouga, em Honra de Santo Inácio de Antioquia”, na 

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

 15- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de São Tiago 2022 - Alveite 
Grande - Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel;  -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 62/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

----- “Co-organização Festejos em Honra de São Tiago 2022 - Alveite Grande  ------------------  
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Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
propor à Câmara Municipal o seguinte:  ---------------------------------------------------------------------  
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel, e, através daquela, a população daquela 
localidade de Alveite Grande, veio, por requerimento de 30/06/2022 – E-6495 -, requerer 
que a Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA 
DE SÃO TIAGO, a realizar, nos dias 30 e 31 de Julho e 01 de Agosto 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 São Tiago, 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 Alveite 
Grande, em Honra de São Tiago -, 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, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Alveite Grande, em Honra de São Tiago”, na qualidade 

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

 16- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de Santa Luzia 2022 - União 
Recreativa de Santa Luzia; ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 67/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

que se transcreve a seguir: -------------------------------------------------------------------------------------  
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-----“ Co-organização Festejos em Honra de Santa Luzia 2022  --------------------------------------  
Venda Nova e Moinhos  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
propor à Câmara Municipal o seguinte:  ---------------------------------------------------------------------  
A União Recreativa de Santa Luzia, e, através daquela, a população das localidades de 
Venda Nova e Moinhos, veio, por requerimento de 08/07/2022 – E-6778 -, requerer que a 
Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE 
SANTA LUZIA, a realizar, nos dias 06, 07 e 08 de Agosto 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 Santa Luzia, 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 – Venda Nova e 
Moinhos, em Honra de Santa Luzia -, 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, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Venda Nova e Moinhos, em Honra de Santa Luzia”, na 

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

 17- ARCADIA - Apoio extraordinário para execução de obras; --------------------------------  



 

 

  

 12  

----- Para este assunto foi presente e-mail remetido pela ARCADIA - Associação de Recreio, 

Cultura, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite, com pedido de apoio para obras nas 

suas instalações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, concordando com o 

apoio, considerando que podia ser na ordem dos 50% do valor do orçamento apresentado, 

ou seja, 2350 euros. Acrescentou que esteve no local por altura da campanha eleitoral 

verificando que estava bastante degradado, registando com apreço o trabalho que tem vindo 

a ser feito, porque agora está muito melhor do que estava à época, adiantando que este 

esforço da associação também é importante para que as pessoas da terra vejam o que se 

está a fazer e possam também apoiar. ----------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, reforçando que este apoio pretende 

precisamente valorizar o trabalho associativo que é feito, realçando a proatividade dos 

órgãos sociais, que já iniciaram os trabalhos de recuperação das instalações. Acrescentou 

que na sequência de conversações havidas com a Junta de Freguesia, os mesmos irão 

também apoiar, pelo que se propõe um apoio de 2 mil euros. -----------------------------------------  

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

das iniciativas promovidas pelo município são já com o objetivo de apoiar as associações, 

como é o caso do Carnaval, do Mercado Antigo, que também servem de oportunidade para 

que as associações possam angariar alguns fundos para as suas necessidades. 

Acrescentou que a dinamização que fazem das comunidades locais e os próprios festejos 

que organizam também permitirão angariar fundos. -----------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo ter algumas dúvidas 

quanto ao orçamento apresentado, dado que apenas tem indicação dos materiais sem 

orçamentar a mão-de-obra. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que a mão-de-obra 

será dos próprios, razão pela qual não está contabilizada.  --------------------------------------------  

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

extraordinário no montante de 2.000,00€ (dois mil euros) à ARCADIA - Associação de 

Recreio, Cultura, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite. ---------------------------------------  
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 18- Pedido de Cedência Espaço CCP - Sala de Exposições - ZIF Santo André - 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 65/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

-----“ Cedência Espaço CCP – Sala de Exposições - ZIF Santo André ------------------------------  
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 – Sala de Exposições – pela ZIF de Santo André, 
para a realização da Reunião da Direcção (utilização no dia 14 de Julho de 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 ZIF, 
designadamente no que respeita, não apenas à sua missão no âmbito do ordenamento 
florestal, como de protecção civil, mas também nas suas missões paralelas de incentivo, 
fomento e desenvolvimento nas áreas da educação, prevenção e formação, 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 os serviços das ZIF e a Câmara 
Municipal, em particular no âmbito do ordenamento territorial e ordenamento florestal, 
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 Sala de Exposições para 
o evento programado – Reunião da Direcção -, 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 que se 
encontrem em vigor à data do evento/actividade. ---------------------------------------------------------  
Atendendo a que não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à próxima 
reunião da Câmara Municipal para deliberação, deferido o pedido de cedência de espaço, 
remetendo à reunião da Câmara Municipal seguinte para ratificação, 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.” --------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço da Sala 

de Exposições do Centro Cultural de Poiares apresentado pela ZIF de Santo André.-----------  

19- Processo de Obras nº 47/2022 - Licenciamento de reabilitação de edificação - 
Maria Ivone Poiares Fernandes - Rua do Forcado, n.º6;  ------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 47/2022, cujo titular é Maria Ivone Poiares 

Fernandes, processo constituído com vista ao licenciamento de reabilitação de edificação, 

sita em Rua do Forcado, n.º 6, 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 40/2019 - Legalização de alterações - Mário Jorge Simões 
de Matos - Casal do Gago;  -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 40/2019, cujo titular é Mário Jorge Simões de 

Matos, processo constituído com vista ao licenciamento de alterações de edificação, sita em 

Casal do Gago, freguesia de São Miguel de Poiares, destinado à aprovação do projeto de 

arquitetura.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, apresentando um lamento e 

consternação pelo funcionamento apenas parcial do Complexo Desportivo, mesmo 

apesar de em 9 anos, em vários processos eleitorais se dizer que se vai fazer 

alguma coisa e até ao momento não se traduziu em nada.  -----------------------------------  
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----- Acrescentou que é uma situação preocupante porque quem pretenda praticar 

aquela modalidade tem de se deslocar aos concelhos vizinhos. Disse que foi com 

grande orgulho que viu uma poiarense conseguir duas medalhas de ouro, dizendo-

se triste por perceber que para praticar aquele desporto teve de ir para a Lousã, 

adiantando que até a nível económico deve ficar muito dispendiosas essas 

deslocações constantes. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- Apontou que ainda na recente visita do Sr. Secretário de Estado da 

Administração Local, o mesmo referiu da possibilidade de incluir este investimento 

numa candidatura ao PRR ou ao PT 2030, questionando se já foram analisadas 

estas oportunidades de candidatura, ou se já existe solução mais imediata para o 

problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu também um outro assunto, o espetáculo de dança promovido pela 

Academia de Dança dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, que teve 

lugar no passado dia 9 de junho no CCP – Centro Cultural de Poiares, considerando 

ter sido uma pena que o espetáculo ficasse ‘manchado’ por uma infelicidade de 

avaria do ar condicionado. ------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que a situação de 

avaria do ar condicionado no CCP, foi precisamente isso, uma avaria e como tal 

imprevisível, tendo sido já prontamente resolvida.------------------------------------------------  

----- Apresentou ainda uma questão relacionada com o projeto EPIS, cujos 

resultados foram apresentados em reunião de câmara com um balanço que não 

podia ser mais positivo, dizendo não compreender a razão de não continuidade de 

um projeto de sucesso, com o qual toda a comunidade educativa está satisfeita. 

Mostrou-se preocupada com o facto dos alunos irem ficar sem diagnóstico, sem 

acompanhamento e sem apoio. Questionou qual a solução, estando a cerca de um 

mês e meio do inicio das aulas, e se o executivo tem a noção de que está a abdicar 

de um projeto cientificamente validado, substituindo-o por uma alternativa não 
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validada. Pediu que o Executivo não avance com este desvaneio e que se mantenha 

esta parceria com o projeto EPIS. ---------------------------------------------------------------------  

----- Questionou ainda se já reuniu a comissão de defesa da floresta contra 

incêndios, face aos dias de altíssimas temperaturas que se vivem. -------------------------  

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

o transporte de passageiros, na medida em que o ano letivo está à porta e com os 

concursos a ficarem desertos anteveem-se muitas dificuldades e, tendo tido 

conhecimento que a câmara municipal de Coimbra está a fazer a remodelação do 

sistema de transportes, questionou se não será possível englobar também Poiares 

nessa remodelação. Manifestou-se muito preocupada porque esta situação só 

contribui para ficarmos cada vez mais isolados de tudo e de todos, cada vez com 

menos pessoas a virem morar para Poiares. Sugeriu que se interceda mais junto da 

CIM-RC para que Poiares tenha mais possibilidade de transportes. ------------------------  

----- Disse também ter tido conhecimento de que o Executivo participou numa festa 

de uma instituição poiarense em Louredo, com um churrasco, questionando se tal 

seria compatível com a declaração de período crítico e se foi autorizado fazer fogo 

naquele espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Denunciou uma situação de colocação de postes de iluminação por parte da E-

Redes, com deposição de entulhos decorrentes desses trabalhos em terrenos 

particulares sem aviso prévio nem autorização dos proprietários. Disse ter sido 

abordada por um desses proprietários que se deparou no seu terreno com dois 

despejos desses entulhos, pelo que sugeriu que a Câmara Municipal contacte a E-

Redes e denuncie estes comportamentos, alertando para a necessidade de terem 

outra postura. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, respondendo quanto à 

questão do EPIS, começando por contextualizar que há 6 anos que acompanha o 

projeto, tendo sido ela própria quem o deu a conhecer ao Executivo, no mandato 
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anterior e que tem acompanhado desde então. Deu conta de que, com a 

transferência de competências na educação, foi equacionado realizar algumas 

alterações, aproveitando o know-how das técnicas envolvidas. Neste âmbito explicou 

que as 4 técnicas que desenvolvem as atividades de intervenção acompanharam, no 

último ano letivo, um total de 46 crianças com diagnóstico mais 6 com indicação de 

acompanhamento. Acrescentou que com a transferência de competências houve 

também um conjunto de atividades que passaram para o município, havendo 

necessidade de realizar algumas reestruturações. Apontou ainda que as técnicas 

passavam muito tempo a inserir dados estatísticos na plataforma do projeto, pelo 

que foi entendimento rentabilizar mais o trabalho e know-how destas técnicas. 

Informou que a presença do Município e do Executivo no 15º aniversário do EPIS 

serviu também como forma de agradecimento pelo trabalho realizado e desenvolvido 

nos últimos anos. Indicou que está a ser reestruturado o projeto, fazendo contas o 

município investe anualmente cerca de 80 mil euros neste programa, não havendo 

qualquer comparticipação, sendo que as técnicas trabalham há 6 anos neste projeto 

e já adquiriram o know-how suficiente para que esta capacitação possa ser alargada 

e aplicada a mais crianças. Explicou que, em reunião com as técnicas superiores, e 

considerando que as AEC’s tiveram algumas reclamações nos últimos tempos, foi 

consultada a DGESTE para dar parecer sobre uma nova proposta para as AEC’s, a 

fim destas técnicas poderem dinamizarem uma área apoiando desta forma todas as 

crianças. Pretende-se valorizar as competências cognitivas e não-cognitivas, 

promovendo o trabalho colaborativo entre os professores titulares de turma. Desta 

forma, potencia-se, de uma forma lúdica, as a abordagem das aprendizagens 

essenciais ao longo do ano. Serão aplicadas metodologias ativas e participativas 

onde se dará atenção redobrada às crianças com mais dificuldades.  ----------------------  

----- Acrescentou que tanto os decretos-lei 55 e 54/2018, como a portaria das AEC 

permitem inovações, sendo que tem havido alguma resistência por parte de alguns 
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docentes, na aplicação da autonomia da flexibilidade curricular. É sua opinião que 

será uma forma de apoiar e potencializar as práticas educativas de forma lúdica e 

expressiva, o que irá representar ganhos para todas as crianças e não apenas para 

as 46 crianças sinalizadas. Adiantou também que a resposta pedagógica que está a 

ser encontrada irá ao encontro das necessidades das crianças, ajudando também o 

agrupamento no diagnóstico das necessidades educativas especiais das crianças. ---  

----- Apontou que é verdade que o centro de apoio às aprendizagens e as equipas 

multidisciplinares existem nos agrupamentos, mas não têm os recursos suficientes, 

pelo que, com esta resposta, podemos encontrar soluções mais abrangentes e mais 

justas para todo o universo das crianças que frequentam o primeiro ciclo de ensino. 

Reconhece que pode não ser a solução ideal, mas seguramente será, ao momento, 

o mais justo e equilibrado. Recordou que, no início da implementação do EPIS, as 

técnicas que dinamizaram as atividades encontraram muitas resistências e a sua 

integração foi muito difícil, mas quando se percebeu a mais-valia do seu trabalho, foi 

reconhecida a importância da sua intervenção e agora são os mesmos que pedem 

para não terminar. Concluiu reafirmando que acredita nas competências das 

técnicas superiores à frente deste programa, que contarão sempre com o seu apoio.   

----- Sublinhou a atitude nobre da Sra. Presidente da Associação de Pais, que de 

imediato enviou um e-mail a solicitar uma reunião, que já ocorreu em que teve 

oportunidade de esclarecer todo este contexto e medidas que vão ser 

implementadas, tendo a própria reconhecido a mais-valia das alterações a introduzir 

felicitando o Executivo pelo trabalho que está a desenvolver. Criticou quem vai para 

as redes sociais falar mal do projeto sem ter a ética de questionar o que se passa e 

o que se está a desenvolver. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu que está já marcada uma reunião como todos os pais e encarregados 

de educação das crianças que têm sido acompanhadas para explicar e esclarecer 
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tudo isto, reforçando que o Executivo nunca se fechou sobre si próprio nem se 

escusou a dar respostas, sendo que pauta por fazê-lo nos locais próprios. ---------------  

----- Acrescentou ainda que uma das áreas importantes que integravam o EPIS eram 

os rastreios, cuja continuidade já está também assegurada não só através de 

protocolo a celebrar com o Centro de Saúde, mas também pela avaliação realizada 

pelas próprias técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu ainda conta que não se trata de um trabalho isolado, e que se estão a 

desenvolver outros projetos laterais, nomeadamente também na área do ambiente, 

parcerias com várias entidades locais e até outros concelhos para dinamizar ao 

máximo estas componentes de aprendizagem. Recusou liminarmente a ideia de se 

fazerem as coisas em cima do joelho, mas outrossim que tudo está a ser pensado e 

planeado para proporcionar a melhor resposta possível e o melhor 

acompanhamento a todas as crianças que o necessitem. -------------------------------------  

-----Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, resumindo que afinal 

o projeto EPIS não vai acabar, mas ser alargado a todas as crianças, ainda que não 

com o mesmo nome, mas com um programa mais abrangente, que pode até ser 

mais produtivo. Considerou ser necessário explicar tudo isto muito bem às pessoas 

para que o compreendam e não haja mal-entendidos.  -----------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, reconhecendo que muito das 

críticas levantadas e do ‘falatório’ criado não provém dos pais das crianças 

acompanhadas, disse saber bem de onde vêm as críticas e qual a sua intenção, 

acrescentando que o Município está a esclarecer as coisas nos locais próprios, quer 

aqui na reunião de câmara, quer com a associação de pais, quer com o conselho 

pedagógico do agrupamento de escolas. -----------------------------------------------------------  

----- Esclareceu que este trabalho está a ser realizado fora do âmbito das 

competências do Município, porque não foram transferidas competências ao nível 

pedagógico, recordando que o Ministério da Educação tem equipas 
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multidisciplinares para trabalhar estas questões com as crianças com mais 

dificuldades, e que quando se avançou com o projeto EPIS havia a perspetiva de ser 

financiado, avançando na criação de uma resposta, em substituição dos próprios 

professores titulares de turma e dos professores de necessidades educativas 

especiais, acabando por fazer o trabalho da administração central com os recursos 

municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Explicando melhor o EPIS, referiu que se estava a contribuir para alimentar uma 

empresa que fez uma candidatura e que estava a usufruir do trabalho da Câmara 

Municipal, acrescentando que ao contrário das atividades pedagógicas, as AEC’s 

são da responsabilidade do Município, pelo que era necessário assumir essa 

responsabilidade, fazendo-o reafectando recursos e valorizando essas atividades 

que são da responsabilidade municipal e valorizando essas competências 

educativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

está sedeada essa empresa, tendo sido respondido que era em Lisboa e que se 

tratava de um conjunto de empresas que constituíram esta metodologia do EPIS, a 

qual não está minimamente em causa e é reconhecidamente boa. -------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que deve ser o 

Ministério da Educação a assumir esta metodologia ou então financiar os municípios 

para a implementar, acrescentando que o orçamento municipal deve ser usado para 

as atividades de responsabilidade do município e que por isso se entendeu valorizar 

as AEC’s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, ressalvando que estas 

atividades programadas irão decorrer nos horários das AEC’s, que não são 

obrigatórias e têm blocos específicos, acrescentando que necessariamente se 

entrará em incompatibilidades, podendo não ser o caminho mais certo, porque as 

equipas não conseguirão dar resposta a todas as situações. ---------------------------------  
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----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que uma 

coisa é identificar as necessidades de reforço às equipas multidisciplinares, outra 

bem diferente é o Município substituir-se às próprias equipas. -------------------------------  

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

apesar de não ser obrigatório, todas as crianças estão inscritas, havendo apenas a 

exceção das crianças com Educação Moral e Religião Católica, dado que o horário é 

coincidente com AEC’s, mas é apenas uma situação pontual, estando a trabalhar 

para que ninguém fique de fora. -----------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo ser naturalmente 

uma mais-valia para que não tinha esse acompanhamento, mas considerando que, 

para não prejudicar quem precisa, dever-se-ia incidir com mais horas no 

acompanhamento a quem tem mais dificuldades. ------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, explicando que no 

horário letivo as crianças já têm Educação Física, pelo que se está a pensar diminuir 

a carga horária das atividades físico-motoras para dar mais atenção às restantes 

que não têm componente letiva. -----------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que concorda com a necessidade de divulgação e explicação, mas 

nos órgãos próprios, recordando que primeiro deve ser apresentado ao diretor do 

agrupamento de escolas para validação, seguindo para o conselho pedagógico para 

aprovação e posteriormente para o Conselho Geral, que são os locais próprios onde 

a discussão deve existir, e não na praça pública. -------------------------------------------------  

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

problema foi a presença no aniversário e logo depois surgir a decisão de acabar com 

o projeto, percebendo agora que não foi de má-fé. ----------------------------------------------  

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

muito mau tom rejeitar um convite quando se aprendeu tanto com este projeto e que 

tando ajudou as nossas crianças. ---------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta de 

que esteve em representação do Município na Letónia, no município de Liepaja, no 

âmbito de uma candidatura ao nível da desmaterialização de processos, 

conhecendo o que está a ser feito não só a esse nível como na modernização 

administrativa em geral, explicando que o processo administrativo não é muito 

diferente do nosso. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu conta de que estão a retomar os festejos tradicionais um pouco por todo o 

concelho, tal como se irão retomar as Noites de Gil Vicente, pela CTEP, 

considerando que esta retoma tem sido muito importante para as comunidades 

locais e aldeias do concelho, deixando o apelo a que não se lancem foguetes, 

especialmente neste período tão crítico. Referiu que a responsabilidade em matéria 

de proteção civil é de todos, e todos têm de fazer a sua parte, sendo urgente pensar 

o que se quer fazer da floresta, cuja proteção é incompatível com a monocultura, sob 

pena de se continuar a notificar proprietários que não se sabe quem são para 

realizar as limpezas. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Complexo Desportivo – referiu que, nesta matéria e o discurso do Sr. 

Secretário de Estado com anúncio dos apoios existentes surgiu em resposta a uma 

questão sua, tal como faz sempre que está com responsáveis do Governo, 

solicitando e reclamando apoios para as necessidades do Município. Acrescentou 

que o único aviso em que este tipo de equipamentos foi elegível aconteceu ao nível 

da eficiência energética, sendo que o financiamento era de 50% do valor elegível e 

que apenas era dirigido à eficiência energética, não correspondendo às 

necessidades estruturais de reabilitação do edifício, cujo levantamento de 

necessidades de investimento, à época, rondava o milhão de euros, valor que agora 

se admite poder ser muito mais elevado, face à revisão de preços. -------------------------  
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----- Sublinhou que não foi este Executivo quem construiu aquele equipamento, nem 

foi este Executivo que o encerrou face ao elevado prejuízo que dava, dizendo 

esperar que no próximo quadro de apoio haja possibilidade de candidatura e 

financiamento para a parte estrutural e não apenas para a eficiência energética. -------  

----- Acrescentou que à próxima reunião da Câmara Municipal será presente um voto 

de louvor à Camila Rebelo, pelos resultados que obteve, recordando que a atleta é 

poiarense, não obstante praticar a modalidade noutro concelho, sublinhando até 

que, mesmo que as piscinas estivessem a funcionar, tal não significaria que 

houvesse a capacidade de criar um clube de natação no concelho, porque para tal 

não basta haver uma piscina, recordando que é uma prática desportiva de alta 

competição. Sublinhou e reforçou os bons resultados conseguidos pela Camila, na 

qual deposita grande esperança de poder vir a ser a primeira atleta olímpica 

poiarense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

orçamento de um milhão de euros foi apresentado por alguma empresa, tendo o Sr. 

Presidente respondido que foi um valor apurado pelos técnicos do município. ---------- . 

----- Reuniões da Proteção Civil – informou que a comissão municipal não tem de 

reunir sempre que é ativado o plano, explicando que o que se faz é a partilha de 

informação para que se possa atuar em conjunto. No âmbito do que está previsto 

foram divulgadas as medidas e acionado o plano municipal. ----------------------------------  

----- Transportes – Recordou que já tinha apresentado estas questões e 

preocupações à Câmara Municipal e que o concurso público está a ser preparado 

com a inclusão de todos os circuitos considerados importantes, bem como a 

integração dos circuitos de transporte especial (escolar) para serem aproveitados e 

utilizados por toda a comunidade em geral. Como já foi referido a primeira fase ficou 

deserta, deixando os municípios com um problema em mãos, face ao fundo tarifário 

para os transportes públicos e a escalada de preços dos combustíveis, porque os 
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municípios mais ‘sacrificados’ acabam por ser os de baixa densidade e interioridade. 

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

concelho de Cantanhede está a tentar que o metro chegue até lá. --------------------------  

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

Poiares está a tentar que o estudo inclua a ligação à Lousã, num processo que está 

a ser trabalhado, mas cuja conclusão não se antevê para breve. ----------------------------  

----- Aniversário da iCreate – confessou que quando chegou ao local já não havia 

lume aceso e também não teve conhecimento prévio de que tal iria ser feito, caso 

contrário não teria autorizado. --------------------------------------------------------------------------  

----- Trabalhos da E-Redes – Solicitou que fizessem chegar por escrito a 

informação do sucedido para que se possa encaminhar e pedir esclarecimentos. ------  

----- Missa campal e homenagem pilotos falecidos no acidente aéreo – informou que 

decorreu como habitualmente a cerimónia evocativa do acidente aéreo do Carvalho, 

com deposição de coroa de flores e homenagem aos pilotos falecidos. -------------------  

----- Inauguração do Capril e POIARTES – terá lugar no próximo dia 11 de agosto, 

presidida pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas João Paulo Catarino. -------------  

----- Revisão do Programa LEADER – Deu conta de que acontecerá no próximo 

Quadro Comunitário de Apoio com uma previsão de corte de mais de 50%, numa 

clara desvalorização do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos Grupos de 

Ação Local – GAL, e cujo acesso será apenas ao FEADER, deixando de fora do 

FEDER e FSE, pelo que deixarão de apoiar a atividade empresarial. Deu conta da 

realização de uma reunião de todos os GAL da região centro, em Carregal do Sal, 

onde todos se manifestaram muito preocupados com esta decisão, tendo sido 

decidido elaborar um documento a enviar às entidades competentes, a fim de 

manifestar que o trabalho dos GAL é fundamental para o apoio aos agricultores e 

pequenos empresários. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- PT2030 – Disse ter grande expectativa no que reserva este quadro de apoio, 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

sendo que haverá ainda prorrogação dos prazos de execução do PT2020, 

informando que a este nível Poiares não tem grande atraso, apenas na construção 

dos passeios e ciclovias que, neste momento, apenas depende da empresa para 

entrada em obra. No caso das obras da APIN disse haver mais algumas 

dificuldades, em que dois dos grandes investimentos estão a aguardar visto do 

Tribunal de Contas e o projeto de construção de rede de saneamento básico em 

Vale Carvalhal e Ribas já ficou deserto pela subida de preços. ------------------------------  

----- 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 17 horas e 20 minutos.--  
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