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ATA Nº 24/2022  

-- Reunião Ordinária Pública de 16 de setembro 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.  --  

 ----------------------------------- Ordem do dia  ------------------------------------------   

PRESIDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1- Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima - Pacto de Autarcas para o 
Clima e Energia; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11295. ----------------  

----- Esteve presente, por videoconferência, a equipa técnica da empresa Irradiare, 

responsável pela elaboração do documento, a qual fez uma apresentação detalhada dos 

pontos principais do Plano. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- As técnicas apresentaram o Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima 

(PAESC), constituído por 3 documentos, Relatório Preliminar; PAESC –Volume II- Plano de 

Sustentabilidade Energética e o Volume III Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, 

dando conta das orientações e linhas estratégicas que permitirão ao Município alcançar uma 

redução de 40% das emissões de CO2 até 2030, tendo como ano base 2009.  ------------------  

----- Informaram que este documento integra um conjunto de medidas ao nível de diferentes 

setores, nomeadamente a Mobilidade sustentável; Edifícios sustentáveis; Iluminação 

pública; gestão de energia; Educação e sensibilização; Produção renovável; e ainda 

Medidas de Sustentabilidade Transversais.  ---------------------------------------------------------------  
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No âmbito do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, foi apresentado o objetivo 

melhorar o conhecimento sobre os efeitos das alterações climáticas, identificar 

vulnerabilidades e definir medidas que reforcem a resiliência do nosso Município a estas 

alterações. Deram ainda conta de um conjunto de medidas que visam a adaptação ou 

mitigação dos efeitos das alterações no território, que incidem ao nível de diferentes setores, 

nomeadamente: os recursos hídricos; Agricultura florestas e Biodiversidade; saúde e 

segurança de pessoas e bens; Ordenamento do território; energia e Resíduos. ------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, reforçando alguns aspetos, 

nomeadamente a importância das questões ambientais e de planos com etas metas de 

redução de emissão de CO2, de redução de consumos energéticos para o acesso aos 

próximos quadros de financiamento, e também a importância das medidas que o Município 

tem vindo a implementar. A este nível lembrou a implementação da tecnologia LED na 

iluminação pública, não só com a substituição de luminárias, como também optando por 

sistemas inteligentes que permitem a regulação de fluxos e obter ganhos energéticos 

significativos, apontando uma quebra de consumos desde 2017 na ordem dos 70%. ----------  

----- Quanto às metas de redução e projeção de cenários da sua aplicação, sugeriu que os 

mesmos fossem expressos em KWh e não em euros, dado que os preços estão 

extremamente variáveis e podem não significar verdadeiramente uma redução. -----------------  

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

que já foi feito e que medidas foram tomadas para se poder atingir a meta de redução de 

emissão de CO2 em 40% até 2030. --------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dando conta que apesar deste plano 

agora apresentado apontar algumas medidas a implementar, tal não significa que não se 

tenha feito nada ainda, antes pelo contrário, referindo nesta matéria o esforço desenvolvido 

na substituição de viaturas na frota municipal por veículos elétricos, a instalação de 

carregadores em vários espaços municipais, a aquisição de bicicletas e desenvolvimento de 

ações de promoção da mobilidade sustentável, a instalação de baterias de condensadores, 

a fim de permitir eliminar a energia reativa que não é consumida, a promoção da utilização 

de energias limpas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo 

que o município é muito pobre em contentores de reciclagem, considerando que tal significa 

também uma perda em matéria de ambiente. -------------------------------------------------------------  

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

tem vindo a reforçar, e muito, o seu parque de contentores, apontando que, no entanto, tal 

não significa que se esteja a reduzir as emissões de CO2, porque as viaturas usadas para a 

recolha de reciclagem também contribuem para essas emissões e quanto mais alargados 

forem os circuitos, maior será o nível de emissões, acrescentando que também não é 

possível aumentar o número de eco-contentores ao mesmo nível dos contentores de 

resíduos indiferenciados. Acrescentou ainda que, também nesta matéria o Município foi 

pioneiro, com a implementação do projeto recolha porta-a-porta, realizada com um veículo 

elétrico e que está a ter muito sucesso, com o objetivo de reduzir a produção de lixo 

indiferenciado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

apresentado já tem em conta estas medidas e projetos implementados. ---------------------------  

----- Interveio a equipa da Irradiare, dando conta que apesar do cenário base do documento 

ser 2019, a referência usada é a de 2008 pelo que já foram contabilizados todas as medidas 

e projetos implementadas pelo Município. ------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, acrescentando que tal fator significa 

um aumento da dificuldade, na medida em que já foram implementadas várias medidas o 

que reduz a margem de manobra para maiores reduções. ---------------------------------------------  

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

da percentagem de redução já atingida.---------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a equipa da Irradiare, dando conta que após a aprovação e submissão do 

plano se iniciará a fase de monitorização, pelo que só nessa altura se poderá aferir qual a 

percentagem de redução. Acrescentou ainda que a monitorização irá ser feita a partir dos 

dados de 2008, permitindo contabilizar e levar em conta as medidas e projetos já 

implementados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

desta medida o Executivo está também a preparar um plano de poupança energética, 
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estando a fazer levantamento dos consumos, quer dos edifícios, quer da iluminação pública. 

Referiu também que a iluminação de Natal é também uma preocupação e pode ser um fator 

de redução. Acrescentou que estão em curso outras candidaturas, também com poupança 

da água, numa parceria com Cabo Verde, muito dirigida para as práticas educativas, numa 

lógia de sensibilização e educação. --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Ação para a Energia 

Sustentável e o Clima no âmbito do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, ao qual o 

Município aderiu em 2020.  -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------  

 UNIDADE ADMINISTRATIVA ---------------------------------------------------------------------------  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------  
Jurídico --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Proposta de Expropriação para execução da empreitada de Redes de drenagem 
de águas residuais de São Miguel de Poiares, Entroncamento de Poiares, Vendinha e 
Segundeira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 86/2022, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“Proposta nº 86 / 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - 

Expropriação para execução da empreitada de Redes de drenagem de águas residuais de 

São Miguel de Poiares, Entroncamento de Poiares, Vendinha e Segundeira ----------------------   

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

considerando que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- É atribuição das Autarquias Locais promover os interesses próprios e específicos das 

populações respetivas e promover o ambiente e o saneamento básico, nos termos do artigo 

235.º da Constituição da República Portuguesa e artigo 23.º, nº 2, alínea k) e artigo 33.º, nº 

1, alínea uu) do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------  

- A operação “Fecho de Sistemas de Saneamento de Águas Residuais-Ligação à ETAR da 

Ribeira do Moinho”, a desenvolver na área do Município de Vila Nova de Poiares, integra o 

Plano de Investimentos da APIN e enquadra-se na tipologia prevista na subalínea v) da 

alínea b) do artigo 95.º do RE SEUR, uma vez que abrange fecho de sistemas de 

saneamento de águas residuais com vista à otimização da utilização da capacidade 
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instalada e da adesão ao serviço, através da execução de ligações entre os sistemas em 

alta e os sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações ainda não servidas por 

rede de drenagem de esgotos. --------------------------------------------------------------------------------   

- A intervenção pretende executar 6,96 km de rede, 121 ramais de ligação, 1 estação 

elevatória, com ligação ao Subsistema de Saneamento de Ribeira de Moinho e tratamento 

final na ETAR de Ribeira de Moinho, com descarga do efluente na linha de água mais 

próxima das imediações da referida ETAR. ----------------------------------------------------------------   

- Por conseguinte, contempla a instalação de rede coletora para águas residuais domésticas 

nos lugares de Entroncamento de Poiares, Vendinha, São Miguel de Poiares e Segundeira e 

o seu encaminhamento para a rede existente, a qual está ligada à ETAR da Ribeira de 

Moinho onde é assegurado um nível de tratamento secundário. --------------------------------------   

- A operação visa a otimização da utilização da capacidade instalada e da adesão ao 

serviço, através da execução de ligações entre os sistemas em alta e os sistemas em baixa 

e da extensão do serviço a populações ainda não servidas na área de influência dos 

sistemas, bem como a gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes, garantindo 

a qualidade e a sustentabilidade dos sistemas no âmbito do ciclo urbano da água. -------------   

- O referido projeto foi objeto de uma candidatura, que foi aprovada em 30 de janeiro de 

2020, com o código POSEUR-03-2012-FC-001219, no âmbito do Programa Operacional de 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos (POSEUR) – anexo 1. ---------------------------   

- Tendo em vista a execução da empreitada para a drenagem de águas residuais, em São 

Miguel de Poiares, foi necessário criar um caminho em terrenos privados com 3 metros de 

largura, para acesso ao coletor que faz a ligação da rede ao polo II da Zona Industrial. Por 

isso, torna-se essencial e necessário proceder à expropriação, com caráter urgente, cuja 

fundamentação se encontra anexa à presente resolução (anexo 2), de 432 m2 do prédio 

rústico nº 180, devidamente identificado no anexo 3 à presente proposta.  ------------------------  

- A escolha do trajeto projetado para o coletor teve em conta diversos fatores, 

nomeadamente a existência de caminho em terra batida com extensão de cerca de 50 

(cinquenta) metros e a ligação ao coletor existente no Polo II da Zona Industrial de Vila Nova 

de Poiares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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- É importante mencionar que, caso a Câmara Municipal optasse por implementar uma rede 

elevatória de saneamento, em detrimento do coletor gravítico previsto, seria muito mais 

oneroso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- A Câmara Municipal tem competência para propor, ao Secretário de Estado da 

Administração Local, a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, nos 

termos da alínea vv) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e alínea a), nº 1 do artigo 14.º do Código das Expropriações. -----------------------------------------  

- Nestes termos, a resolução de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação 

urgente do bem a seguir indicado, necessário à obra em epígrafe, possui os seguintes 

fundamentos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

a) Causa de Utilidade Pública: Trata-se da instalação de um coletor de rede de águas 

residuais, que irá permitir a ligação das águas residuais domésticas (do Entroncamento de 

Poiares, Vendinha, São Miguel de Poiares e Segundeira) ao subsistema de saneamento de 

Ribeira de Moinho e consequente tratamento final na ETAR de Ribeira de Moinho. -------------   

b) Norma habilitante: o presente pedido fundamenta-se na alínea vv) do nº 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que atribui a competência à Câmara 

Municipal para propor a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação. ---------   

c) Bens a expropriar: Trata-se de uma parcela de terreno, com 432 m2 de área, a desanexar 

do prédio rústico não descrito/desconhecido na Conservatória do Registo Predial de Vila 

Nova de Poiares, mas inscrito na matriz predial urbana da Freguesia de São Miguel de 

Poiares, Concelho de Vila Nova de Poiares, sob o artigo 180º (anexo 3). --------------------------   

d) Proprietários: Fausto Henrique de Matos Carvalho, residente em Bairro de S. Miguel, nº 

63, 3º direito, 3020-114 Coimbra; Maria Helena Simões de Matos, residente em Rua Velha, 

nº 4, 3350-211 S. Miguel de Poiares; Rosa Maria Coimbra de Matos, residente em Rua da 

Cumieira, nº 4, 3350-211 S. Miguel de Poiares; Palmira Carvalho Coimbra, residente em 

Rua da Fraga, nº 7, 3350- 211 S. Miguel de Poiares. ----------------------------------------------------   

e) Previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação: A previsão dos 

encargos com a expropriação, que tem por base a quantia que foi determinada em 

avaliação, de acordo com o relatório efetuado por um perito da lista oficial, António Alberto 

Nunes dos Santos Sobral, em 22 de agosto de 2022, que faz parte integrante desta 
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proposta sob o anexo 4, é atribuído o valor total de € 690,00 (seiscentos e noventa euros), 

assim discriminado: -----------------------------------------------------------------------------------------------   

i. Solo para outros fins (Solo em RAN): € 280,00 (duzentos e oitenta euros);  ---------------------  

ii. Solo para outros fins (Solo em Zona Verde de Proteção): € 410,00 (quatrocentos e dez 

euros).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O referido encargo será satisfeito pela dotação orçamental do ano corrente, através da 

rubrica: classificação económica 0102, na classificação económica 070101 Terrenos, e nas 

GOP 02 011 1999/9 Planeamento urbanístico, na qual têm cabimento adequado, e ficam 

cativos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

f) O previsto em instrumento de gestão territorial para o imóvel a expropriar e para a zona da 

sua localização: Nos termos definidos no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares, 

publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 10, Aviso nº 706/2014, de 15 de janeiro de 

2014, na sua versão atualizada, a parcela do artigo a expropriar está inserido em Solo Rural 

- Áreas Agrícolas de Produção 1- Reserva Agrícola Nacional (217 m2) e Solo Urbanizável - 

Espaços Verdes de Proteção (215 m2), conforme definido no Plano de Pormenor do Pólo II 

da Zona Industrial publicado no Diário da República, 2ª Série, Aviso nº 3241/2015, de 26 de 

março de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Apesar da faculdade que a lei concede, nas disposições constantes no artigo 11.º, nº1 

conjugado com o artigo 15.º do Código das Expropriações, o Município não quis deixar de 

tentar chegar a uma conciliação com os proprietários do prédio objeto da presente 

expropriação (anexo 5).  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Dado que não foi possível um consenso com os proprietários do prédio, objeto deste 

processo, torna-se necessário proceder à sua expropriação, requerendo a declaração de 

utilidade pública com caráter urgente. -----------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------  

1. Nos termos da alínea vv) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propor ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local, entidade competente, 

a declaração da utilidade pública da parcela de terreno para a rede de águas residuais 

(432m2), em harmonia com os artigos 13.º e 14º, nº 1, do referido Código das Expropriações 

e que atribua caráter urgente, ao abrigo do artigo 15.º do Código das Expropriações. ----------   
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2. Que seja requerida a posse administrativa da referida parcela, nos termos do artigo 19º 

do referido Código das Expropriações, de modo a tomar posse administrativa do bem a 

expropriar, atendendo a que os trabalhos necessários à execução do projeto da empreitada 

são urgentes e esta providência se torna indispensável para a prossecução da obra, uma 

vez que o mesmo terreno não está ainda disponibilizado. ----------------------------------------------   

3. Que a presente proposta, se aprovada, seja convertida em “Resolução”, de acordo com o 

disposto no artigo 10º do Código das Expropriações, e remetida, com o processo 

devidamente instruído, nos termos do Código das Expropriações; -----------------------------------   

4. Efetuar a notificação da presente resolução aos proprietários e interessados conhecidos, 

mediante ofício registado com aviso de receção, e não sendo conhecidos através de editais 

afixados nos locais de estilo do Município, nos termos do nº 5 do artigo 10.º e do artigo 11.º 

do Código das Expropriações.” --------------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara contextualizando a proposta e explicando a 

necessidade da mesma, a fim poder permitir a passagem do coletor, cuja impossibilidade 

acabaria por inviabilizar a obra. --------------------------------------------------------------------------------  

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

ficar no Pólo II da Zona Industrial. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que seria para fazer a 

ligação aos coletores já existentes no Polo II. -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea vv) do nº 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propor ao Sr. Secretário de Estado da 

Administração Local, entidade competente, a declaração da utilidade pública da parcela de 

terreno para a rede de águas residuais (432m2), em harmonia com os artigos 13.º e 14º, nº 

1, do referido Código das Expropriações e que atribua caráter urgente, ao abrigo do artigo 

15.º do Código das Expropriações. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, por unanimidade, que seja requerida a posse administrativa da referida 

parcela, nos termos do artigo 19º do referido Código das Expropriações, de modo a tomar 

posse administrativa do bem a expropriar, atendendo a que os trabalhos necessários à 

execução do projeto da empreitada são urgentes e esta providência se torna indispensável 

para a prossecução da obra, uma vez que o mesmo terreno não está ainda disponibilizado. -  



 

 

  

 9  

----- Deliberou também, por unanimidade, que a presente proposta, se aprovada, seja 

convertida em “Resolução”, de acordo com o disposto no artigo 10º do Código das 

Expropriações, e remetida, com o processo devidamente instruído, nos termos do Código 

das Expropriações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda, efetuar a notificação da presente resolução aos proprietários e 

interessados conhecidos, mediante ofício registado com aviso de receção, e não sendo 

conhecidos através de editais afixados nos locais de estilo do Município, nos termos do nº 5 

do artigo 10.º e do artigo 11.º do Código das Expropriações. ------------------------------------------  

 Expediente Geral e Arquivo ------------------------------------------------------------------------------  
3- Ata nº 23/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 23/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 23/2022. ------------------------------  

 Balcão Único de Atendimento ao Munícipe ----------------------------------------------------------  
Taxas e Licenças Diversas ---------------------------------------------------------------------------------  
4- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 1137 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11086/2022.  --------   

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

preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1137, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 4179 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11087/2022. ---------   

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

preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4179, no âmbito do procedimento Casa 

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

 6- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 2156 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11382/2022.  --------   

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

preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2156, no âmbito do procedimento Casa 

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

 7- Pedido de ocupação de via pública - Álvaro Manuel Monteiro Pires - Algaça;---------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11276/2022.  --------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com o parecer dos 

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

 FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contabilidade ------------------------------------------------------------------------------------------------  
8- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 15 de setembro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.014.208,60 € (um milhão catorze 

mil, duzentos e oito euros e sessenta cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia 

de 283.773,91 € (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três euros e noventa e 

um cêntimo).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 2 e 15 de setembro de 2022, no valor total de 

305.222,03 € (trezentos e cinco mil duzentos e vinte e dois euros e três cêntimos).  ------------   

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

 10- Fixação da participação no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(IRS) - Receita a arrecadar no ano económico de 2023; ------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11319/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar, o lançamento de uma participação 

de 5% no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, para vigorar no ano de 

2023, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 

78.º do Código do IRS.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à Assembleia Municipal, para que esta aprove a 

participação variável de 5% no IRS, nos termos da alínea c), n.º 1 do artigo 25º, do anexo à 

Lei 75/2013, de 12/09, e dos n.ºs 1 e 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na 

sua redação atual.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 11- Fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para aplicação em 
2023; -  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11331/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar de acordo com a artigo 112º do CIMI, 

a fixação das taxas de IMI, previstas na lei, para vigorar em 2023: ----------------------------------- 

a) Prédios rústicos - 0.8% (art.º 112 n.º 1 al a))  -----------------------------------------------------------   

b) Prédios urbanos – 0.45% (art.º 112º n.º 18)  ------------------------------------------------------------   

c) A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável nos termos do nº. 3 do artigo 112.º do 

Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis:  -------------------------------------------------------------  

- Para os prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e/ ou para os 

prédios classificados como em ruínas (com exceção do previsto na alínea d).  -------------------  

- Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos 

prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor 

patrimonial tributário correspondente às partes devolutas (com exceção do previsto na 

alínea d).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Isenção temporária (5 anos) de IMI e taxas de urbanização e edificação nas operações 

urbanísticas em prédios devolutos depois de intervencionados (medida aprovada pelo FAM).  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea ccc), n.º 1, do artigo 33º, do anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro e da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 25º do mesmo diploma legal. ----------------------------------------------- 

 12- Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - Receita a 
arrecadar no ano económico de 2023; ------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11327/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, na sua versão atual, aprovar o percentual de 0.25% relativo à TMDP para 

vigorar no ano de 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------   

----- Mais deliberou, submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma.  --------------------------------------  

 13- Lançamento da derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), para o ano de 2023; ---------  



 

 

  

 12  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11323/2022.  --------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, propondo que as 

empresas novas pudessem ter uma isenção por 2 anos e, para empresas com um volume 

de negócios até 150 mil euros, que fosse aplicada uma taxa mais reduzida. ----------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que já existem medidas 

em vigor, que foram negociadas com o Fundo de Apoio Municipal e incluídas no Plano de 

Ajustamento Municipal, nomeadamente a redução do IMI em 0,01%, condicionado ao 

cumprimento de determinadas metas de receita, e também precisamente a possibilidade de 

isenção da derrama para novas empresas, nos primeiros três anos de atividade, que está 

em vigor. Acrescentou que existem ainda outras medidas, ao nível da ARU, com redução de 

taxas de licenciamento e aplicação de medidas de âmbito nacional, com IVA a 6%, isenção 

de IMT, IMI durante primeiros 3 anos e medidas ao nível do IRC e IRS. ---------------------------  

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

acrescentando que gostava de ver uma redução maior nas empresas com volume de 

negócios mais pequenos, porque considera que o Município não consegue progredir muito 

com todas as taxas existentes. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, questionando se é 

necessário recordar a razão e o motivo principal pelo qual o Município teve de aplicar estas 

taxas e de recorrer a um plano de assistência financeira. ----------------------------------------------  

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

que as pequenas empresas têm muitas dificuldades. ----------------------------------------------------  

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

norma, as pequenas empresas também não pagam IRC, afetando mais a médias e grandes 

empresas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar, ao abrigo do disposto na alínea ccc) 

do n.º 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, bem como na alínea c) do 

artigo 14º e no artigo 18º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3/09, na sua redação atual, o 

lançamento para o ano de 2023, de uma Derrama de 1.5%, sobre o lucro tributável sujeito e 
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não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) gerado na área 

geográfica do Município.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à Assembleia Municipal para aprovação, nos 

termos da alínea d), n.º 1, do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais.  ----------  

 14- Apoio Financeiro para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) do 
Regadio de Ribas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 85/2022, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 85 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------   

Apoio Financeiro para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) do Regadio de 

Ribas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------   

- 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 as alíneas o) e u) do artigo 33º do anexo I da mencionada lei, que compete à 

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 

“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 Junta de Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas solicitou a este Município, através 

do seu pedido datado de 24 de agosto de 2022, um apoio financeiro no valor de 61,29€ 

(sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos), para procederem ao pagamento da Taxa de 

Recursos Hídricos (TRH), conforme anexos 1 e 2; -------------------------------------------------------   

- Esta taxa advém do Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), concedido pela 

APA (Agência Portuguesa do Ambiente), devido às exigências de uma candidatura ao 

PDR2020 - candidatura PDR2020-3.4.2-FEADER-034133-Regadio Tradicional de Ribas; ----   
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- A referida candidatura foi realizada através de projeto apresentado pelo Município ao 

PDR2020 tendo sido concluída em 2020; -------------------------------------------------------------------  

- A Junta de Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas, através do seu pedido, informou 

o Município que não dispõe de conta bancária nem de condições financeiras para fazer face 

ao pagamento da referida taxa perante a APA; -----------------------------------------------------------   

- Muito embora se trate de um processo que não pode ser realizado diretamente pelo 

Município, devido às características implícitas do projeto, bem como do licenciamento em 

apreço, é de interesse para o Município a continuidade do projeto de Beneficiação do 

Regadio de Ribas; ------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Se reconhece que a Junta de Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas não tem meios 

financeiros para fazer face à despesa em questão; ------------------------------------------------------   

- O encargo se encontra devidamente cabimentado nº.Seq.: 31150, em anexo. -----------------   

Face ao exposto, proponho que a 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 financeiro de 61,29€ (sessenta e um euros e vinte e nove 

cêntimos) à Junta de Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas para pagamento da Taxa 

de Recursos Hídricos, mediante a entrega de uma declaração de recebimento assinada pelo 

seu representante legal.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro de 61,29 € 

(sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos) à Junta de Agricultores do Regadio 

Tradicional de Ribas para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos, mediante a entrega de 

uma declaração de recebimento assinada pelo seu representante legal.  --------------------------  

 Aprovisionamento -----------------------------------------------------------------------------------------  
15- Aquisição de eletricidade no mercado livre - LOTE 1 BTN, ao abrigo do acordo 
quadro para fornecimento de eletricidade da Central de Compras da CIM Região de 
Coimbra - Acordo Quadro (AQ) 01/2020 - Decisão de contratar e autorização da 
despesa; Propor à Assembleia Municipal a autorização de assunção de 
compromissos plurianuais para 2023; Aprovação das peças do procedimento; 
Nomeação do júri do Procedimento; Nomeação do gestor do contrato; --------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11378/2022.  --------  

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

documentos apresentados há um quadro em que os valores apresentados para 2022/2023 
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são na ordem do triplo do que existia antes, considerando que é uma calamidade, 

manifestando preocupação porque o mesmo pode acontecer ao nível dos consumidores 

domésticos, acrescentando que é urgente investir em painéis fotovoltaicos. ----------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que não está previsto 

nenhum apoio para os Municípios, e que a nível da iluminação pública não há margem para 

grandes reduções, na medida em que já está instalada tecnologia LED em toda a iluminação 

pública. Apontou que, a nível dos edifícios está a ser elaborado um plano de contingência 

com medidas e regras para redução do consumo energético. -----------------------------------------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, nos termos da alínea ccc) do n. 1 do artigo 

33 do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, submeter à Assembleia Municipal, para que seja 

aprovada: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A prévia autorização dos encargos para os anos económicos de 2022 e 2023, conforme 

quadro infra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--Ano Valor em EUR (IVA incluído)---------------------------------------------------------------------------- 

-2022 81 504,86---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-2023 244 514,57-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- A emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos para o ano de 2023 

nos termos da al) c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro na sua redação 

atual.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UNIDADE DE FUNÇÕES SOCIAIS -----------------------------------------------------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS, E EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------  
Ação Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
16- Requerimento Nascer Mais - Proc. nº 10083; ----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10083/2022. --------- 

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo que se trata de 

mais um processo que foi apresentado fora do prazo e que é mesmo necessário mexer no 

regulamento, conforme já indicou várias vezes. -----------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, reiterando que só vêm a reunião da 

Câmara precisamente os casos que são apresentados fora de prazo, reiterando que a 
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política do Executivo é a de, mesmo apesar de não cumprir prazo, não impedir a família de 

aceder ao apoio, manifestando-se, no entanto, disponível para equacionar alargar o prazo 

previsto em regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao processo nº 10083/2022. ---------   

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO ------------------------------------  
Cultura --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
17- Mercado Antigo/ Alimentação dos grupos de animação; ------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11021/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio extraordinário a: ------------------  

- Centro de Convívio do Carvalho - 206,50 € (duzentos e seis euros e cinquenta cêntimos). -  

- Centro Recreativo e Cultural de Sabouga - 206,50 € (duzentos e seis euros e cinquenta 

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

- Associação Cultural Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares - 119,00 € 

(cento e dezanove euros). --------------------------------------------------------------------------------------  

 Associativismo ----------------------------------------------------------------------------------------------  
18- APPACDM - Pedido de Transporte - Ratificação; -----------------------------------------------   
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11018/2022.  --------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, reiterando que em 2023 terá de 

haver uma planificação mais rigorosa em matéria de transportes para as associações e 

coletividades, dando conta, a título de exemplo, de que este transporte custou 450euros ao 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, concordando, apontando 

contudo que a APPACDM nem é das instituições que solicita mais apoios de transporte. -----  

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

efetuado pela APPACDM. --------------------------------------------------------------------------------------  

 19- Associação Mosqueiros do Alva - Torneio Internacional de Pesca à Pluma 2022 | 
Solicitação de Apoio; ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10930/2022.  --------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o evento “Torneio Internacional de 

Pesca à Pluma 2022” e associar-se, à organização, na qualidade de Co-organizadora.  -------  

 20- Confraria da Chanfana - Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2022; ---  
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----- Para este assunto foi presente a minuta do Protocolo. --------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, relembrando que na última 

reunião se falou do apoio ao Capítulo da Confraria da Chanfana, tendo sido acordado que o 

apoio, não àquela atividade, mas em geral à Confraria se iria acertar em sede de 

negociação do protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Considera que este valor proposto de 2 mil euros não se compadece com a atividade 

desenvolvida pela Confraria, também na promoção e divulgação da gastronomia que 

inclusivamente ultrapassa as fronteiras nacionais, apontando que o valor deve ser 

repensado por considerar ser muito injusto. ----------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo não saber em que 

qualidade a Sra. Vereadora está a falar, se como vereadora ou como confreira, tendo a 

mesma respondido falar na qualidade de vereadora. ----------------------------------------------------  

----- Justificando a proposta, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, informou que não foram 

apresentadas despesas concretas que justificassem outro tipo de apoio ao Capítulo. 

Acrescentou que, no demais, o Município está presente em praticamente todas as 

organizações de eventos em que é solicitado e, sempre que são solicitados apoios pelas 

coletividades, o município apoia e muitas vezes assume a própria despesa. ----------------------  

Quanto ao protocolo propriamente dito, relembrou que o mesmo não reflete o apoio que o 

Município dá anualmente à Confraria, recordando especialmente o apoio na promoção e 

divulgação da Semana da Chanfana, que ascende a milhares de euros. Deu conta de que 

os protocolos são, normalmente, para que as instituições possam fazer face às suas 

despesas correntes e com algumas atividades, quando identificam essas necessidades. 

Apontou ainda que, nesta fase, não é fácil atribuir grandes apoios. ----------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, compreendendo que tenham 

dificuldades, mas as instituições também as têm. --------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, recordando que o valor 

de 2500 euros é precisamente o que consta da proposta da Confraria da Chanfana para o 

apoio deste ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Atribuição de 

Apoios Financeiros | 2022, a celebrar entre Município de Vila Nova de Poiares e a Confraria 

da Chanfana de Vila Nova de Poiares. ----------------------------------------------------------------------  

 PLANEAMENTO E OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------  
UNIDADE DE OBRAS E PLANEAMENTO -------------------------------------------------------------  
Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------------------------  
21- Processo de Obras n.º 26/2021 - Licenciamento de construção de armazém para 
parqueamento de veículos agrícolas - João Manuel Limpo Marçal - Rua do Ercasol, 
n.º 88, Casais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 26/2022, cujo titular é João Manuel Limpo Marçal, 

processo constituído com vista ao licenciamento de construção de armazém para 

parqueamento de veículos agrícolas, sito em Rua do Ercasol, n.º 88, Casais, freguesia de 

Arrifana, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ---------------------------------------------  

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

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

 22- Processo de destaque nº 8/2022 - João Marco Silva da Costa; ---------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de destaque, requerido por João Marco 

Silva da Costa, referente a terreno sito na Av. D. Afonso Henriques, Algaça/Pereiro de 

Baixo, freguesia de Arrifana. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 23- Vistoria a imóvel em risco de insalubridade, segurança e más condições de 
arranjo estético - Balteiro-Arrifana - Notificação; ---------------------------------------------------  
----- Foi presente a informação técnica, com registo nº 11369/2022.  --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta a gravidade da situação 

verificada, notificar os proprietários, nos termos apresentados no parecer dos serviços 

técnicos e condições impostas.  -------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------- PONTO VI  --------------------------------------  

 --------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------  

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

 ------------------------------ Antes da Ordem do Dia -----------------------------------  
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 -------------------------------- PONTO VII  -------------------------------------  

------------------------ INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO --------------------------------  
----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, dando conta do problema de 

saúde que afetou o colega de vereação do PSD, Francisco Silva, fazendo votos de rápidas 

melhoras.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Manifestou preocupação com o cruzamento junto à igreja que é constantemente palco 

de acidentes e que já abordou nesta câmara, dizendo ser urgente encontrar alternativas. 

Apontou que nessa altura foi dito pelo Sr. Presidente que estavam a ser ponderadas 

alterações, mas ainda nada foi feito, tendo havido mais um acidente e, ao contrário do que 

disse o Sr. Presidente nessa reunião, que a maioria dos acidentes era só chapa, desta vez 

houve necessidade de socorro e encaminhamento ao hospital. Disse estar muito 

preocupada porque poderá haver um acidente mais grave, pedindo que a situação seja 

analisada e encontrada uma alternativa para evitar estes acidentes. --------------------------------  

----- Manifestou ainda preocupação pelo condicionamento dos horários de atendimento das 

Finanças, que vão encerrar a tesouraria às quintas-feiras, o que irá condicionar as pessoas 

e as empresas. Manifestou-se preocupada porque nada garante que estes encerramentos 

não possam ser alargados a outros serviços, ou até mesmo ao encerramento total, pedindo 

que o Município interceda para se perceber o que se está a passar. --------------------------------  

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

neste caso das Finanças, se o tesoureiro se reformar, o mais certo é que o Estado resolva 

encerrar o serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Questionou sobre o destino das cozinhas que foram eliminadas aquando da 

requalificação do Mercado Municipal, que serviam para a realização de eventos, obrigando a 

que tivesse de se arranjar alternativas provisórias, perguntando também se foi a Câmara 

Municipal ou as instituições que tiveram de providenciar essas alternativas aquando da festa 

que veio minimizar a falta da Poiartes em Setembro. ----------------------------------------------------  

----- Deu os parabéns à Confraria da Chanfana pela realização do Capítulo, em que teve 

oportunidade de participar, pela primeira vez, considerando ter sido muito bonito e que deu 

muita visibilidade a Poiares. Lamentou que não estivesse ninguém do Executivo, 
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compreendendo que o Sr. Presidente estivesse ausente em férias e que a Sra. Vereadora 

Maria da Luz estivesse em isolamento com COVID. -----------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, dando conta do processo de 

concretização da transferência de competências na educação, referindo que tem significado 

uma sobrecarga enorme para os trabalhadores, mas que nestes primeiros dias do arranque 

do ano letivo tem sentido um feedback muito positivo. Fez questão de deixar um louvor aos 

trabalhadores que têm dado tudo de si, com muitas horas extraordinárias e empenho 

pessoal para que tudo corresse bem, e de facto correu. Considerou que há ainda ajustes a 

fazer, mas que o sucesso deste arranque do ano se deve ao excelente trabalho realizado 

pelos trabalhadores do Município. ----------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, expressando um voto 

de rápidas melhoras ao Sr. Vereador Francisco Silva, neste momento menos bom que está 

a passar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Sobre a Confraria da Chanfana e a realização do Capítulo, informou que, 

lamentavelmente, não pôde estar presente devido a um imprevisto familiar, sendo que teve 

oportunidade de informar no momento a Sra. Mordomo-Mor, apresentado desculpas pela 

ausência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------- PONTO VIII  ------------------------------------  

 ------ INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL --------  
----- Francisco Silva – apresentou votos de rápidas melhoras. ---------------------------------------  

----- Cruzamento – Esclareceu que na reunião em que a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, 

do PSD, falou sobre o assunto, disse que tendencialmente os acidentes serão só chapa, 

dada a reduzida velocidade que se pratica naquela zona, contudo tal não significa que não 

poderão haver acidentes mais graves, esperando que tal não aconteça. ---------------------------  

----- Relembrou que na altura as alterações e intervenções que foram indicadas são de 

médio-longo prazo, não sendo possível que aconteçam no imediato, apenas o reforço da 

sinalização e uma pintura no pavimento a fim de reforçar o alerta da proximidade de 

cruzamento com paragem obrigatória. -----------------------------------------------------------------------  

----- Finanças – disse ser uma preocupação da qual também partilha, sendo que não se 

vislumbram muitas soluções. Disse compreender o constrangimento que cria às pessoas 
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que estão habituadas ao atendimento presencial, sendo que para as empresas não será tão 

preocupante, dado que poucas já recorrem ao serviço presencialmente. --------------------------  

----- Cozinhas do Mercado – Informou que tudo o que saiu daqueles espaços foi 

diretamente para o lixo na medida em que não tinha quaisquer condições mínimas de 

utilização, representando inclusivamente algum perigo de uso. Acrescentou que foram 

aproveitados alguns balcões em inox, mas que tudo o resto, nomeadamente equipamentos 

foi para o lixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu que o espaço do Mercado é multiusos, foi assim que foi pensado, e serve por 

isso para várias utilizações, sendo que o Município tem um conjunto de equipamentos 

amovíveis, que usa e monta em vários locais, como a Alameda Santo André na Poiartes, no 

Mercado Antigo, no Festival do Petisco, entre muitos outros, pelo que foi exatamente o que 

aconteceu também no Poyares.com(e). ---------------------------------------------------------------------  

----- Capítulo – Congratulou-se pelo sucesso do evento. -----------------------------------------------  

---- Poyares.com(e) - Congratulou-se também pelo sucesso do evento, que preencheu, e 

bem, um espaço no calendário. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------- ENCERRAMENTO --------------------------------  

----- 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 36 minutos. -----------  
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