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----- Reunião Ordinária Pública de 7 de outubro 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 -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Nuno Alexandre Antunes Rocha, em substituição da Sra. Vereadora 

Maria Albertina Ferreira, do PSD,  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1- Despacho n.º 90 / 2022 - Protocolo de Colaboração - Obras no Pólo de 
esterilização e instalação de estores no Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - 
Para Ratificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Despacho nº 90/2022, do Sr. Presidente da Câmara 

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

----- “DESPACHO Nº 90 / 2022 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  ------------------------------------------  

Obras no Pólo de esterilização e instalação de estores no Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares  -  

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

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

No dia 07 de julho de 2022, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. procedeu à 

publicação do Aviso Convite n.º 12/C01-i01/2022, tendo sido republicado a 11 de agosto de 2022.  ----  

O referido Aviso Convite previu a apresentação de candidaturas enquadradas no Investimento RE-

C01-i01 –– “Cuidados de saúde primários com mais respostas”, que se enquadra a meta i1.08 – 

Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de 

contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais, 

prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (doravante PRR).  ----------------------------------------------  

As intervenções abrangidas pelo presente investimento destinam-se à melhoria das acessibilidades, 

condições de segurança e conforto para utentes e profissionais, à beneficiação e adequação às 



 

 

  

 2  

prestações de cuidados e aos planos de contingência, à manutenção e conservação de edifícios, bem 

como à valorização ambiental e promoção da eficiência energética.  ---------------------------------------------  

Os municípios dispõem de atribuições no domínio da saúde, de acordo com a alínea g) do nº 2 do 

artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estabelece o artigo 4.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que “a prossecução das atribuições e o 

exercício das competências das autarquias locais devem respeitar os princípios da descentralização 

administrativa, da subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e da 

proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das atribuições do Estado”.Nos 

termos da alínea r) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal “colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal em parceria com 

entidades da administração central”.  -------------------------------------------------------------------------------------  

A Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. e o Município de Vila Nova de Poiares 

reconhecem a necessidade de obras no Polo de esterilização e instalação de estores do Centro de 

Saúde de Vila Nova de Poiares para a prestação de cuidados de saúde adequados, assumindo as 

partes esta intervenção como prioritária e urgente.  -------------------------------------------------------------------  

Assim, face ao exposto, e considerando que a próxima reunião de Câmara se realizará somente no 

dia 07 de outubro, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 

12 de setembro:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração, com vista à apresentação de candidatura 

enquadrada no Investimento RE-C01-i01, meta i1.08, para a realização de obras no Pólo de 

esterilização e instalação de estores no Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares, a celebrar com a 

ARSC, I.P., que se anexa ao presente despacho;  --------------------------------------------------------------------  

b) Proceder à assinatura do Protocolo de Colaboração, com a ARSC, I.P.  ------------------------------------  

REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL, DE 07 DE OUTUBRO, PARA 

RATIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO Nº 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de aprovação da minuta do 

Protocolo de Colaboração a celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, 

bem como a decisão de proceder à assinatura do referido Protocolo. -------------------------------  

2- Processo limpeza de terreno - Av.ª Liberdade - inf.11744/2022 - Notificação - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo nº 11744/2022. ----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de notificação das 

proprietárias do terreno identificado na Avenida de Liberdade, em Vila Nova de Poiares, 

para procederem à limpeza da propriedade em questão, ao abrigo do n.º 5 do artigo 37º do 

Regulamento Municipal Florestal em vigor neste município (salubridade e saúde pública). ---  
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3- Ata nº 24/2022;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador Nuno Rocha, do 

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

----- Para este assunto foi presente a Ata nº 24/2022. ---------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 24/2022. ------------------------------  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 2642 - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11628/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2642, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 850 - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11464/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 850, no âmbito do procedimento Casa 

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

 6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 4693 - Nº Pedido 
141327/2022- Para Ratificação;  ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11642/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4693, no âmbito do procedimento Casa 

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

 7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 4693 - Nº Pedido 
147487/2022 - Para Ratificação;  --------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11997/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4693, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 8- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 5717 - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11628/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5717, no âmbito do procedimento Casa 

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

 9- Cedência de Espaço Cultural - Salão de Congressos CCP - Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares;  -------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação com registo nº 

11539/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

utilização do Salão do Congressos do CCP pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 10- Cedência de Espaço - Pavilhão GimnoDesportivo - ARSM - Associação 
Recreativa de São Miguel;  -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo nº 11826/2022.  -------------------  

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

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo pela Associação Recreativa de São Miguel. -----------  

 11- Cedência de Espaço - Estádio Municipal Rui Manuel Lima - Clube de Futebol "Os 
Idosos";  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo nº 11830/2022.  -------------------  

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

utilização do Estádio Municipal Rui Manuel Lima pelo Clube de Futebol “Os Idosos”. ----------  

 12- Cedência de Espaço - CCP - ZIF Sto. André; ----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a proposta nº 87/2022 da Sra. 

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

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

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo pela Associação Recreativa de São Miguel. -----------  

13- Resumo Diário de Tesouraria - Para Conhecimento;  -----------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 06 de outubro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.367.137,56 € (um milhão, 

trezentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos) e 
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em Operações não Orçamentais a quantia de 283.891,69 € (duzentos e oitenta e três mil, 

oitocentos e noventa e um euros e sessenta e nove cêntimos). ---------------------------------------  

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

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

no período compreendido entre 16 de setembro e 06 de outubro de 2022, no valor total de 

286.116,50 € (duzentos e oitenta e seis mil cento e dezasseis euros e cinquenta cêntimos). -  

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

15- Acolhimento de famílias ucranianas - Apoio financeiro para despesas correntes - 
proc. 12271/2022;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 12271/2022. ---------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD, solicitando o enquadramento deste 

apoio e do outro proposto no ponto seguinte, questionando se quem requereu o apoio foram 

os próprios proprietários das habitações ou se foi feito diretamente pelas famílias. -------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que é uma proposta do 

próprio Executivo, na medida em que os proprietários das habitações não estão a receber 

qualquer comparticipação para este acolhimento das famílias ucranianas. Acrescentou que 

as proprietárias cederam as habitações na expectativa de virem a celebrar um contrato de 

arrendamento com o Município, processo que ainda não está concluído em virtude de estar 

a ser conduzido pelo IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Explicou ainda 

que na ausência deste contrato, todas as despesas de eletricidade e água que têm sido 

consumidas pelas famílias acolhidas estão a ser custeadas pelas proprietárias das 

habitações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD, questionando se o apoio será para as 

famílias ou para os proprietários, tendo o sr. Presidente da Câmara respondido que é aos 

proprietários. O Sr. Vereador do PSD considerou que se está a abrir um precedente 

complicado ao atribuir um apoio social a quem nem sequer fez um pedido ao Município. -----  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que as despesas foram 

feitas pelas famílias ucranianas acolhidas e estão a ser suportadas pelas proprietárias das 
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habitações apenas porque ainda não foi celebrado contrato de arrendamento, pelo que o 

Executivo entende que não devem ser as proprietárias a suportar os custos das despesas. --  

----- Interveio novamente o Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD, referindo que, na ausência 

de pedido de apoio, se pode supor que na altura em que as proprietárias se predispuseram 

a ceder as habitações já contavam com essa despesa. -------------------------------------------------  

----- Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dizendo não saber se tal 

corresponde à verdade, mas entende que não devem ser as proprietárias a suportar estas 

despesas, pelo que apresenta estas propostas de apoio. ----------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador Nuno Rocha, do 

PSD, aprovar a atribuição de um apoio financeiro a Maria Fernanda Ferreira Pedroso de 

Lima, de 517,36€ (quinhentos e dezassete euros e trinta e seis cêntimos) para custear os 

encargos com a água e a eletricidade. ----------------------------------------------------------------------  

 16- Acolhimento de famílias ucranianas - Apoio financeiro para despesas correntes - 
proc. 12272/2022;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 12272/2022. ---------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador Nuno Rocha, do 

PSD, aprovar a atribuição de um apoio financeiro a Cláudia Isabel Simões Pedroso de Lima, 

de 171,90€ (cento e setenta e um euros e noventa cêntimos) para custear os encargos com 

a água e a eletricidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 17- Programa Abem Solidário - Protocolo com Associação Dignitude - 2ª Adenda;  ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 12270/2022, 

acompanhada da minuta da segunda adenda ao Protocolo. -------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando qual a base de 

critério para o aumento do apoio para 135€/pessoa. -----------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que é valor que a 

Associação pratica com todas as Câmaras Municipais com quem tem protocolo no país, e 

que não é negociado individualmente, acrescentando que o apoio social prestado é de 

grande relevância e que o investimento realizado pelo Município não tem sido muito 

significativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

houve alguma reunião para perceber se podia haver essa negociação ou não. ------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo que houve de 

facto tentativa de negociação, tendo a Associação Dignitude apresentado este valor em 

função dos custos elevados que teve também durante o período COVID, com as pessoas 

que recorreram mais às farmácias e da análise que fez, concluindo pela necessidade do 

aumento para os valores apresentados. ---------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD, referindo que nos documentos a 

Associação indica que os valores estão alinhados com o IAS e os aumentos dos 

medicamentos na ordem dos 35%, questionando se não haveria possibilidade de negociar 

esta contabilização de preços de forma semestral em vez de anual. --------------------------------  

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

Associação Dignitude tem necessidade de uniformizar critérios e procedimentos com as 

diferentes autarquias com quem tem parceria. Reforçou que, apesar de tudo, o investimento 

que tem sido feito não é muito significativo em função do importante apoio social que 

representa e que no entender do Município deve ser renovado e continuado. --------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da segunda adenda ao 

Protocolo a celebrar com a Associação Dignitude. -------------------------------------------------------  

18- Programa Regime Fruta Escolar - Proposta técnica;  -----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, a informação técnica com registo 

n.º 12224/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

19- Processo de Obras nº 38/2022 - legalização de alterações e ampliação de uma 
moradia unifamiliar - Fernando Jorge de Almeida Henriques - Rua Dr. Antonino 
Henriques, Moura Morta;  ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 38/2022, cujo titular é Fernando Jorge de Almeida 

Henriques, processo constituído com vista à legalização de alterações e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua Dr. Antonino Henriques, Moura Morta, freguesia de 

Lavegadas, destinado à aprovação do projeto de arquitetura.  ----------------------------------------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

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

 20- Processo de Obras nº 2/2022 - Construção de edifícios de habitação coletiva e 
lojas de comércio e serviços - Marcelino Rodrigues dos Santos Reis - Largo da 
República / Av. da Liberdade;-------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 2/2022, cujo titular é Marcelino Rodrigues dos 

Santos Reis, processo constituído com vista ao licenciamento de Construção de edifícios de 

habitação coletiva e lojas de comércio e serviços, no Largo da República / Av. da Liberdade, 

freguesia de Poiares (Sto. 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. --------------------------------------------------------------  

   -------  

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, felicitando o Município 

por ter atendido às interpelações que o PSD fez em várias reuniões de câmara a 

propósito da situação perigosa do cruzamento junto à igreja, tendo pintado o 

pavimento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu também que o município recebeu um prémio na área da mobilidade, 

tendo tido conhecimento do mesmo através da imprensa, acrescentando que era 

uma aposta e investimento do Executivo atual e com a qual o PSD não concorda, 

considerando que, não obstante, é importante que seja feita a manutenção dessas 

estruturas, na medida em que a ciclovia, na área da Zona Industrial, se encontra 

cheia de silvas, não permitindo que as pessoas possam ali circular. ------------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD, referindo estar presente nesta 

reunião pelos piores motivos, a situação de saúde do vereador Francisco, 

aproveitando para lhe desejar rápidas melhoras. Agradeceu ainda a forma como foi 

bem recebido. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, fazendo o ponto de 

situação referente aos processos de transferência de competências nas várias 

áreas. Deu conta de que na área da Ação Social irá, tudo indica, acontecer a partir 

de Janeiro de 2023, tendo havido uma reunião de preparação para em conjunto com 

os parceiros se fazer um ponto de situação, reconhecendo que há ainda muitas 

dúvidas de como se vai concretizar, sendo certo apenas que irá ser possível alocar 

três técnicas a esta área, ao contrário do que estava previsto antes, em que era 

apenas um. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na área da educação disse ter havido uma reunião de acompanhamento onde 

foi analisado a forma como está a correr o processo, encontrando-se a aguardar que 

seja analisado o rácio do número de assistentes técnicos; apontou que a plataforma 

que teve de ser adquirida para os cartões de aluno está a dar muito trabalho, mesmo 

a nível informático, face aos constrangimentos manifestados pela empresa que é a 

única a dar resposta a nível nacional e que tem tido dificuldades em colocar tudo em 

funcionamento. Acrescentou que há situações pontuais de constrangimentos que 

ainda não foram ultrapassados, mas que estão a ser trabalhados. Apontou que as 

CAF’s e AAF’s estão também a funcionar bem, sendo que a nível das AEC’s é ainda 

cedo para balanços, não obstante o feedback muito positivo que tem chegado dos 

pais e encarregados de educação. Deu conta de que o projeto EPIS está avançar, 

noutros moldes porque não o renovámos, mas com outros instrumentos de 

metodologia semelhantes que estamos a usar. Referiu que o facto de serem as 

mesmas técnicas que estão a assegurar as AEC’s constitui uma mais-valia no 

sentido de que se apercebem das dificuldades das crianças, fazendo um diagnóstico 
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mais completo, percebendo, por exemplo, que é melhor não avançar já, mas um 

pouco mais tarde, permitindo estabilização de comportamentos por parte das 

crianças mais pequenas que ingressaram agora no 1º ciclo e que necessitam de 

mais tempo para ‘assentarem’. Indicou também que os próprios rastreios de saúde 

iniciarão mais tarde, pela mesma razão. ------------------------------------------------------------  

----- Sobre a transferência de competências na área da Saúde deu conta da 

realização de uma reunião com o diretor do ACESPIN, Dr. Vítor, para articulação de 

algumas matérias, nomeadamente a retirada do depósito de gás que não está a ser 

utilizado no centro de saúde, a central telefónica que foi adquirida, mas que ainda 

não foi fornecida por se encontrar com stock esgotado, na medida em que foi um 

contrato realizado a nível nacional e que tem tido também alguns constrangimentos. 

Também a área de lavandaria e esterilização foi analisada, na medida em que é na 

unidade de Poiares que são tratadas as roupas de outros dois concelhos vizinhos, 

estando a ser realizados contactos para que passe a ser contratualizado com as 

IPSS locais desses concelhos, desonerando os serviços de Poiares. Referiu que na 

parte da esterilização não é tão fácil, pela especificidade da maquinaria, a que 

acresce o facto das três funcionárias que ali estão alocadas, irão terminar contrato, 

dado que estavam contratadas ao abrigo da situação COVID e não irão renovar. 

Deu conta de espera que estas e outras situações estejam plenamente resolvidas 

antes de se assinar o auto de transferência de competências. -------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando as boas-

vindas ao Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD, que não veio só pelos piores motivos, 

mas também pelos melhores, dado que a ausência da Sra. Vereadora Maria 

Albertina Ferreira, do PSD, se deveu ao facto de ir a Londres para o nascimento do 

neto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu conta de que esteve recentemente na Polónia, em representação do 

Município, ao abrigo de uma candidatura, financiada a 100%, sobre 
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desmaterialização e digitalização administrativa, em conjunto com município da 

Letónia, onde disse ter sido possível uma interessante e enriquecedora partilha de 

experiências e conhecimento do que se faz de diferente nesta área. Sublinhou 

também a importância dada ao ponto de vista ambiental na desmaterialização e 

digitalização, bem como às boas práticas em matéria da segurança informática e dos 

dados. Realçou ainda o que considerou ter sido um ponto alto, o concerto da banda 

nacional Ucraniana de bandura, que se encontra refugiada na Polónia e que foi de 

uma qualidade absolutamente fora de série. -------------------------------------------------------  

---- Cruzamento junto à Igreja – agradeceu as felicitações, mas esclareceu que a 

solução encontrada não foi do PSD, mas dos serviços municipais que a executaram. 

----- Ciclovias – disse ter sido tomada nota da chamada de atenção, acrescentando 

que o propósito das ciclovias foi o de servir o objetivo das pessoas se poderem 

deslocar entre as suas residências e o local de trabalho de forma mais sustentável, o 

que naquele local concreto que foi indicado tal ainda não se verifica, dado que ainda 

não há empresas a laborar. Disse dará indicação para a limpeza das ervas e silvas, 

mas que está mais preocupado com a falta de civismo das pessoas que usam o 

parque de resíduos ali próximo para despejo de todo o tipo de materiais e que 

inclusivamente sobrepõem as ciclovias com viaturas, algumas pesadas, numa 

completa falta de respeito e de civismo. -------------------------------------------------------------  

----- Deu as boas-vindas ao Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD, formulou votos de 

rápidas melhoras ao vereador Francisco Silva e felicitou a vereadora Maria Albertina 

Ferreira pelo nascimento do neto. ---------------------------------------------------------------------  

----- Transferência de Competências – disse que o processo no âmbito da 

educação é o mais complicado pela dimensão e número de pessoas envolvidas, 

bem como a alteração de práticas e mudança de rotinas que é sempre complicada 
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de gerir, com muitas resistências. Disse que apesar de não ter sido um início de ano 

letivo perfeito acabou por correr relativamente bem, sendo que o que correu menos 

bem será alvo de avaliação para se melhorar no futuro. ----------------------------------------  

----- Deu conta de que na área da saúde há uma diferença, face às restantes áreas, 

na medida em que depende da assinatura do auto de transferência de competências 

para entrar em vigor, pelo que garantiu que não será assinado sem que estejam 

reunidas condições para o efeito. Assumiu que é uma área com especificidades 

difíceis de gerir, com necessidade de investimento profundo no edifício, tendo-se 

conseguido uma pequena intervenção, mas que ainda está longe da intervenção 

necessária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à área de Ação Social referiu que a proposta inicial tinha sido 

claramente reprovada pela generalidade dos municípios, em função dos recursos 

manifestamente insuficientes e que, depois da intervenção da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses houve a garantia de que as contrapartidas serão 

reforçadas e disponibilizadas verbas para mais técnicos. --------------------------------------  

----- Preparação do Orçamento para 2023 – Manifestou-se muito preocupado 

porque a preparação do orçamento está a ser um processo muito complicado, face 

ao aumento de custos generalizado, quer com energia, quer com materiais, recursos 

humanos e agora também do transporte público de passageiros. Recordou que a 31 

de dezembro termina o contrato de concessão com a Transdev e que a CIM-Região 

de Coimbra já lançou concurso, que ficou deserto, e que está a ser preparado novo 

procedimento. Referiu ainda que o estudo para a comparticipação do défice tarifário 

vai ascender a várias centenas de milhares de euros. ------------------------------------------  

----- Transdev – Informou que a acrescer a estas dificuldades identificadas a 

Transdev enviou uma carta à Câmara Municipal, cujo teor leu na íntegra, 

lamentando que coloquem em causa as questões legais de contratação pública a 

que o Município está obrigado e tenham uma atitude de autêntica chantagem para 



 

 

  

 13  

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

forçar um contrato, sob pena de em alternativa não garantirem a continuidade do 

serviço. Explicou que a empresa que realizou o estudo para a CIM-Região de 

Coimbra garante que as carreiras de Vila Nova de Poiares são quase todas 

sustentáveis em período letivo. Disse ainda não ser possível realizar um contrato de 

prestação de serviços diretamente com esta empresa, nem há tempo de o fazer, 

além de que existe um procedimento concursal em curso, afirmando-se muito 

preocupado porque no dia 1 de janeiro de 2023 não se sabe se vai haver transporte 

público de passageiros. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 18 minutos.--  
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