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----- Reunião Ordinária Pública de 5 de agosto 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 -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Francisco José Rosa da Silva, em substituição de Maria Albertina Ferreira  

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

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

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

1- Acordo de Geminação entre o Município de Vila Nova de Poiares e o 
Município de Kumanovo (Macedónia);  ----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 70/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

----- “PROPOSTA Nº 70 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acordo de Geminação entre o Município de Vila Nova de Poiares e o Município de Kumanovo 
(Macedónia)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
- A Comissão Europeia aprovou a candidatura do Município de Vila Nova de Poiares ao programa 
Erasmus + Sport Small Collaborative Partnership, com o projeto Sport Nature 3.0. --------------------------  
- O principal objetivo deste projeto é permitir que o desporto seja utilizado como ferramenta 
educacional e, através da prática desportiva na natureza, contribuir também para a promoção do 
território, não só concelhio como regional.  ------------------------------------------------------------------------------  
- Este projeto é liderado pelo Município de Vila Nova de Poiares e envolve o Município de Miélec 
(Polónia), Município de Hévíz (Hungria), Oxygen Cycling Club (Macedónia), Associação Recreativa 
de São Miguel (Portugal).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No âmbito do Projeto Sport Nature 3.0, decorreu nos dias 10 a 13 de março de 2022, em Skopje, 
Cidade do Norte na Macedónia, um evento/conferência para apresentação da Sede da Oxigênio e 
organização dos parceiros do projeto.  ------------------------------------------------------------------------------------  
- Por conseguinte, o Município de Vila Nova de Poiares foi recebido pelo Município de Kumanovo, 
que proporcionou uma visita guiada a esta belíssima cidade.  -----------------------------------------------------  
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- Durante esta visita à cidade de Kumanovo, surgiu interesse mútuo para o desenvolvimento de uma 
parceria duradoura, expressando-se na vontade de realizar um acordo de geminação entre o 
Município de Kumanovo e o Município de Vila Nova de Poiares.  -------------------------------------------------  
- Esta geminação tem como objetivo: desenvolver ações de intercâmbio e parcerias nas várias áreas 
de administração autárquica (educação, desporto, cultura, artes e turismo) e promover a cooperação 
bilateral e de convergência de interesses, objetivando sinergias e agilização de parcerias.  ---------------  
- O Município de Vila Nova de Poiares irá receber uma comitiva do Município de Kumanovo, entre os 
dias 6 e 7 de julho de 2022.- Nesta sequência, e uma vez que o Município de Kumanovo virá a Vila 
Nova de Poiares é imprescindível que seja assinado o Acordo de Geminação, anexo ao presente 
despacho, de modo a rentabilizar custos monetários e recursos humanos;  ------------------------------------  
- Não foi possível autorizar o Acordo de Geminação atempadamente, pelos órgãos competentes, 
uma vez que o Município de Kumanovo apenas confirmou, no dia 29 de junho de 2022, que viria ao 
Município de Vila de Poiares, nos dias 6 e 7 de julho.  ---------------------------------------------------------------  
Pelo exposto, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea ccc) do nº 1 do 
anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, submeter a sessão da Assembleia Municipal, para que 
esta, nos termos da alínea t) do nº1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na atual redação, autorize o Acordo de Geminação entre o Município de Vila Nova de Poiares e o 
Município de Kumanovo, cidade na Macedónia.” ----------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade, submeter a sessão da Assembleia Municipal, 

para que, nos termos da alínea t) do nº 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação, autorize o Acordo de Geminação entre o Município de Vila 

Nova de Poiares e o Município de Kumanovo, cidade na Macedónia. -------------------------------  

2- Ata nº 19/2022;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Vereador Francisco Silva, 

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

----- Foi presente a Ata nº 19/2022  ---------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 19/2022. ------------------------------  

 3- Ata nº 20/2022;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Vereador Francisco Silva, 

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

----- Foi presente a Ata nº 20/2022  ---------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 20/2022. ------------------------------  

4- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -  
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----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 4 de agosto de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.465.506,26 € (um milhão 

quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e seis euros e vinte seis cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 275.636,86 € (duzentos e setenta e cinco mil, 

seiscentos e trinta e seis euros e oitenta e seis cêntimos). --------------------------------------------- 

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 15 de julho e 4 de agosto de 2022, no valor 

total de 371.110,15 € (trezentos e setenta e um mil cento e dez euros e quinze cêntimos). -- 

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

 6- Anulação de débitos prescritos; ---------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 9482/2022.  

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

PSD se vão abster por não conseguirem perceber o contexto, na medida em que decorre 

da gestão interna do Executivo. -------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dizendo respeitar a decisão dos Srs. 

Vereadores, mas não compreende o argumento porque a questão está devidamente 

explicitada na informação técnica, sendo uma situação que tem impacto direto nas contas 

municipais e na contabilização do endividamento. --------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora e do Sr. 

Vereador, do PSD, aprovar o cancelamento dos débitos registados no sistema de 

contabilidade do Município, no montante total de 10.347.30 € (dez mil trezentos e quarenta 

e sete euros e trinta cêntimos), das respetivas contas correntes dos fornecedores indicados 

na tabela: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Designação do fornecedor  NIF  Motivo de 
anulação  

TOTAL (€)  

April – Associação Politica Regional 
e de Intervenção Politica  

503638608  Prescrição extintiva  750,00  

Gomap, Lda.  501836608  Prescrição extintiva  7.122,84  
Municípios e Regiões-Regional 
Press-Edições e Serviços, SA  

505338572  Prescrição extintiva  1.481,55  
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Rotinveste-Publicidade e Meios de 
Comunicação, Lda.  

501437215  Prescrição 
extensiva  

924,42  

Vidrocarmo II – Artigos de 
Decoração, Lda.  

503860255  Prescrição extintiva  68,49  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7- Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento de Formas de Apoio às Juntas 
de Freguesia"- Freguesia de S. Miguel de Poiares; -----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 74/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 74 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de Freguesia"- Freguesia 
de S. Miguel de Poiares -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico. ---------------------------------------------------------------------------   
Prevê a alínea j) do artigo 25º do Anexo I à mencionada lei, que compete à Assembleia Municipal 
“deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 
interesses próprios das populações”. --------------------------------------------------------------------------------------   
Para que o apoio às juntas de freguesia fosse tratado de uma forma célere e para que se 
estabelecesse uma maior proximidade e articulação com as juntas de freguesia, revelou-se 
necessário um instrumento onde se consagrasse regras simples, claras e transparentes, visando 
uma adequada articulação dos apoios a atribuir às juntas de freguesia com vista à promoção e 
salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações. --------------------------------------------------  
Assim, em reunião de Câmara Municipal de 6/12/2013 e sessão de Assembleia Municipal de 
20/12/2013, foi aprovado o “Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de Freguesia” do Concelho 
de Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
A Junta de Freguesia de S. Miguel de Poiares, através do seu pedido datado de 22 de julho de 2022, 
solicitou a este Município, um apoio financeiro, para fazer face às despesas não elegíveis no âmbito 
da CANDIDATURA N.º 2019012700053, FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE POIARES, GESTÃO DE 
COMBUSTÍVEL COM RECURSO A PASTORÍCIA - ANÚNCIO DE ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 04/0127/2019, EIXO II – DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS, AÇÃO – OUTRAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Refere aquela Junta de Freguesia que “o investimento elegível com que foi aprovada é 
manifestamente insuficiente para ocorrer a todas as despesas necessárias que implicam um bom e 
normal funcionamento do Capril”. Por este motivo, solicita um apoio monetário para poder continuar a 
fazer face às despesas do Capril, no âmbito do funcionamento e promoção do mesmo. --------------------  
Assim, considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A candidatura tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de prevenção estrutural, 
duráveis e sustentáveis, de escala territorial numa lógica da paisagem, que promovam a 
compartimentação dos espaços através da criação de descontinuidades do coberto vegetal, 
designadamente em parcelas de Rede Primária e Secundária de Faixas de Gestão de Combustível, 
bem como de Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível, da Rede de Defesa da Floresta 



 

 

  

 5  

contra Incêndios (RDFCI), reduzindo, através do pastoreio, a quantidade de combustível acumulado, 
permitindo a usufruição destes espaços para outras funções e levando ao envolvimento dos 
diferentes atores do território, como sejam os proprietários de efetivos de pequenos ruminantes 
(caprinos e ovinos) e proprietários e gestores de terrenos, de modo a promover implementação 
sustentada de uma estratégia de Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI); --------------------------------  

 A candidatura aqui em causa teve, desde o início, o envolvimento deste Município pelo seu 
interesse económico e estratégico para o concelho no âmbito da preservação do espaço florestal e 
da prevenção de incêndios florestais; -------------------------------------------------------------------------------------  

 Embora seja uma ação financiada e de se pretender que a médio/longo prazo possa ser 
autossuficiente pelos recursos que vai criar, nesta fase de implementação obriga a investimentos não 
considerados no apoio financeiro, e que a Junta de Freguesia não tem, na presente data, capacidade 
para suportar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Os apoios a conceder à Junta nos termos do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia se 
podem traduzir em apoios financeiros, materiais ou de recursos humanos (artigo 1.º do suprarreferido 
regulamento); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Se encontram cumpridos os princípios plasmados no art.º 2º do Regulamento de Apoio às Juntas 
de Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Se reconhece que a Junta de Freguesia não tem meios financeiros para fazer face a estas 
despesas não elegíveis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O encargo se encontra devidamente cabimentado. ----------------------------------------------------------------   
Propõe-se, ao abrigo do disposto no regulamento acima mencionado: ------------------------------------------   

 Conceder à Junta de Freguesia de S. Miguel de Poiares, um apoio financeiro € 12.000,00 (doze mil 
euros), de forma a viabilizar a ação em curso que se considera revestir relevante interesse público. ---   

 Remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os fins previstos no artigo 4º 
do Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de Freguesia.” ---------------------------------------------------   
----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando a que se refere a 

rubrica mencionada nas despesas como “acréscimo de suplemento de penosidade”, com o 

valor de 1030,68€. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo não estar seguro, mas que 

terá certamente a ver com o controlo sanitário do rebanho. --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de S. Miguel de 

Poiares, um apoio financeiro de 12.000,00 € (doze mil euros), conforme proposto.  -------------  

------ Mais deliberou, remeter o assunto à Assembleia Municipal para os fins previstos no 

artigo 4º do Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de Freguesia. ---------------------------  

8- DESPACHO Nº 75 / 2022 - Aquisição de bens alimentares para confeção 
das refeições escolares com afetação de pessoal nos Refeitórios Escolares 
dos Centros Escolares do Concelho de Vila Nova de Poiares - Autorização 
prévia para a assunção de compromissos para o ano de 2023, nos termos do 
n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual e 
Autorização prévia da repartição dos encargos para os anos económicos 
2022 e 2023 - Para ratificação; ---------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente o despacho nº 75/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“DESPACHO Nº 75 / 2022  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aquisição de bens alimentares para confeção das refeições escolares com afetação de pessoal nos 
Refeitórios Escolares dos Centros Escolares do Concelho de Vila Nova de Poiares - Autorização 
prévia para a assunção de compromissos para o ano de 2023, nos termos do n.º 1 do artigo 6º da Lei 
n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual e Autorização prévia da repartição dos encargos para os 
anos económicos 2022 e 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face às informações técnicas nºs 8923/2022, de 13/07 e 9415/2022, de 20/07, da Chefe de Unidade 
de Funções Sociais e nº 9287/2022, de da Chefe de Unidade Financeira, é indispensável, necessário 
e urgência iniciar o procedimento tendente à aquisição de bens alimentares para confeção das 
refeições escolares com afetação de pessoal nos Refeitórios Escolares dos Centros Escolares do 
Concelho de Vila Nova de Poiares, nomeadamente nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância 
(Santo André, São Miguel e Arrifana) e Escola EB 2,3 e Sec. Dr. Daniel de Matos. --------------------------  
A transferência de competência, operada a 01 de abril de 2022, fez impender obrigações acrescidas 
ao Município, designadamente ao nível da contratação de serviços na área da educação como é o 
caso do fornecimento de refeições, aumentando exponencialmente o número de refeições escolares 
a servir e, consequentemente, a contratar. ------------------------------------------------------------------------------   
As circunstâncias e condicionantes do mercado aumentaram substancialmente os preços de 
mercado, estimando-se, assim, um acréscimo do valor nominal no âmbito da contratação. ----------------   
A decisão de contratar é do Presidente da Câmara Municipal, no uso de competência delegada, 
assim se iniciando o procedimento, nos termos da conjugação do disposto nos arts. 36.º do CCP e 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º e do art. 29º, ambos do Decreto-lei n.º 197/99 de 8 de junho, bem 
como da deliberação da Câmara Municipal de 14 de outubro de 2021. ------------------------------------------   
O preço base é no montante de 401.280,88€ (Quatrocentos e um mil, duzentos e oitenta euros e 
oitenta e oito cêntimos), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, para o ano letivo 
2022/2023, sendo este o montante máximo a pagar pela execução de todas as prestações que 
constituem o objeto do contrato, conforme estabelecido no artigo 47.º do CCP. -------------------------------  
Da execução do contrato – por se tratar do ano lectivo 2022/2023 - resultará numa despesa 
plurianual, cujo encargo orçamental em cada ano económico excede o valor constante da 
autorização genérica aprovada pela Assembleia Municipal por deliberação de 21 de dezembro de 
2021, relativa à assunção de compromissos plurianuais. ------------------------------------------------------------   
Assim, a assunção/autorização desta despesa plurianual é da competência da Assembleia Municipal, 
nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22º do DL n.º 197/99, de 08/06, conjugado com as alíneas b) do 
artigo 3º e c) do n.º 1 do artigo 6º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual.  ------------  
Em face do número médio de refeições diárias que se prevê que sejam servidas nos refeitórios 
escolares, prevê-se que o valor estimado da despesa em cada ano económico, será: ----------------------  

 2022 = 144.675,96€ + IVA  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 2023 = 256.604,92€ + IVA  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todavia, e considerando que a sessão de Assembleia Municipal ordinária decorrerá apenas no mês 
de setembro de 2022 e a Câmara Municipal só reúne no próximo dia 05 de agosto de 2022, e tendo 
em consideração a urgência no procedimento de contratação pública (concurso público internacional 
com duração média de, pelo menos, um mês, para cumprimento de todos os prazos legais 
estabelecidos), com vista a assegurar, atempadamente e antes do início do próximo ano lectivo de 
2022/2023, a aquisição de bens alimentares para confeção das refeições escolares com afetação de 
pessoal nos Refeitórios Escolares dos Centros Escolares do Concelho de Vila Nova de Poiares, 
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nomeadamente nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância (Santo André, São Miguel e Arrifana) e 
Escola EB 2,3 e Sec. Dr. Daniel de Matos, torna-se imprescindível a realização de uma Assembleia 
Municipal extraordinária antes daquela data, para que seja aprovada: -------------------------------------------   

 A prévia autorização da repartição dos encargos para os anos económicos 2022 e 2023, conforme 
referido e nos termos descritos da presente informação, ------------------------------------------------------------  

 A emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos para o ano de 2023, nos 
termos do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual. -------------------------------   
Assim, decido submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do consagrado na alínea f) 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, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Autorização prévia para a assunção de compromissos para o ano de 2023, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual, e  -----------------------------------------------------  

 Autorização prévia da repartição dos encargos para os anos económicos 2022 e 2023, conforme 
referido e nos termos descritos no presente Despacho. --------------------------------------------------------------   
Assim, remeta-se o presente despacho para: ---------------------------------------------------------------------------   
a) Decisão da Assembleia Municipal, ao abrigo das competências conferidas à mesma, pelos n.ºs 1 e 
6 do artigo 22º do DL n.º 197/99, de 08/06, conjugado com as alíneas b) do artigo 3º e c) do n.º 1 do 
artigo 6º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21/02; ---------------------------------------------------------------------------   
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.” --------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo estar preocupada 

porque setembro já ‘está à porta’, com o arranque do ano letivo, e não compreende o 

motivo de ainda não se ter aberto o procedimento concursal, além que considerou fora do 

comum, o despacho ter ido primeiro à Assembleia Municipal do que à Câmara Municipal. ----  

----- Disse estar constrangida por saber que, nesta altura, em que muitas empresas estão a 

funcionar a 50%, receando que possam não haver propostas e complicar ainda mais o 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que, tal como já explicou 

na Assembleia Municipal, é a primeira vez que o Município lança este procedimento global 

com as refeições do 2º e terceiro ciclos e secundário, pelo que houve necessidade de obter 

elementos de que os serviços não dispunham e que não foi possível conseguir mais cedo, 

nomeadamente o número de alunos, em virtude do período de matrículas ter encerrado 

muito tarde. Explicou que o motivo de o assunto ter ido primeiro à Assembleia Municipal foi 

o de ganhar tempo, porque caso contrário iria demorar ainda mais. ---------------------------------  

----- Explicou ainda que neste tipo de procedimentos é feita uma consulta preliminar ao 

mercado, pelo que há pelo menos uma empresa que se apresentou disponível para 

apresentar proposta, estando convicto de que, pelo menos essa irá concorrer, desejando 
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que possa aparecer outras propostas, que será benéfico para conseguir melhores preços e 

condições.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho nº 75/2022 nos termos do 

nº 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. ---------  

9- NASCER + | Programa Municipal de Incentivo à Natalidade - Proc. n.º 7055; -  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 9482/2022.  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do NASCER + | 

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao processo nº 7055.  -----------------  

10- POIARTES 2022 | Setor Institucional | Proposta de Isenção de Taxas; --------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 9879/2022.  

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

tem já ideia do número de artesãos que vão estar presentes e se serão mais ou menos do 

que nas edições anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que a avaliação será feita 

depois, porque ao momento o Executivo e os Serviços Municipais estão todos concentrados 

na organização do evento. Só depois de terminar o certame é que se irá fazer a avaliação, 

com base nos questionários distribuídos pelos expositores, nos pareceres dos parceiros e 

também de outros contributos que nos façam chegar de forma adequada, a fim de que 

possa ser feita a ponderação orçamental e do impacto do evento. -----------------------------------  

----- Quanto ao número de artesãos, disse ser difícil indicar na medida em que há sempre 

desistências e entradas de última hora, pelo que qualquer numero que se possa avançar 

nunca será correto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de isenção de taxas à 

participação do setor institucional na Poiartes 2022, em conformidade com a informação 

técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11- Proposta de atribuição de Voto de Louvor - Camila Rebelo; -----------------------  



 

 

  

 9  

----- Para este assunto foi presente a proposta nº 69/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 69 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jogos do Mediterrâneo Oran 2022| Camila Rebelo | Proposta de Louvor  --------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Na modalidade de natação a atleta natural de Vila Nova de Poiares, Camila Rodrigues Rebelo que 
representa a Associação Louzan Natação, é atualmente uma referência da modalidade.  -----------------  
Ao longo dos últimos anos de competição desportiva tem-se destacado como especialista nas 
distancias de 50, 100 e 200 metros no estilo de costas. A nível regional e nacional superou mais de 
uma centena de recordes nas mais diversas categorias.  ------------------------------------------------------------  
Já foi 23 vezes campeã nacional, 19 vezes vice campeã nacional e por cinco vezes alcançou o 3º 
lugar do pódio.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
É uma atleta consolidada que representa a Seleção Nacional em quase todos os eventos 
internacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Em 2019, obteve o estatuto de Alto Rendimento e o estatuto de Esperança Olímpica 2024.  --------------  
Recentemente, entre 24 de junho e 6 de julho, representou a Seleção Nacional nos Jogos do 
Mediterrâneo Oran 2022, tendo tido prestações desportivas de destaque internacional que envaidece 
e orgulha todos os Poiarenses, tendo obtido a medalha de ouro nas provas de 200m e 100m costas. 
Obteve ainda em conjunto com as suas colegas o 7.º lugar, com um recorde de Portugal, na estafeta 
de 4x100m livres femininas. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando a prestigiosa representação da Seleção Nacional, num evento internacional, por parte 
da atleta Poiarense, Camila Rebelo e a relevância dos resultados desportivos obtidos, os quais 
prestigiam o País, os poiarenses e também o bom nome do concelho de Vila Nova de Poiares, e 
dado o exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas 
funções, propõe a atribuição de um voto de louvor à atleta Camila Rodrigues Rebelo.” ---------------------   
----- Interveio o Sr. Vereador Francisco Silva, do PSD, dizendo concordar com o voto de 

louvor e apelou a que possa ser encontrada uma solução para as piscinas municipais, a fim 

de que possam surgir mais atletas como a Camila. ------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um voto de louvor à 

atleta Camila Rodrigues Rebelo tendo em conta a prestigiosa representação da Seleção 

Nacional, num evento internacional, por parte da atleta Poiarense e a relevância dos 

resultados desportivos obtidos, os quais prestigiam o País, os poiarenses e também o bom 

nome do concelho de Vila Nova de Poiares.  --------------------------------------------------------------  

12- Erasmus+ Sport Nature 3.0 - Apoio à Associação Recreativa de São 
Miguel - Despesas de Viagem a Skopje; ---------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 8988/2022. -  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma transferência no valor de 932.28 € 

(novecentos e trinta e dois euros e vinte e oito cêntimos) à Associação Recreativa de São 

Miguel, referente ao projeto financiado Erasmus+ Sport Nature 3.0. ---------------------------------  

 13- CBEISA - cedência espaço - Complexo Desportivo - Pavilhão 
Gimnodesportivo - Para Ratificação; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 8986/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de cedência 

espaço - Complexo Desportivo, apresentado pelo CBEISA. -------------------------------------------   

 14- Clube de Futebol "Os Idosos" - Pedido de Transporte; -----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 9759/2022. -  

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

pelo Clube de Futebol "Os Idosos”. ---------------------------------------------------------------------------  

 15- Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis - Pedido de Transporte; ---   
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 9767/2022. -  

----- Interveio o Sr. Vereador Francisco Silva, do PSD, questionando o motivo da 

diferenciação deste transporte em relação ao anterior, na medida em que a informação 

técnica condiciona o deferimento à disponibilidade dos serviços. ------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que quando são feitos 

pedidos para um total de pessoas que não se enquadra no tipo de viaturas de que o 

município dispõe, é colocada essa questão na informação técnica, a fim de que se averigue 

essa disponibilidade e se possa contratar o serviço. Acrescentou que tal nunca 

impossibilitou a prestação do apoio e a realização do transporte, porque nunca foi recusado 

nenhum pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informações não indicam o local para onde são feitos os transportes. ------------------------------  

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

pedido foi solicitado para a Serra da Estrela, e que o pedido anterior, do Clube de Futebol 

“Os Idosos” é para Mangualde. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, concordando com a pertinência desse 

dado constar na informação técnica, na medida em que os dados referentes aos pedidos de 



 

 

  

 11  

transporte apenas constam do requerimento, solicitando que a Sra. Vereadora dê 

instruções aos serviços nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------  

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

pela Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis. ---------------------------------------------------  

 16- Poyares Rotações - Associação - pedido de apoio e co-organização de 
evento - 6ª edição de PoyaresRotações Motorshow; ---------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 71/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem 
propor à Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------  
A Poyaresrotações – Associação, é uma associação privada sem fins lucrativos, sendo uma 
coletividade com tradições na área do desporto motorizado, que se rege pelos mais altos valores 
éticos do desporto, desempenhando um importante papel na comunidade de Vila Nova de Poiares. ---  
A Poyaresrotações – Associação contribui para o desenvolvimento desportivo do Concelho sendo um 
promotor e dinamizador de diversas atividades e eventos relacionados com o Desporto Automóvel ou 
outras relacionados com utilização de veículos no âmbito do lazer e competição de interesse local, 
regional, nacional e internacional.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
A Poyaresrotações – Associação no seguimento da sua dinâmica no desenvolvimento do 
associativismo local, vem solicitar apoio para a realização da 6ª edição de PoyaresRotações 
Motorshow que será desenvolvida nos dias 17 e 18 de Setembro de 2022, no sentido da sua 
realização em co-organização com o Município, à semelhança de anteriores edições com o respetivo 
apoio logístico de montagem do certame. Para além do mencionado, e dado que neste evento ainda 
haverá duas demonstrações desportivas, um espetáculo de Drift e uma prova de Perícia Automóvel, 
é solicitado um apoio financeiro no valor de 3500€.  ------------------------------------------------------------------  
Considerando a importância da realização deste tipo de eventos, e dado o exposto, o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, propõe a atribuição de um 
apoio de 3500€ (três mil e quinhentos euros) à Poyaresrotações – Associação, bem como o apoio 
logístico necessário para o bom desenvolvimento do evento e realização do evento em co-
organização com o Município.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 3.500 € 

(três mil e quinhentos euros), à Poyaresrotações – Associação, bem como o apoio logístico 

necessário para o bom desenvolvimento do evento e realização do evento em co-

organização com o Município. ---------------------------------------------------------------------------------  

 17- Centro de Convívio do Carvalho - Pedido de Apoio - Almoço Força Aérea 
Portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho nº 72/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 72 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Almoço dia 10 de julho | Força Aérea Portuguesa  --------------------------------------------------------------------  
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 Centro de Convívio do Carvalho é uma Associação fundada em 1977, e que na sequência dos 
seus objetivos, tem desenvolvido várias ações, nomeadamente:  

Dando manutenção e desenvolvimento aos diversos departamentos tendentes ao fomento da 
prática desportiva, cultural e recreativa;  ---------------------------------------------------------------------------------  

Colaborando na criação de Comissões ou Secções para desenvolvimento de agrupamentos 
artísticos;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proporcionando a realização de sessões recreativas, tais como: Divertimentos, Festas, Audições 
Musicais, Radiofónicas e Televisivas, Espetáculos de Cinema, de Dança Artística, Folclóricos, de 
Teatro, entre outros.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para além do anterior mencionado, o Centro de Convívio do Carvalho (CCC) apoia as Cerimónias de 
homenagem aos oito pilotos aviadores que há 67 anos perderam a vida na Serra do Carvalho, por 
ocasião dos festejos do Dia da Aviação, em 1 de julho de 1955, realizando o almoço convívio para 
todos os convidados da Força Aérea Portuguesa (FAP) e entidades locais.  -----------------------------------  
O custo das refeições para este almoço, de acordo com a comunicação do CCC foi de 15€/pessoa, 
sendo que foi necessário reforçar o número de refeições, dado a indefinição do numero de 
participantes. Deste modo, participaram mais 31 elementos do que inicialmente previsto.  ----------------  
Considerando o apoio dado pelo Centro de Convívio do Carvalho na realização deste evento, e dado 
o exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, 
propõe a atribuição de um apoio de 465€ (quatrocentos e sessenta e cinco euros) ao Centro de 
Convívio do Carvalho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 465 € 

(quatrocentos e sessenta e cinco euros), ao Centro de Convívio do Carvalho.  -------------------  

 18- Minuta de Contrato Programa 2022 | ACRCP - Associação Cultural e 
Recreativa e Caça de Vila Nova de Poiares; ---------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Minuta. --------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Francisco Silva, do PSD, questionando os valores, referindo 

que não vinham expressos na minuta. -----------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara, pedindo desculpa pelo lapso, indicando que 

será um apoio financeiro de 2 mil euros e que o documento final já está devidamente 

preenchido com os valores completos. Explicou também que apesar da atividade ser caça, 

esta associação tem um papel fundamental no controlo e repovoamento das espécies que 

são extremamente úteis para o equilíbrio do ecossistema.  --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato Programa 2022 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação Cultural e Recreativa e 

Caça de Vila Nova de Poiares, em que a comparticipação financeira será de 2.000 € (dois 

mil euros) em duas tranches semestrais.  -------------------------------------------------------------------  

 19- Minuta de Protocolo de Cooperação e Comparticipação Financeira 2022 | 
Associação Empresarial de Poiares; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Minuta. --------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação e 

Comparticipação Financeira 2022 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

Associação Empresarial de Poiares.  ------------------------------------------------------------------------  

 20- Apoio financeiro para a substituição de pavimento do Pavilhão 
Polidesportivo da Associação Recreativa de S. Miguel (ARSM); ----------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho nº 75/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 75 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Apoio financeiro para a substituição de pavimento do Pavilhão Polidesportivo da Associação 
Recreativa de S. Miguel (ARSM)  ------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
As alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 
consagram que é competência da Câmara Municipal “Deliberar sobre as formas de apoio a entidades 
e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização 
de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos 
cidadãos” e “Promover a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do 
ensino não superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 
ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 
e prevenção das doenças”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Associação Recreativa de São Miguel (ARSM) apresentou uma candidatura, através do 
PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, para a execução de 
uma obra no valor de € 70.193,20 (setenta mil cento e noventa e três euros e vinte cêntimos), que 
visava a substituição de pavimento do Pavilhão Polidesportivo da Associação Recreativa de S. 
Miguel (ARSM).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A candidatura foi aprovada, tendo um financiamento público no valor total de € 38.622,50 (trinta e 
oito mil seiscentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos).  ----------------------------------------------------  
Deste modo, no dia 04 de julho de 2022, foi assinado o contrato do programa de financiamento para 
substituição do pavimento do Pavilhão Polidesportivo da Associação Recreativa de S. Miguel 
(ARSM).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Todavia, e uma vez que o financiamento não cobre o valor total da obra, a ARSM solicitou a este 
Município, através do seu pedido datado de 29 de julho de 2022, um apoio financeiro no valor de € 
27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros), de modo a garantir a execução da obra, no âmbito 
na referida candidatura.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Programa Equipamentos visa a atribuição de comparticipações por parte do Estado para a 
instalação de equipamentos de utilização coletiva, promovidos por instituições privadas de interesse 
público sem fins lucrativos, para a construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de 
equipamentos urbanos de utilização coletiva, incluindo os equipamentos religiosos;  ------------------------  

 É uma obra de relevante interesse público;  --------------------------------------------------------------------------  
 Se reconhece que a ARSM não tem meios financeiros para cobrir a parte não financiada da obra;  
 O encargo se encontra devidamente cabimentado.  ---------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, proponho que Câmara Municipal delibere, ao abrigo do consagrado nas alíneas o) 
e u) do nº 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 
conceder um apoio de € 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros) à ARSM para a execução da 
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obra de substituição do pavimento do Pavilhão Polidesportivo da Associação Recreativa de São 
Miguel.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o ao abrigo do consagrado nas alíneas 

o) e u) do nº 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, conceder um apoio de € 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros) à ARSM 

para a execução da obra de substituição do pavimento do Pavilhão Polidesportivo da 

Associação Recreativa de São Miguel. ----------------------------------------------------------------------  

21- Processo de Obras nº 35/2022 - Legalização de alterações - Maria de 
Fátima dos Santos Duarte - Vale Gião, Lote 11; ----------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 35/2022, cujo titular é Maria de Fátima dos Santos 

Duarte, processo constituído com vista à legalização de alterações à edificação, sita em 

Vale de Gião, Lote 11, 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. -------------------------------------------------------------- 

 22- Processo de Obras nº 44/2022 - Legalização de pequenas alterações 
efetuadas em edifício de habitação - Paula Cristina dos Santos Mestre e Mário 
Alberto Santos - Rua dos Combatentes da Guerra do Ultramar; ----------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 44/2022, cujo titular é Paula Cristina dos Santos 

Mestre e Mário Alberto Santos, processo constituído com vista à legalização de pequenas 

alterações efetuadas em edifício de habitação, sito em Rua dos Combatentes da Guerra do 

Ultramar, 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.  --------------------------------------------------------------  

 23- Processo de Obras nº 46/2022 - Construção de uma moradia e anexo - 
Bernard Peter Scott - Rua da Fonte Nova, Venda Nova; ----------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 46/2022, cujo titular é Bernard Peter Scott, 

processo constituído com vista à construção de uma moradia e anexo, sitos em Rua da 
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Fonte Nova, Venda Nova, 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. -------------------------------------------------------------- 

----- Mais deliberou, aceitar a cedência de área, para domínio público, nas condições 

indicadas na informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------  

 24- Processo de Obras nº 48/2022 - legalização de alterações efetuadas em 
moradia e de execução de muros de vedação - Albino de Jesus Rodrigues - 
Quelha Vale da Rendeira, Póvoa da Abraveia; -----------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 48/2022, cujo titular é Albino de Jesus Rodrigues, 

processo constituído com vista à legalização de alterações efetuadas em moradia e de 

execução de muros de vedação, sitos em Quelha Vale da Rendeira, Póvoa da Abraveia, 

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. -------------------------------------------------------------- 

 25- Processo de Obras nº 30/2017 - licenciamento de alterações - Joaquim 
Ferreira de Carvalho - Pereiro de Baixo; --------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 30/2017, cujo titular é Joaquim Ferreira de 

Carvalho, processo constituído com vista a licenciamento de alterações em edifício, sito em 

Pereiro de Baixo, 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. -------------------------------------------------------------- 

 26- Pedido de emissão de certidão de destaque - Paulo Alexandre Duarte 
José - Safail - Art.5673_Poiares Santo André; ------------------------------------------------  
----- Foi presente pedido de emissão de certidão de destaque, cujo titular é Paulo Alexandre 

Duarte José, referente a artigo nº 5673_Poiares (Santo André), sito em Safail.  ------------------  

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

dos serviços técnicos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 27- Constituição de compropriedade - Alcibíades dos Santos Antunes - 
prédios rústicos arts. n.ºs 1486 e 1487 - Laguas (Alagoa); ------------------------------  
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----- Foi presente o pedido de constituição de compropriedade, em nome de Alcibíades dos 

Santos Antunes, relativo aos prédios rústicos, artigos nº 1486 e 1487, sitos Laguas 

(Alagoa), freguesia de Poiares (Santo André).  ------------------------------------------------------------  

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

pareceres  

dos serviços técnicos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 28- Proposta de Prorrogação Prazo Art. 16º do Regulamento Municipal nº 
64/2019, de 15/01 - Botaca Indústria e Comércio de Mobiliário Lda; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 73/2022, da Sra.  Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 73 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Botaca Indústria e Comércio de Mobiliário Lda. - Prorrogação Prazo Art. 16º do Regulamento 
Municipal nº 64/2019, de 15/01  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A Botaca Indústria e Comércio de Mobiliário Lda. veio, por requerimento de 20/07/2022, com 
registo de entrada E-7247, solicitar o seguinte:  ------------------------------------------------------------------------  
“prorrogação do prazo máximo para a conclusão do processo de obras nº 5/2021, uma vez que a 
Escritura de Compra e Venda do terreno, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1.812, consta 
o prazo de “(…) dois anos a contar da data da outorga da escritura (…)”, ou seja, desde 26/11/2019, 
prazo esse que já foi ultrapassado, e para a conceção de um empréstimo bancário, o Banco requere 
que este prazo e os demais previstos na Escritura sejam prorrogados.”  ----------------------------------------  
2. A Requerente tem Processo de Obras em curso para unidade industrial no lote de terreno em 
causa sob o número 5/2021, tendo sido emitida licença de construção em 25/07/2022, pelo prazo de 
12 meses, prorrogável, nos termos legais.  ------------------------------------------------------------------------------  
3. Na verdade, a escritura pública de compra e venda do imóvel (lote de terreno) em causa foi 
celebrada entre o Município e a referida empresa, no dia 26/11/2019, no Cartório Notarial de Vila 
Nova de Poiares, Dra. Maria João Teixeira da Encarnação.  -------------------------------------------------------  
4. Da mencionada escritura pública constam todos os direitos e prazos definidos no Regulamento 
Municipal nº 64/2019, publicado em DR a 15/01/2019 (Regulamento de Venda de Lotes de Terreno 
na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares – Polo II), em particular as constantes do art. 16º, sob a 
epígrafe Licenciamento, construção e laboração e que, para melhor compreensão nos permitimos 
transcrever:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 - O processo de licenciamento, a construção da unidade industrial e o respetivo inicio de laboração 
ficam sujeitos ao cumprimento dos seguintes prazos:  ---------------------------------------------------------------  
a) O procedimento competente de controlo prévio da operação urbanística em causa — deverá ser 
apresentado no prazo máximo de seis meses após a celebração da escritura pública;  ---------------------  
b) As obras de construção deverão iniciar-se no prazo máximo de um mês após formalização do 
procedimento e pagamento das taxas devidas;  ------------------------------------------------------------------------  
c) Ao fim de 18 meses, contados a partir da celebração da escritura pública de compra e venda, o 
lote de terreno deverá apresentar um volume de construção não inferior a 50 % do valor da 
estimativa orçamental, de acordo com os projetos aprovados;  ----------------------------------------------------  
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d) A obra deve estar integralmente concluída, no prazo de dois anos após a celebração da escritura, 
entendendo-se que a obra se encontra concluída logo que seja emitido o competente Alvará de 
Autorização de Utilização.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Ora, a prorrogação pedida pela Requerente é a prevista na al. d) do nº 1 do transcrito art., embora 
do requerimento se depreenda solicitar também a prorrogação dos demais prazos aí constantes.  ------  
6. Quanto à prorrogação do prazo constante no art. 16º, nº 1, al. d) do Regulamento Municipal nº 
64/2019, publicado em DR a 15/01/2019 (Regulamento de Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares – Polo II), entendo ser o mesmo possível, através de deliberação 
da Câmara Municipal, por período igual ao inicialmente previsto, ou seja, por dois anos.  ------------------  
7. Deverá, no entanto, este prazo ser contado desde a data da emissão da licença de construção no 
âmbito do Processo de Obras nº 5/2021, ou seja, do dia 25/07/2022, devendo a obra estar 
integralmente concluída (entendendo-se que a obra se encontra concluída logo que seja emitido o 
competente Alvará de Autorização de Utilização) até 25/07/2024; ------------------------------------------------   
8. Quanto aos demais prazos estabelecidos no mesmo nº 1 do art. 16º e salvo melhor opinião, 
parece-me não serem prorrogáveis os definidos nas alíneas a) e c), por manifesta desnecessidade, 
os mesmos já se encontram há muito ultrapassados e, uma vez prorrogado o prazo para conclusão 
da obra, os mesmos se compreenderão por desadequados in casu.  --------------------------------------------  
9. Do mesmo modo, entendo igualmente não ser prorrogável o prazo previsto na al. b) do nº 1 do art. 
16º do mesmo Regulamento, uma vez que o prazo de 1 mês aí previsto ainda poderá ser cumprido, 
considerando que a licença de construção foi emitida a 25/07/2022 e o prazo definido apenas findará 
a 25/08/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Não obstante, parece-me que, por aplicação do disposto no nº 2 do art. 16º e uma vez 
definitivamente não cumprido o prazo previsto na alínea a) do n.º 1, deverá ser aplicada ao 
adquirente a cominação de pagamento ao Município de Vila Nova de Poiares de indemnização 
correspondente a 5 % do valor de venda do lote, por cada mês ou fração de atraso, até ao limite de 
seis meses, ou seja, € 669,60 (Seiscentos e sessenta e nove euros e sessenta cêntimos).  ---------------  
Assim, proponho à Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------------------------------  
a) pela prorrogação do prazo, previsto no art. 16º, nº 1, al. d) do Regulamento Municipal nº 64/2019, 
publicado em DR a 15/01/2019 (Regulamento de Venda de Lotes de Terreno na Zona Industrial de 
Vila Nova de Poiares – Polo II), por dois anos para que a obra esteja integralmente concluída 
(entendendo-se que a obra se encontra concluída logo que seja emitido o competente Alvará de 
Autorização de Utilização), a contar da data da emissão da licença de construção no âmbito do 
Processo de Obras nº 5/2021, ou seja, a contar do dia 25/07/2022;  ---------------------------------------------  
b) pela não prorrogação dos prazos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1 do art. 16º do referido 
Regulamento Municipal, por manifesta desnecessidade, atendendo a que os mesmos já se 
encontram há muito ultrapassados e, prorrogado o prazo para conclusão da obra, aqueles 
compreender-se-ão por desadequados in casu;  -----------------------------------------------------------------------  
c) pela não prorrogação do prazo previsto na al. b) do nº 1 do mesmo diploma, uma vez que o prazo 
de 1 mês aí previsto ainda poderá ser cumprido, considerando que a licença de construção foi 
emitida a 25/07/2022 e o prazo definido apenas findará a 25/08/2022; ------------------------------------------  
d) pela determinação do pagamento ao Município de Vila Nova de Poiares pelo adquirente de 
indemnização correspondente a 5 % do valor de venda do lote, por cada mês ou fração de atraso, 
até ao limite de seis meses, ou seja, € 669,60 (Seiscentos e sessenta e nove euros e sessenta 
cêntimos), por aplicação do disposto no nº 2 do art. 16º e uma vez definitivamente não cumprido o 
prazo previsto na alínea a) do n.º 1.” --------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade,  quanto ao solicitado pela Botaca-Indústria e 

Comércio de Mobiliário,  Lda., prorrogar do prazo, previsto no art.º 16º, nº 1, al. d) do 

Regulamento Municipal nº 64/2019, publicado em DR a 15/01/2019 (Regulamento de Venda 
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de Lotes de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares – Polo II), por dois anos 

para que a obra esteja integralmente concluída (entendendo-se que a obra se encontra 

concluída logo que seja emitido o competente Alvará de Autorização de Utilização), a contar 

da data da emissão da licença de construção no âmbito do Processo de Obras nº 5/2021, 

ou seja, a contar do dia 25/07/2022. -------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, pela não prorrogação dos prazos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1 

do art.º 16º do referido Regulamento Municipal, por manifesta desnecessidade, atendendo a 

que os mesmos já se encontram há muito ultrapassados e, prorrogado o prazo para 

conclusão da obra, aqueles compreender-se-ão por desadequados in casu.  ---------------------  

----- Deliberou também, pela não prorrogação do prazo previsto na al. b) do nº 1 do mesmo 

diploma, uma vez que o prazo de 1 mês aí previsto ainda poderá ser cumprido, 

considerando que a licença de construção foi emitida a 25/07/2022 e o prazo definido 

apenas findará a 25/08/2022.  ---------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda, pela determinação do pagamento ao Município de Vila Nova de 

Poiares pelo adquirente de indemnização correspondente a 5 % do valor de venda do lote, 

por cada mês ou fração de atraso, até ao limite de seis meses, ou seja, € 669,60 

(Seiscentos e sessenta e nove euros e sessenta cêntimos), por aplicação do disposto no nº 

2 do art.º 16º e uma vez definitivamente não cumprido o prazo previsto na alínea a) do n.º 

1.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Munícipe José Carlos Ferreira, de Lombada, o qual apresentou uma 

reclamação pelo facto do seu vizinho ter umas plantas e árvores demasiado altas e 

encostadas à sua propriedade, causando-lhe incómodos com deposição de flores e folhas 

secas nos seus telhados, provocando entupimentos de sistemas de caleiras e retenção de 

águas pluviais, difíceis de resolver. Disse já ter tido uma sentença favorável em sede de 

Julgado Paz, que obrigava o vizinho a proceder a cortes e limpezas regulares, o qual não 

está a cumprir. Disse ter exposto o assunto à GNR, os quais indicaram ser responsabilidade 

da Câmara Municipal, razão pela qual se encontra nesta reunião a apresentar a reclamação.  
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, esclarecendo que a competência da 

Câmara Municipal tem a ver a com fiscalização da limpeza dos terrenos em volta das 

habitações, sendo que mesmo essas competências têm limitações quanto à intervenção, 

permitindo impor a limpeza em cado se vegetação rasteira, árvores mais vulneráveis ao 

avanço dos incêndios, como eucaliptos, pinheiros e outras espécies abrangidas pela 

legislação, não se incluindo nessa matéria espécies que são mais resistentes, como as 

folhosas, tileiras, oliveiras ou outras árvores ornamentais. ---------------------------------------------  

----- Explicou que o que está em causa, da reclamação apresentada é uma questão do 

âmbito do código civil, em que o Município não tem competência de intervenção. ---------------  

----- Explicou ainda que mesmo a sentença, é ao tribunal que compete impor a execução da 

mesma. Acrescentou que, ainda assim, e a título informal e pessoal, pode tentar ajudar a 

resolver a questão, mas não no exercício das funções de Presidente da Câmara Municipal. -  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, apresentando uma mensagem 

de pesar pelo falecimento do cidadão de mérito do Concelho, António Travassos, ex-

funcionário do Município e exemplo de dedicação ao próximo e vontade de servir. Disse ter 

sido com consternação que verificou que não foi dado conhecimento à vereação do seu 

falecimento, porque quereria estar presente.  --------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que, infelizmente, não é o 

primeiro funcionário ou ex-funcionário que faleceu e que nunca foi prática desta Câmara dar 

especial conhecimento aos vereadores. Acrescentou que também faz questão de estar 

presente nestes momentos e não teve oportunidade de estar junto da família, por 

compromissos inadiáveis já assumidos. ---------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, lamentando que não 

tivesse estado nenhum responsável do município, que até tem duas vereadoras em 

permanência, a tempo inteiro.----------------------------------------------------------------------------------  
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---- Disse ter recebido o convite para a inauguração da POIARTES, que agradeceu, 

informando de que não estará presente por não concordar com a alteração das datas e, 

como tal, não quer estar presente como voto de protesto.----------------------------------------------  

----- Referiu ter ficado surpreendida com a reunião realizada no âmbito do EPIS, onde 

explicaram aos pais e encarregados de educação as alterações que se irão introduzir, 

considerando que houve na reunião uma grande presença de deputados municipais do PS, 

lamentando que não se convidassem deputados de outros partidos. Acrescentou ainda que 

o que foi transmitido na reunião não foi exatamente o que aqui foi referido sobre a mesma. --   

----- Concluiu solicitando que lhe passasse a ser enviada a gravação das reuniões da 

Câmara Municipal em que esteja presente. ----------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Francisco Silva, do PSD, questionando sobre a colónia de 

Quiaios, perguntando se já está funcional e se há intenção de retomar os períodos de férias 

para as pessoas carenciadas como se fazia anteriormente.  ------------------------------------------  

----- Referiu ainda ter recebido várias queixas da farmácia que, estando em permanência, 

não abre a porta à noite, mesmo quando tocam à campainha, questionando sobre o que se 

poderá fazer para ultrapassar esta situação. ---------------------------------------------------------------  

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

questão do EPIS, referindo que a reunião foi aberta a todos quantos quisessem participar, 

tendo sido convidados todos os pais e encarregados de educação das crianças 

acompanhadas, tendo a Associação de Pais também divulgado para que estivessem todos 

quantos quisessem ver esclarecidas as dúvidas. Informou que as atividades que estão a ser 

programadas para implementação têm a designação de SABE+, estando a ser feitas todas 

as planificações, incluindo todos os rastreios que se faziam anteriormente, tal como os 

acompanhamentos e avaliações no 1º ano. Indicou que as técnicas tiveram já novas 

reuniões com a faculdade de Ciências da Educação para maior apoio técnico e científico. 

Apelou ainda a que quem conheça pessoas com habilitação para lecionar 6 horas de inglês 

que informe o Município, porque é a área onde está a haver alguma dificuldade de 

recrutamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Vereadora Sandra Carvalho não esteja na inauguração da POIARTES, dizendo 
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compreender a postura face à posição assumida pelo PSD, mas tal não inviabiliza que não 

possam estar presente e visitar o certame durante o decurso do evento, porque acredita que 

o PSD queira que a POIARTES tenha sucesso, na medida em que o sucesso do evento é 

também o sucesso do concelho e das instituições que nele participam. ----------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, dizendo que não estará porque 

não concorda com a mudança, mas que não defende o insucesso do evento. --------------------  

----- Referiu que, se existisse preocupação, devia ter sido mantido o evento em setembro, 

data em que já era um sucesso.  ------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dizendo não 

estar à espera que os vereadores do PSD contribuam para o sucesso do evento, mas que 

espera que, pelo menos, não contribuam para o seu insucesso. -------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dizendo querer parafrasear um 

vereador do PSD, que uma vez se referiu ao Presidente da Câmara Municipal dizendo “com 

essa atitude não consegue vender nem um caçoilo de chanfana”, apontando que a frase se 

aplica na perfeição a esta atitude da Sra. Vereadora Sandra Carvalho.  ----------------------------  

----- Disse defender que a função dos eleitos é defender e promover os interesses do 

concelho, acrescentando que vivemos em democracia e há que respeitar as maiorias. 

Apontou que a decisão está tomada, legitimamente, sendo legítimo que não participe no 

evento, considerando que o que não é legítimo é desprestigiar o evento e o bom nome do 

concelho. Considerou que o que era correto, enquanto vereadora, é que convide todos os 

amigos e conhecidos para virem a Poiares e à POIARTES. -------------------------------------------  

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

funeral não pôde estar presente por se encontrar ausente em gozo de férias. --------------------  

----- Funeral – Reiterou que lamenta muito não poder ter estado presente e que tomou a 

diligência que normalmente faz por ocasião do falecimento de trabalhadores e ex-

trabalhadores do município, com envio de telegrama à família e entrega de uma palma de 

flores em nome do Município. Associa-se naturalmente à mensagem de pesar, ficando 
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expresso um voto de pesar em nome de todo o Executivo pelo falecimento do trabalhador 

António Travassos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- EPIS – considerou que a participação de todos os pais foi extramente livre, participativa 

e praticamente todos falaram, e em seu entender, de uma forma geral todos ficaram 

esclarecidos sobre as atividades que se vão colocar em prática, e convictos de que tudo 

será feito em prol das crianças. Explicou que os membros da Assembleia Municipal que 

estiveram presentes estavam na sua qualidade de pais e encarregados de educação. 

Expressou o seu reconhecimento pelo papel de moderador que desempenhou a 

Asseociação de Pais, procurando sempre participar na solução e não inflamar questiúnculas 

políticas ou de outro caráter. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Gravação das Reuniões de Câmara – indicou ser um tema mais de carater técnico 

que tem de ser averiguado, considerando que não se importa de autorizar a consulta do 

áudio, tendo reservas quanto ao envio externo, na medida em que se perde o controlo da 

segurança dos dados. Referiu por isso que, autoriza a consulta nas instalações do 

Município, e quanto ao envio irá consultar e pedir os pareceres necessários, na certeza de 

que fará todos os possíveis para que tal não seja possível, no entanto, se a lei assim 

obrigar, obviamente que a cumprirá. -------------------------------------------------------------------------  

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

ainda a questão da segurança informática e do suporte que será utilizado para a audição da 

gravação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Colónia de Quiaios – referiu que as instalações estão em obras, cuja intervenção tem 

sido faseada, dando conta de que ao nível do rés-do-chão está tudo equipado, e que se está 

agora a intervir ao nível do primeiro e segundos andares, acrescentando que as obras estão 

a decorrer a bom ritmo. Informou que não foi possível abrir ainda na corrente época balnear, 

estando a desenvolver esforços para que tal seja possível no próximo ano.-----------------------  

-----Farmácia – Disse desconhecer o que foi reportado, mas que iria informalmente tentar 

perceber a questão e tentar intervir para ajudar a que se ultrapasse esta situação. -------------  

----- Poiartes – Desejou que seja muito positiva e que seja um evento de orgulho para todos 

os poiarenses, que o concelho saia reforçado na divulgação e promoção das suas 

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

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Inauguração do Capril da Serra – informou que terá lugar no mesmo dia da abertura 

oficial da POIARTES, dia 11 de agosto, pelas 17h, presidido pelo Sr. Secretário de Estado 

das Florestas, Eng.º João Paulo Catarino. Deu conta do ponto de situação do projeto das 

cabras sapadoras, fazendo votos de que quando o rebanho começar a crescer, possa haver 

disponibilidade de algum leite, a fim de que possa aparecer algum investimento na área da 

queijaria, para que Poiares também possa ter o seu próprio queijo. Apontou ainda a intenção 

de iniciar um projeto turístico e temático, nesta área, para que se possam promover também 

experiências nesta temática da caprinicultura e do pastoreio. -----------------------------------------  

----- 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 48 minutos. -----------  
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