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----- Reunião Ordinária Pública de 18 de novembro de 2022 no Salão Nobre da 

Câmara Municipal  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas  -------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria Albertina Simões Ferreira  -----------------------------------------------------  

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

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

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

1- Ata nº 27/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Retirado da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------  

2- SIADAP - Definição da Visão, Missão e Objetivos Estratégicos - Novo Ciclo 
Avaliativo do SIADAP 2023-2024; -------------------------------------------------------------------------  
 ----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 97 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ---------   

SIADAP; DEFINIÇÃO DA VISÃO, MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  --------------------------------  

Novo Ciclo Avaliativo do SIADAP 2023-2024 ---------------------------------------------------------------------------   

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

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro, procede à adaptação aos serviços da 

administração autárquica do sistema integrado de avaliação de desempenho na administração 

pública (SIADAP), aprovado peia Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro; ---------------------------------------  
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- O nº1 do artigo 4º do referido Decreto Regulamentar, que estabelece o seguinte: “O SIADAP 

articula-se com o sistema de planeamento da Câmara Municipal, constituindo um instrumento de 

acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais determinados 

pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, baseado em indicadores de 

medida a obter pelos serviços”; ---------------------------------------------------------------------------------------------   

- Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do Decreto Regulamentar acima mencionado, a “fixação dos 

objetivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, tendo em conta as suas competências 

orgânicas, os objetivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo, os compromissos 

assumidos na carta de missão pelo dirigente superior, quando exista, os resultados da avaliação do 

desempenho e as disponibilidades orçamentais”; ----------------------------------------------------------------------   

- A articulação com o sistema de planeamento pressupõe a coordenação permanente entre todas as 

unidades orgânicas – nº 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar; -----------------------------------------------   

Neste sentido, para a implementação do SIADAP, importa fixar os objetivos estratégicos, de modo a 

serem operacionalizados e desenvolvidos ao nível dos diferentes subsistemas do SIADAP: --------------  

• Subsistema de Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas dos Municípios (SIADAP 1); -----   

• Sistema de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes dos Municípios (SIADAP 2); -----------------------   

• Sistema de Avaliação de Desempenho dos Trabalhadores dos Municípios (SIADAP 3). ------------------   

Considerando também que: -------------------------------------------------------------------------------------------------   

- No exercício da MISSÃO e das funções e atribuições da autarquia, bem como no cumprimento das 

competências dos seus órgãos e serviços, devem ser prosseguidos os seguintes objetivos: --------------   

a) Conceder aos cidadãos um serviço público autárquico cada vez mais eficaz, eficiente e célere, 

através de uma melhor qualidade de prestação de serviços às populações; -----------------------------------  

b) Prestar um serviço de qualidade, na prossecução do interesse público e no respeito pelos direitos 

dos cidadãos, satisfazendo as suas expetativas e necessidades, com vista à melhoria da qualidade 

de vida e de bem-estar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

c) Promover a desburocratização e racionalização dos circuitos administrativos, através do 

reengenharia dos processos e da responsabilização dos intervenientes na implementação das 

decisões dos órgãos municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Promover o desenvolvimento dos recursos humanos em todas as suas vertentes, criando -lhe as 

condições adequadas à sua valorização e motivação profissional; ------------------------------------------------   

e) Regulamentar e gerir, sob sua responsabilidade e no interesse seus munícipes, fins de interesse 

público, tendo como objetivo principal, a melhoria das condições de vida, trabalho e lazer dos 

cidadãos do concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

f) Promover o diálogo, a participação e transparência da administração autárquica, através de uma 

maior aproximação aos munícipes, dinamizando uma maior participação dos cidadãos na vida do 

Município, no sentido de uma verdadeira administração aberta; ---------------------------------------------------  

g) Otimizar a utilização dos recursos disponíveis, assegurando a adequação dos trabalhadores às 

necessidades existentes, bem como assegurar uma eficaz, transparente e rigorosa gestão e afetação 

de recursos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

h) Aumentar o prestígio, a dignificação e a valorização cívica e profissional dos trabalhadores 

municipais, mas também da sua responsabilização. ------------------------------------------------------------------   

- O Município de Vila Nova de Poiares tem a seguinte VISÃO, atuando no sentido de: ----------------------   
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a) Promover um concelho mais moderno e próximo dos cidadãos com reconhecimento de elevados 

indicadores de qualidade de vida e bem-estar; -------------------------------------------------------------------------  

b) Promover o progresso e o desenvolvimento sustentável e socialmente responsável do Concelho, 

aos níveis ambiental, económico e social, apostando numa gestão pública de promoção da qualidade, 

dinamização e competitividade do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------   

c) Primar por uma gestão pública com capacidade de resposta aos objetivos de crescimento do 

concelho e às necessidades dos seus munícipes, através da gestão participada mediante uma prática 

de permanente diálogo com os cidadãos e com os agentes sociais e económicos; --------------------------   

d) Ser reconhecido como um município de referência pelo bom desempenho da gestão pública em 

todas as atividades desenvolvidas pela sua eficiência e eficácia.--------------------------------------------------   

Assim sendo, tendo em consideração a Visão e a Missão do Município de Vila Nova Poiares, 

constante do Regulamento da Organização dos Serviços Município, acima transcritas, propõe-se os 

seguintes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS para o ciclo avaliativo 2023-2024: -----------------------------------  

OE1 - Desenvolver, consolidar e otimizar todos os recursos do município assegurando 

sustentabilidade económica e financeira o equilíbrio do mesmo, bem como zelar pela salvaguarda e 

boa gestão dos ativos patrimoniais do Município. ----------------------------------------------------------------------   

OE2 - Melhorar o desempenho organizacional. ------------------------------------------------------------------------   

OE3 - Promover a qualificação e o reforço de competências dos colaboradores e a sua satisfação e 

motivação; desenvolver o capital humano, otimizando a participação na formação e valorização dos 

trabalhadores; melhorar as condições de trabalho; e apostar na melhoria contínua da qualificação dos 

serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE4 - Assegurar e aprofundar a gestão orientada para os municípios baseada na qualidade contínua 

dos serviços prestados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE5 - Assegurar e aprofundar a gestão orientada para os munícipes, aumentando a capacidade de 

resposta no âmbito das atividades municipais e dinamizando a proximidade entre os munícipes e os 

serviços municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE6 - Desenvolver condições para incentivar novos investimentos para o concelho fomentando o 

empreendedorismo como fator de promoção do desenvolvimento económico e social do concelho. ----   

OE7 - Captar proactivamente investimentos para o concelho que melhorem a empregabilidade dos 

munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE8 - Promover e apoiar a atratividade, a competitividade e a inovação através de ações e 

dinamização para promoção do emprego, investimento, tecnologia e inovação, agricultura, comércio, 

turismo e desporto, tendo como principal finalidade a elevação dos níveis de qualidade de vida dos 

munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE9 - Valorizar o património cultural e artístico do concelho. -------------------------------------------------------   

OE10 - Promover o acesso à cultura em todos os domínios e reforçar a identidade local. ------------------   

OE11 - Assegurar o desenvolvimento social e comunitário, fomentando a qualificação e aprofundando 

as parcerias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE12 - Promover o concelho como um território sustentável e de bem-estar como um destino turístico 

estratégico e de excelência, reconhecido pela sua conservação paisagística, preservação ambiental e 

qualidade das infraestruturas turísticas. ----------------------------------------------------------------------------------   

OE13 – Desenvolver medidas de prevenção da mobilidade sustentável e melhoria da rede de 

transportes urbanos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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OE14 - Reforçar o seu papel na melhoria da qualidade de vida das populações mais fragilizadas e no 

estímulo às entidades que intervêm diretamente nesta área. -------------------------------------------------------   

OE15 - Assegurar a qualidade da educação nas Escolas e Jardins de Infância do concelho, o direito à 

cidadania dos jovens e à educação ao longo da vida, contribuindo para o fortalecimento da coesão 

social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE16 - Reforçar a política desportiva municipal, promovendo uma cidadania ativa através do lazer e 

do incremento da prática desportiva, por forma a combater o sedentarismo e as suas nefastas 

consequências; apoiar os agentes associativos, culturais e desportivos do concelho. -----------------------   

OE17 - Promover a educação ambiental e estilo de vida saudáveis. ---------------------------------------------   

OE18 – Implementar ações que contribuam para a saúde e proteção animal. ---------------------------------   

OE19 - Contribuir para uma gestão mais sustentável da floresta sob o ponto de vista económico e 

ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OE20 - Aumentar a segurança e melhorar os serviços de proteção civil do concelho. -----------------------   

OE21 - Assegurar o planeamento e a gestão urbanística excelência no Município. --------------------------   

OE22 – Promover na vertente do ambiente e Urbanismo iniciativas e ações que visem o 

desenvolvimento ecológico sustentável e saudável do concelho e impulsionar a utilização de energias 

renováveis e a eficiência energética. --------------------------------------------------------------------------------------   

Considerando, por fim, o modelo de estrutura orgânica em vigor, publicado no Diário da República, 2ª 

série, n.º 202, de 21 de outubro de 2019, através do Despacho n.º 9517/2019, alterado que foi pelo 

Despacho n.º 15/2021, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 52, de 16 março de 2021, 

propõe-se que sejam abrangidas, para efeitos de avaliação de desempenho, as seguintes Unidades 

Orgânicas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• Unidade de Obras e Planeamento (UOP), subdividida em: --------------------------------------------------------   

- Planeamento e Obras Particulares (POP) ------------------------------------------------------------------------------   

- Obras Públicas e Infraestruturas Municipais (OPIM) ----------------------------------------------------------------   

• Unidade Administrativa (UA), subdividida em: ------------------------------------------------------------------------   

- Financeira ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Administração e Recursos Humanos (ARH) ---------------------------------------------------------------------------   

• Unidade de Funções Sociais (UFS), subdividida em: ---------------------------------------------------------------   

- Serviços Sociais e Educação (SSE) -------------------------------------------------------------------------------------   

- Desenvolvimento Desportivo Associativismo e Juventude (DDAJ) ----------------------------------------------  

- Desenvolvimento Cultural e Turismo (DCT) ---------------------------------------------------------------------------  

• No âmbito dos serviços enquadrados por legislação especifica incluem-se os seguintes: ----------------   

- Polícia Municipal (PM) -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) --------------------------------------------------------------------------   

- Serviços de Medicina Veterinária Municipal (SMVM) ----------------------------------------------------------------   

• No âmbito das unidades funcionais de natureza técnica e administrativa incluem -se os seguintes 

gabinetes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Gabinete de Informática (GI) -----------------------------------------------------------------------------------------------   

- Gabinete de Apoio ao Julgado de Paz (GAJP) ------------------------------------------------------------------------   

- Gabinete de Apoio ao Empreendedor (GAE) --------------------------------------------------------------------------  

- Gabinete Comunicação, Relações Públicas e Marketing (GCRPM) ---------------------------------------------   
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Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do nº 1 do artigo 4.º e alínea 

a) do artigo 5.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro, aprovar os objetivos 

estratégicos para 2023-2024.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de voto do PSD será a abstenção, não obstante considerar que se trata de um assunto 

muito importante para os funcionários e para a sua progressão na carreira.-----------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que, além de importante é 

obrigatório, sendo que compete à Câmara Municipal deliberar sobre o assunto, daí que seja 

importante todos participarem na discussão do ponto e trazerem os contributos que 

entendam pertinentes para melhorar o documento. ------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das vereadoras, do PSD, aprovar, 

ao abrigo do nº 1 do artigo 4.º e alínea a) do artigo 5.º do Decreto-Regulamentar n.º 

18/2009, de 04 de setembro, os Objetivos Estratégicos para 2023-2024. --------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, solicitando a disponibilidade das 

Sras. Vereadoras para discutir e votar primeiro o ponto 4, sobre a Alteração da Estrutura 

Orgânica do Município e depois o ponto 3, referente ao Mapa de Pessoal, dado que o 

mesmo já foi elaborado de acordo com a nova estrutura orgânica proposta. A sugestão foi 

aceite unanimemente, sem que nenhuma das vereadoras tenha manifestado qualquer 

oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Jurídico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4- Alteração da Estrutura Orgânica Municipal - Regulamento da Organização dos 
Serviços do Municipio de Vila Nova de Poiares; ------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

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

“PROPOSTA Nº 102 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA MUNICIPAL - Regulamento da organização dos 

Serviços do Município de Vila Nova de Poiares ------------------------------------------------------------------------   

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

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   

Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1. Em 01 de novembro de 2019, e após publicação na 2ª Série do Diário da República nº 202, de 21 

de outubro de 2019, através do Despacho nº 9517/2019, entrou em vigor a atual estrutura orgânica 

do Município de Vila Nova de Poiares, em conformidade com as deliberações tomadas pela 

Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 16/09/2019, e pela Câmara Municipal, na reunião de 

06/09/2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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1. Posteriormente foi criada, através das deliberações de 24/04/2020 e 29/05/2020 da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal respetivamente, uma subunidade orgânica Balcão Único de 

Atendimento). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. Por sua vez, em sessão ordinária de 21/12/2020, sob proposta da Câmara Municipal, em reunião 

de 04/12/2020, aprovou, por maioria, a alteração à Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de 

Vila Nova de Poiares, que foi publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 52, de 16 de março de 

2021, permitindo a criação de mais uma unidade orgânica flexível, a dirigir por um chefe de unidade 

de 4.º Grau, definindo as suas competências, área, requisitos de recrutamento, período de 

experiencia profissional bem como a respetiva remuneração. ------------------------------------------------------   

3. Tudo isto de acordo com o despacho do Presidente da Câmara e em conformidade em 

cumprimento com a legislação vigente à data, designadamente o disposto no Decreto-Lei nº 

305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das 

autarquias locais e na Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração 

local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 

organismos da administração central, regional e local do Estado. -------------------------------------------------   

4. A atual estrutura orgânica, é composta por:  -------------------------------------------------------------------------  

 3 (três) unidades orgânicas flexíveis, de 3º grau: Unidade de Obras e Planeamento, (UOP), 

Unidade Administrativa (UA) e Unidade de Funções Sociais (UFS), dirigidas por um dirigente 

intermédio de 3º grau, designado por “Chefe de Unidade”; ----------------------------------------------------------  

 7 (sete) unidades orgânicas flexíveis, de 4º grau: Unidade de Planeamento e Obras Particulares 

(UPOP); Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas Municipais (UOPIM); Unidade Financeira (UF); 

Unidade de Administração e Recursos Humanos (UARH); Unidade de Serviços Sociais e Educação 

(USSE); Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude (UDDAJ); e Unidade 

de Desenvolvimento Cultural e Turismo (UDTC), dirigidas por um dirigente intermédio de 4º grau 

designado por “Chefe de Unidade”; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 1 (uma) subunidade orgânica: Balcão Único de Atendimento (BUA), coordenada por um 

Coordenador Técnico (carreira de assistente técnico), que orienta e coordena a execução das tarefas 

funcionalmente cometidas à mesma, dentro da Unidade de Administração e Recursos Humanos 

(Unidade Orgânica), dependente da Unidade Administrativa, o qual veio substituir o Setor “Balcão 

Único de Atendimento”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A atual estrutura, com mais de um ano e meio de vigência, carece de ser adequada às crescentes 

atribuições e competências municipais, devido à descentralização de competências para os 

Municípios, e a complexidade do trabalho que é necessário desenvolver, na plena prossecução das 

atribuições do Município, segundo os princípios estabelecidos no artigo 3.º do Decreto-Lei nº 

305/2009, de 23 de outubro; -------------------------------------------------------------------------------------------------   

6. A extensão de atribuições e competências dos municípios determinam urgentemente que as 

respetivas estruturas orgânicas sejam adaptadas, de forma contínua, à realidade com que 

quotidianamente se deparam, perspetivando um desempenho abrangente na prestação e 

disponibilização à sociedade civil com maior celeridade e eficácia numa ótica de racionalidade, 

operacionalidade e desburocratização; -----------------------------------------------------------------------------------  

7. A estrutura orgânica deve obedecer ao previsto no Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, que 

prevê, ao nível das competências dos órgãos municipais, em matéria de organização dos serviços 

das autarquias locais, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------   
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a) Compete à Assembleia Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 6º, sob proposta da 

Câmara Municipal “a) Aprovar o modelo de estrutura orgânica; b) Aprovar a estrutura nuclear, 

definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares; c) Definir o número máximo de unidades 

orgânicas flexíveis; d) Definir o número máximo total de subunidades orgânicas; e) Definir o número 

máximo de equipas multidisciplinares, bem como o estatuto remuneratório dos chefes de equipa; f) 

Definir o número máximo de equipas de projeto”; ----------------------------------------------------------------------   

b) Compete à Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 7º, sob proposta do 

Presidente da Câmara Municipal, “a) Criar unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas 

atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela assembleia municipal; b) Criar equipas de 

projeto, dentro dos limites fixados pela assembleia municipal”; c) Criar equipas multidisciplinares, 

dentro dos limites fixados pela assembleia municipal, e determinar o estatuto remuneratório do 

respetivo chefe de equipa”; --------------------------------------------------------------------------------------------------   

c) Por fim, e de acordo com o artigo 8º do mesmo diploma, compete ao Presidente da Câmara 

Municipal “a conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e das equipas de projeto e 

multidisciplinares, cabendo-lhe a afetação ou reafectação do pessoal do respetivo mapa, e, ainda, a 

criação, a alteração e a extinção de subunidades orgânicas”. ------------------------------------------------------   

8. Prevê também o nº 2 e nº 3 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, diploma que adapta à 

administração local a Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, que, em relação a uma estrutura orgânica que 

preveja a existência de cargos de direção intermédia de 3º grau ou inferior, “cabe à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a definição das competências, da área, dos requisitos 

de recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do período de experiencia 

profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada entre a 3ª e 6ª posições 

remuneratórias, inclusive, da carreira geral de técnico superior”. --------------------------------------------------   

9. Também de harmonia com o disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, cabe à Assembleia Municipal “Aprovar a criação ou reorganização dos 

serviços municipais (…)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

10. Dos modelos indicados no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, no que 

concerne ao tipo de organização, a estrutura hierarquizada é a que mais se adapta ao modelo 

estrutural do Município (alínea a) do nº 1 do artigo 9.º do referido diploma); ------------------------------------   

Nesta senda e considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------   

11. De acordo com o previsto nos nºs 1 e 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 

outubro, em articulação com o disposto na Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, a estrutura orgânica pode 

contemplar o número de unidades orgânicas nucleares e flexíveis que se considerarem adequadas 

face às atribuições e competências detidas; ----------------------------------------------------------------------------   

12. A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas no âmbito da estrutura flexível visa 

assegurar a permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento e de otimização 

dos recursos, tendo em conta a programação e o controlo criterioso dos custos e resultados; ------------  

13. Nos termos previstos no nº 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, as 

câmaras municipais “podem, adicionalmente, propor aos respetivos órgãos deliberativos a 

reestruturação dos seus serviços, nomeadamente na sequência da transferência de novas 

competências, nos termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e dos diplomas setoriais a que se 

refere o nº 1 do artigo 4º da referida lei”. ---------------------------------------------------------------------------------   
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14. A estrutura organizacional do Município deve ser estabelecida para dar resposta às novas 

competências transferidas para os municípios, sendo cada vez mais premente que as autarquias 

locais sejam dotadas de modelos organizacionais capazes de alcançar uma Administração Pública 

mais eficaz e moderna, que sirva bem não só os seus munícipes, mas todos os cidadãos, conferindo 

eficiência, eficácia, qualidade e agilidade ao desempenho das suas funções. ---------------------------------   

15. Torna-se igualmente necessário adequar a estrutura organizacional existente à nova realidade 

que os municípios enfrentam, tanto em termos de gestão de recursos humanos como de adaptação 

administrativa, para conseguir gerir as novas competências que lhe estão a ser conferidas. --------------   

16. Foi elaborada uma proposta de regulamento, que contempla os requisitos e as necessidades 

sentidas na presente data, face ao anteriormente exposto. ---------------------------------------------------------   

PROPÕE-SE, face a tudo o que se acaba de valorar e como base nos critérios e disposições legais 

supra invocadas, que a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares aprove, na integra, a presente 

proposta (composta por três pontos – I, II, III) e a submeta a aprovação do órgão deliberativo, 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

I. REDEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – fixação de número de unidades orgânicas 

flexíveis: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Que a Assembleia Municipal delibere e aprove a necessidade de alteração da estrutura orgânica do 

Município de Vila Nova de Poiares e que a mesma se desenvolva nos seguintes moldes: -----------------  

a) Se mantenha o modelo de estrutura orgânica hierarquizada, nos termos da alínea a) do nº 1 do 

artigo 9.º e artigo 10.º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de outubro; --------------------------------------------   

b) Que a estrutura orgânica flexível seja composta, no máximo, por três unidades orgânicas 

flexíveis de 2º grau, que assumem a designação de Divisão, dirigidas por um chefe dirigente 

intermédio de 2.º grau, designado por Chefe de Divisão [Divisão de Obras e Planeamento (DOP), 

Divisão Administrativa e Financeira (DAF) e Divisão de Funções Sociais (DFS)]; e sete unidades 

orgânicas flexíveis de 3º grau, que assumem a designação de Unidade, dirigidas por um chefe 

dirigente intermédio de 3.º grau, designado por Chefe de Unidade [Unidade de Planeamento e Obras 

Particulares (UPOP), Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas Municipais (UOPIM), Unidade 

Financeira (UF) Unidade de Administração e Recursos Humanos (UARH), Unidade de Serviços 

Sociais e Educação (USSE), Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude 

(UDDAJ) e Unidade de Desenvolvimento Cultural e Turismo (UDCT)], e uma subunidade orgânica 

[Balcão Único de Atendimento ao Munícipe], sob alçada da Unidade de Administração e Recursos 

Humanos, atualizando as respetivas áreas de atuação e atribuições. Desta estrutura orgânica flexível 

resulta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Veja-se, quanto a este ponto, o Anexo I da presente proposta (Organograma) e o Anexo II (proposta 

de Regulamento). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Nos termos do disposto no nº 2 e 3 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, diploma que 

adapta à administração local a Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, que, em relação a uma estrutura 

orgânica que preveja a existência de cargos de direção intermédia de 3º grau ou inferior, “cabe à 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a definição das competências, da área, 

dos requisitos de recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do período de 

experiencia profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada entre a 3ª e 6ª 

posições remuneratórias, inclusive, da carreira geral de técnico superior”. Assim: ----------------------------  

i. Quanto à designação: O titular de direção intermédia de 3.º grau assuma a designação de Chefe de 

Unidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ii. Quanto à remuneração: Ao titular de direção intermédia de 3.º grau, corresponda uma remuneração 

equivalente à prevista para a 6.ª posição remuneratória, da carreira geral de técnico superior, sem 

direito a despesas de representação, por não ser legalmente devido;--------------------------------------------  

iii. Quanto ao recrutamento: Que sejam recrutados, através de procedimento concursal, de entre os 

candidatos, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, dotados de 

competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo e que 

reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: -------------------------------------------------------------------  

a) Licenciatura; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Mínimo de dois anos de experiência profissional. ------------------------------------------------------------------  

iv. Quanto às áreas consideradas adequadas: As áreas das licenciaturas consideradas adequadas 

para os cargos de direção intermédia de 3.º grau das unidades orgânicas serão definidas no respetivo 

mapa de pessoal (Anexo III à presente Proposta) e/ou na proposta de abertura de procedimento 

concursal a submeter pela Câmara Municipal à aprovação da Assembleia Municipal. -----------------------  

v. Quanto às competências dos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º Grau: ---------------------   

1 - Aos titulares de cargos de direção intermédia de 3ª grau, designados por Chefes de Unidade de 3º 

grau, correspondem as funções de direção, coordenação e controlo de unidades funcionais, com 

níveis de autonomia, responsabilidade e dimensão apropriada. ---------------------------------------------------  

2 - Os titulares de cargos de direção intermédia de 3ª grau, coadjuvam o titular de cargo de direção 

intermédia de que dependam hierarquicamente, se existir, e coordenam as atividades e gerem os 

recursos de uma unidade orgânica funcional, com uma missão concretamente definida para a 

prossecução da qual se demonstre indispensável a existência deste nível de direção. ----------------------  
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3 - Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3º grau aplicam-se, supletivamente, as 

competências previstas nos números 1 e 2 do artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

evidenciando-se as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara devidamente instruídos e informados, os assuntos 

que dependam da sua resolução; ------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente; 

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal ou à Câmara Municipal tudo o que seja do interesse 

dos órgãos referidos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas; ------------------------------------------------------------------  

e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo presidente dos órgãos executivos e propor 

as soluções adequadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações dos órgãos municipais, nas 

matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige; ------------------------------------------------  

g) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, tendo em conta os objetivos 

gerais estabelecidos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência das unidades ou setores dependentes, 

com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; 

i) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação das unidades ou setores 

na sua dependência; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua unidade 

orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar 

procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; -----------------------  

k) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o 

cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do 

interesse dos destinatários; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os 

trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais 

necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais 

adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar; ------------------------------------------------------  

m) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas de procedimento a adotar 

pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos 

objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos 

trabalhadores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

n) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados 

individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no 

espírito de equipa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e 

propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas 

necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação; --------------------------------------------------------------  

p) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de 

trabalho por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; ----------------------------------------------------  
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q) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na respetiva unidade orgânica, 

exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos 

aos interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. CONFORMAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL À REDEFINIÇÃO DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES – Mapa Pessoal para 2023: --------  

É necessário proceder à alteração do Mapa de Pessoal, decorrente da redefinição da estrutura 

organizacional. Sendo que é igualmente necessário aprovar o novo Mapa de Pessoal para 2023. ------  

Por conseguinte, propõe-se o Mapa de Pessoal para 2023, já com as alterações decorrente da 

redefinição da estrutura organizacional, que ora se propõe, anexo à presente proposta (anexo III). 

Este contempla, assim, a conformação do mapa de pessoal com a reafectação de trabalhadores. ------  

De acordo com o estabelecido na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas (doravante designada por LTFP), o Mapa de Pessoal consiste num instrumento de 

planeamento e gestão dos recursos humanos das entidades públicas. ------------------------------------------  

A elaboração do Mapa de Pessoal do Município decorre da aplicação dos artigos 28.º e 29.º da LTFP, 

em matéria de planeamento e gestão de recursos humanos, o qual deve prever as atividades de 

natureza permanente ou temporária, em face da missão, das atribuições, dos objetivos fixados, das 

competências das unidades orgânicas e dos recursos financeiros disponíveis. -------------------------------  

Os municípios, enquanto entidades empregadoras públicas, devem planear e pugnar por uma gestão 

cada vez mais eficiente e de qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Mapa de Pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho necessários para o 

cumprimento dos objetivos da organização, caracterizados em função das atividades e competências 

que o seu titular se destina a cumprir ou executar, ou de cargo, carreira e/ou categoria que lhe 

correspondem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Mapa de Pessoal constituiu, assim, um instrumento fundamental de planeamento e gestão 

estratégica de recursos humanos, permitindo uma visão integrada e dinâmica desses mesmos 

recursos, constituindo para uma cultura organizacional orientada para o serviço público, de acordo 

com critérios de racionalização, transversalidade, eficiência e economia de custos. -------------------------  

A estrutura do Mapa de Pessoal contempla as diversas modalidades de relação jurídica de emprego 

público, não considerando, obviamente, as prestações de serviços, a saber: a) Contratos de Trabalho 

em Funções Públicas por Tempo Indeterminado; b) Situações de mobilidade; c) Comissões de 

serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta de Mapa de Pessoal, que ora se remete sob o anexo III, reflete a ponderação das 

necessidades diagnosticadas nos diversos serviços, bem como a política municipal em matéria de 

recursos humanos que se pretende implementar, traduzida em ajustes imprescindíveis ao 

funcionamento de várias unidades orgânicas, impondo também a criação de chefias com 

competências mais adequadas à realidade do Município. -----------------------------------------------------------  

Assim, tendo em consideração que compete ao Presidente da Câmara Municipal a conformação da 

estrutura interna das unidades orgânicas, cabendo-lhe a afetação e reafectação do pessoal do 

respetivo Mapa de Pessoal e ainda a criação, alteração e extinção de subunidades orgânicas, dentro 

do limite definido pela Assembleia Municipal, em consonância com o disposto no artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na atual redação, propõe-se submeter à Assembleia 

Municipal o Mapa de Pessoal para 2023, com as alterações decorrentes da redefinição da estrutura 
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organizacional, que ora se propõe, e a conformação do mapa de pessoal com a reafectação de 

trabalhadores, documento que se dá aqui por integralmente reproduzido e se junta como anexo III. ----  

III. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES – CRIAÇÃO DE UNIDADES ORGÂNICAS E 

RESPETIVAS COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na atual 

redação, compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Camara Municipal: “Criar 

unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições e competências”. ----------------------------  

Assim, proponho à Câmara Municipal que delibere: -------------------------------------------------------------------  

a) Que sejam criadas as unidades orgânicas flexíveis constante do Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais do Município de Vila Nova de Poiares e respetivo organograma, anexos à 

presente proposta, condicionados à aprovação integral, em sede de Assembleia Municipal, da 

proposta de Redefinição da Estrutura organizacional feita no ponto I da presente proposta, 

constituindo aqueles documentos a minha visão de conformação da estrutura interna das unidades 

orgânicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Que o referido Regulamento dos serviços e organograma entrem em vigor no dia seguinte ao da 

publicação em Diário da República, conforme resulta do disposto no nº 3 e nº 6 do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogando o anterior Regulamento.-----------------------------  

É importante mencionar que a publicação em DRE do Regulamento será apenas no início de 2023, 

aquando da entrada em vigor no Orçamento Municipal para 2023.” ----------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando de uma forma geral o 

ponto e as alterações introduzidas. ---------------------------------------------------------------------------  

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

abster neste ponto por considerar que foi uma estrutura criada pelo atual executivo e que, 

não estando por dentro do funcionamento da Câmara Municipal será difícil propor alterações 

ou sugerir outras alternativas. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das vereadoras do PSD, criar as 

unidades orgânicas flexíveis constantes do Regulamento de Organização dos Serviços 

Municipais do Município de Vila Nova de Poiares e respetivo organograma, anexos à 

proposta, condicionados à aprovação integral, em sede de Assembleia Municipal, da 

proposta de Redefinição da Estrutura organizacional feita no ponto I da proposta. --------------  

----- Mais deliberou, que o referido Regulamento dos serviços e organograma entrem em 

vigor no dia seguinte ao da publicação em Diário da República, conforme resulta do disposto 

no nº 3 e nº 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogando o 

anterior Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Mapa de Pessoal para o ano de 2023; ----------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

que a seguir se transcreve, acompanhada do quadro de mapa de pessoal para 2023:  --------  

“PROPOSTA Nº 103 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2023 --------------------------------------------------------------------------   

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

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   

Nos termos do nº 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

os municípios dispõem de mapas de pessoal aprovados, mantidos ou alterados pela Assembleia 

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

De acordo com a atual redação do artigo 28.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 

publicada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (doravante designada por LTFP), o Município 

“deve planear para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, a 

desenvolver durante a sua execução, bem como o respetivo mapa de pessoal, tendo em 

consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das 

unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis”, devendo também “incluir eventuais 

alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis” – nº 1 e nº 2 do artigo 28.º da LTFP. -----------  

O Mapa de Pessoal traduz a previsão dos recursos humanos que se estimam necessários, 

anualmente, para prossecução das atribuições e atividades do Município, referenciando, assim, os 

objetivos a alcançar através de um posto de trabalho, bem como o cargo ou categoria a preencher 

que correspondam a tal posto e as atribuições e competências das unidades orgânicas. ------------------   

Verifica-se, em relação ao Mapa de Pessoal aprovado para o corrente ano de 2022, o seguinte fluxo 

de entradas e saídas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• A redução de dois postos de trabalho ocupados, consequência da saída de trabalhadores por 

aposentação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• A saída de 1 (uma) trabalhadora em mobilidade na categoria para outra entidade; -------------------------  

• O óbito de 1 (um) trabalhador. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta de Mapa de Pessoal para 2023 identifica o número e o perfil dos recursos humanos 

necessários para assegurar a missão e as atividades do Município de Vila Nova de Poiares nesse 

ciclo de gestão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Para 2023 comporta, assim, 151 postos de trabalho ocupados em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado, acrescidos de mais 27 postos de trabalho a ocupar: -------   

- Encontram-se a decorrer procedimentos concursais para: 2 (dois) técnicos superiores e 1 (um) 

assistente técnico; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Se a nova estrutura for aprovada, prevê-se a contratação de: 2 (dois) Chefes de Divisão (2.º grau) e 

3 (três) Chefes de Unidade de 3º grau, (cancelando, assim, os procedimentos concursais iniciados 

anteriormente para 1 Chefe de 3.º grau e 4 Chefes de 4.º grau)), encontrando-se contemplados no 

mapa de pessoal para 2023 e no plano de recrutamento para 2023, sendo que alguns lugares de 

dirigentes (de 3.º e 4.º grau) estão atualmente ocupados em regime de substituição por 4 

trabalhadores do Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Prevê-se, para 2023, o recrutamento de 5 técnicos superiores, 2 (dois) assistentes técnicos e 12 

(doze) assistentes operacionais.--------------------------------------------------------------------------------------------   
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Tudo isto traduz-se, em termos de recursos humanos, o mínimo indispensável para assegurar a 

missão e o normal desenvolvimento das atividades do município nesse período, muito embora, com a 

transferência de competências já aceites pelo Município, aquelas que por lei foram automaticamente 

transferidas, bem como aquelas que vão ser assumidas obrigatoriamente em 2023, os recursos 

humanos existentes e os previstos ficam muito aquém das necessidades. -------------------------------------  

De referir que o Mapa de Pessoal para 2023 já contabiliza os trabalhadores que transitaram para o 

Município, ao abrigo da transferência de competências no domínio da educação (por força do artigo 

43.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro). --------------------------------------------------------------------  

Importa também mencionar que tem havido mobilidade intercarreiras no Município, que se pretende 

consolidar em 2023, pelo que se concilia, assim, as necessidades de recursos humanos deste 

Município com a valorização profissional dos seus trabalhadores, permitindo que os mesmos 

ascendam a carreira superior. Efetivamente, o recurso a este instrumento visa uma mais valia para a 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços municipais. -------------------------------------------------------------  

Além disto, têm existido algumas reafectações de trabalhadores entre unidades orgânicas e/ou entre 

unidades orgânicas e unidades funcionais de natureza técnica e administrativa, com o objetivo de 

potenciar a otimização do capital humano, valorizando e adequando as competências dos 

trabalhadores às exigências funcionais dos postos de trabalho. O recurso a este instrumento de 

gestão visa uma mais valia para a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços municipais, 

constituindo sem dúvida um fator de motivação para os trabalhadores, por lhes permitir diversificar as 

suas funções, enfrentar novos desafios de trabalho e novas aprendizagens. ----------------------------------  

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares só concretizará a sua estratégia e alcançará os 

objetivos consagrados nas Grandes Opções do Plano se estiver dotada da força de trabalho 

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

Compreendendo a importância estratégica dos recursos humanos, fazer hoje a gestão de pessoal 

não significa garantir apenas tarefas administrativas, significa fazer uma verdadeira gestão previsional 

dos postos de trabalho e das competências, que, aliada a uma organização mais eficaz do tempo e 

do trabalho, permite à organização funcionar com eficiência e eficácia e, ao mesmo tempo, valorizar 

as pessoas que nela trabalham, criando oportunidades para as motivações e desenvolvimento 

individual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tratando-se de um documento previsional o Mapa de Pessoal implica uma avaliação das reiais 

possibilidades de recrutamento, programando-se a abertura dos procedimentos concursais 

necessário nas áreas operacionais mais deficitárias e em setores onde as dificuldades se fazem 

sentir com maior intensidade e premência, e também o recrutamento de recursos, alguns de maior 

qualificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Assim, o Mapa de Pessoal para 2023 reflete o acréscimo de postos de trabalho em áreas deficitárias, 

nomeadamente na carreira de técnico superior, assistente operacional e assistente técnico, onde se 

tem vindo, nos últimos 4 anos, a verificar um decréscimo de trabalhadores, face à aposentação de 

alguns, à idade avançada e, infelizmente, ao falecimento de outros, possibilitando não só a satisfação 

das mesmas, mas também o eventual rejuvenescimento da força de trabalho nas seguintes áreas: ----   

 1 posto de trabalho – Técnico Superior (Direito), na Unidade de Administração e Recursos 

Humanos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho – Técnico Superior (Psicologia), na Unidade de Serviços Sociais e de 

Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 1 posto de trabalho – Assistente Técnico, na Unidade de Desenvolvimento Desportivo, 

Associativismo e Juventude; -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 1 posto de trabalho – Assistente Técnico, na Unidade de Planeamento e Obras Particulares (setor 

Topografia); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1 posto de trabalho – Assistente Técnico, no Gabinete de Apoio ao Empreendedor (GAE); ------------   

 2 postos de trabalho – Técnico Superior, na Unidade de Obras e Planeamento; ---------------------------   

 4 postos de trabalho - Assistente Operacional, na Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas 

Municipais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 8 postos de trabalho - Assistente Operacional, na Unidade de Funções Sociais e Educação; ----------   

 3 postos de trabalho – Técnico Superior, na Unidade de Serviços Sociais e Educação; -----------------   

 5 postos de trabalho, em regime de comissão de serviço, sob condição de ser aprovada a nova 

estrutura orgânica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- 1 Chefe de Divisão (2.º grau), na Unidade de Obras e Planeamento; ------------------------------------------   

- 1 chefe de divisão (2.º grau) na Unidade de Funções Sociais, atualmente assegurado por uma 

trabalhadora do Município (como chefe de unidade de 3.º grau);  

- 2 Chefes de Unidade de 3.º grau, na Unidade Financeira e na Unidade de Desenvolvimento 

Desportivo, Associativismo e Juventude, atualmente assegurado por trabalhadores do Município 

(como chefes de unidade de 4.º grau); ------------------------------------------------------------------------------------   

- 1 Chefe de Unidade de 3.º grau, na Unidade de Administração e Recursos Humanos. --------------------  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma legal e do nº4 do artigo 29.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 

de setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal para 2023, anexo à presente proposta. --------------------  

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

abrigo do disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

propor à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º 

do mesmo diploma legal e do n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 

(LGTFP), conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a 

aprovação do Mapa de Pessoal para 2023.  ---------------------------------------------------------------  

 5- Adenda ao Contrato de Arrendamento, para fins não habitacionais (Armazém sito 
em Entroncamento) - Atualização do valor da renda; ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

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

“PROPOSTA Nº 101 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADENDA AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS (ARMAZÉM 

SITO EM ENTRONCAMENTO) ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Atualização do valor da renda -----------------------------------------------------------------------------------------------   



 

 

  

 16  

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

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   

Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- É competência da Câmara Municipal, nos termos da alínea dd) do nº 1 do artigo 33.º do anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “Proceder à aquisição e locação de bens e serviços”; ----------------   

- Na sequência da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

realizada em 07 de janeiro de 2013, foi celebrado o Contrato de Arrendamento Urbano para Fins Não 

Habitacionais em 01 de fevereiro de 2013 (Anexos I e II); -----------------------------------------------------------  

- O prédio urbano, sito em Entroncamento, encontra-se inscrito na matriz predial urbana sob o 

número 3005, da freguesia de Poiares (Santo-André), e é composto por um edifício com r/c e cave, 

tendo no 1.º andar 3 divisões e no 2.º andar 4 divisões e WC, confrontando a Norte com o 

proprietário; a Sul com Ângelo Lopes dos Santos; a Nascente com Marino Campos & C.ª; a Poente 

com Estrada, conforme caderneta predial urbana (Anexo III); ------------------------------------------------------  

- O prédio urbano é propriedade de Eduardo Campos – Cabeça de casal de herança de Eduardo 

Campos, na qual são herdeiros Maria Luísa Carvalho (cabeça de casal da herança); Alberto Campos 

e Maria Luísa Quaresma, conforme foi verificado na habilitação de herdeiros datada de 21/04/2004 

(Anexo IV); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- O referido prédio destina-se a arrumo de equipamentos da Câmara Municipal, onde estão 

depositados vários equipamentos e materiais dispersos pertencentes à Câmara Municipal; ---------------   

- O contrato encontra-se vigente desde o dia 01 de fevereiro de 2013; ------------------------------------------  

- A cabeça de casal da herança, Maria Luísa Carvalho, requereu à Câmara Municipal, em 02 de 

novembro de 2022, a revisão do valor da renda para € 1.100,00 (mil e cem euros) – Entrada n.º 

10773 (Anexo V), sendo que atualmente é de € 1.000,00 (mil euros), conforme resulta da cláusula 

segunda do contrato de arrendamento; -----------------------------------------------------------------------------------   

- É importante mencionar que o valor da renda não foi alvo de alterações, desde 01 de fevereiro de 

2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Face ao supra exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea 

dd) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta da adenda 

ao contrato de arrendamento urbano para fins não habitacionais, anexo à presente proposta (anexo 

VI). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Anexos à presente proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Anexo I – Deliberação da reunião da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, de 07 de janeiro 

de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo II - Contrato de Arrendamento Urbano para fins não habitacionais; -----------------------------------   

 Anexo III – Caderneta Predial Urbana do artigo 3005; -------------------------------------------------------------   

 Anexo IV – Habilitação de Herdeiros; ----------------------------------------------------------------------------------   

 Anexo V – Requerimento efetuado em 02/11/2022; ----------------------------------------------------------------   

 Anexo VI – Minuta Adenda ao Contrato Arrendamento.” ----------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, considerando que é um valor 

muito elevado, exorbitante até, na medida em que não sabe que tipo de material ali é 
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guardado. Acrescentou que ao longo de 9 anos deste executivo representa um custo de 108 

mil euros por um espaço que, certamente terá alternativa mais barata. -----------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que se tratam de materiais 

muito diversos que ali são armazenados, desde materiais de construção, palcos, 

documentos de arquivo, entre outros. Lembrou que o contrato é de 2013, anterior à tomada 

de posse deste executivo, não tendo por isso responsabilidade na sua negociação inicial, 

referindo que desde então o valor se manteve inalterado, não tendo tido qualquer 

atualização. Deu conta de que é de facto difícil encontrar alternativas, sendo que estão a ser 

estudadas, e a prova disso é a proposta que consta do Orçamento para 2023 no sentido de 

realizar obras nos estaleiros municipais, a fim de poder ter alguma capacidade de 

armazenamento. Contudo, referiu que, tendo em conta os preços atuais de mercado é difícil 

encontrar um espaço alternativo, com aquelas dimensões, a um preço mais reduzido. --------  

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

conforme foi referido, talvez houvesse oportunidade para realizar obras noutro espaço ou 

até procurar oportunidades de financiamentos ou candidaturas para o efeito. --------------------  

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

tem havido candidaturas para obras em infraestruturas municipais e que, por isso mesmo, 

decidimos avançar com fundos próprios, prevendo esse investimento em sede de 

Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea dd) do nº 1 do 

artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta da adenda ao 

contrato de arrendamento urbano para fins não habitacionais, de armazém sito em 

Entroncamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 5866 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13913/2022. ---------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5866, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1288 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13918/2022. ---------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1288, no âmbito do procedimento Casa 

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

 8- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1806 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13921/2022. ---------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1806, no âmbito do procedimento Casa 

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

 9- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1964- 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 14199/2022. ---------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1964, no âmbito do procedimento Casa 

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

 10- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1176 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 14203/2022. ---------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1176, no âmbito do procedimento Casa 

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

11- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ---------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 17 de novembro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 679.906,36 € (seiscentos e setenta 

e nove mil, novecentos e seis euros e trinta seis cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 287.529,69 € (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e 

nove euros e sessenta e nove cêntimos).  ------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 
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 12- Informação dos Serviços - Para Conhecimento; -----------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 4 e 17 de novembro de 2022, no valor total 

de 575.275,20 € (quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco euros e vinte 

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

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

 13- Autorização Prévia Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais; -------  
----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

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

“PROPOSTA Nº 98 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais, para os efeitos previstos na 

al. c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro na sua redação atual, e do artigo 12º do 

decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 99/2015, 

de 2 de junho --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, adaptado à 

Administração Local, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem 

lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de 

compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser 

efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando: --------------------------  

- Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -----------------------------------------  

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 €, em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. ---------------------------------------------  

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na sua versão atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 

pagamentos em atraso, posteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei nº 127/2012 de 21/06, na 

sua versão atual, a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 

sujeita a autorização prévia da do Órgão Deliberativo, quando envolvam entidades da administração 

local; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21/06, na sua redação atual, que veio 

regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos do artigo 12º, estabelece que a referida 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser conferida aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano; ------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que, atenta esta faculdade, e ainda a celeridade, eficácia e boa implementação da 

estratégia de desenvolvimento municipal justamente desenvolvida pelos órgãos de Município, 

nomeadamente através da aprovação dos documentos previsionais, importa que seja solicitada a 
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referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artigo 22º do decreto-

Lei 197/99, de 8 de junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, e para os efeitos previstos na línea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 /de 

fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho; ---------------------------------------------  

Face aos considerandos enunciados propõe-se que: -----------------------------------------------------------------  

1 – A Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta para que este 

órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 de fevereiro, e do 

artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, emita autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal que: --------------------------------------------  

Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano (PPI), legalmente aprovados, 

e de outros encargos não previstos no PPI que não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa nove 

mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta oito cêntimos) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.” ---------------------------  

Resultem de despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que previamente 

dotada a rubrica da despesa prevista no orçamento. -----------------------------------------------------------------  

Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos e alteração ao 

cronograma físico de investimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso, ou subsequentes modificações, gerem 

encargos plurianuais, conforme dispões o nº 4 do artº 16º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro. ---------  

2. A Câmara Municipal delibere que, a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção 

de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo, seja dada na condição que, além das condições 

previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais 

requisitos legais de execução de despesas. -----------------------------------------------------------------------------  

3. A Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a delegação no Presidente da Câmara 

Municipal da competência genérica para a assunção de compromissos plurianuais, nas situações em 

que o valor do compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 22º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, (não excedam o valor de 99.759,58€) a competência 

referida na alínea c) do n.º1 do artigo 6º da LCPA, na redação dada pela Lei 22/2015, de 17 de 

março, por força do n.º 3 do referido artigo e diploma. ----------------------------------------------------------------  

4. Que delibere ainda a Câmara Municipal que, com a emissão da autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, seja presente em todas as sessões 

ordinárias da Assembleia Municipal uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia genérica objeto da presente proposta.” ---------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo não concordar 

com esta proposta que é quase como passar um cheque em branco ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, apontando que até o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem um 

valor muito inferior, de apenas 75 mil euros. ---------------------------------------------------------------  

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

Lisboa reúne muito mais frequentemente, ao contrário de Vila Nova de Poiares que reúne a 
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Assembleia Municipal 5 vezes por ano, podendo ter de ficar 2 meses à espera de uma 

Assembleia para poder tomar as decisões, o que não é comportável. ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos contra das Sras. Vereadoras do PSD, 

e três votos a favor do PS, aprovar e submeter à Assembleia Municipal a proposta para que 

este órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 de 

fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, emita autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal que: ----  

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano (PPI), 

legalmente aprovados, e de outros encargos não previstos no PPI que não excedam o limite 

de 99.759,58 € (noventa nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta oito 

cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Resultem de despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que 

previamente dotada a rubrica da despesa prevista no orçamento. -----------------------------------  

- Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos e 

alteração ao cronograma físico de investimentos. --------------------------------------------------------  

Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso, ou subsequentes modificações, 

gerem encargos plurianuais, conforme dispões o nº 4 do art.º 16º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou que, a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo, seja dada na condição que, além das 

condições previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 

na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma vez 

cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. -----------------------------------  

----- Deliberou também, propor à Assembleia Municipal a delegação no Presidente da 

Câmara Municipal da competência genérica para a assunção de compromissos plurianuais, 

nas situações em que o valor do compromisso plurianual é inferior ao montante a que se 

refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, (não excedam 

o valor de 99.759,58€) a competência referida na alínea c) do n.º1 do artigo 6º da LCPA, na 
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redação dada pela Lei 22/2015, de 17 de março, por força do n.º 3 do referido artigo e 

diploma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda que, com a emissão da autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos pelo órgão deliberativo, seja presente em todas as sessões 

ordinárias da Assembleia Municipal uma listagem com os compromissos plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica objeto da presente proposta. --------------  

 14- Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2023; -----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo n.º 14240/2022, 

acompanhada do documento de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 

2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Estes documentos, após a competente apreciação e aprovação, ficarão arquivados na 

área de contabilidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, fazendo a apresentação do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2023, num total de 11.397.052€, iniciando 

pelos valores da receita, que apresentam em receita corrente um total de 9.274.087€ e em 

receita de capital um montante de 2.062.965€. Neste âmbito evidenciou a diminuição 

significativa da receita de capital por este ser um ano de transição entre quadros 

comunitários de apoio, explicando que está a ser encerrado o PT2020 e ainda não existem 

candidaturas ao próximo quadro. Acrescentou que ao nível da receita corrente existe um 

aumento que se deve à assunção de novas competências, com a necessária transferência 

de verbas acrescidas por parte do Estado para fazer face a estas novas responsabilidades. -  

----- No que toca à receita proveniente de impostos disse cifrar-se em cerca de 2 milhões de 

euros, que tem tido uma boa taxa de execução. ----------------------------------------------------------  

----- Ao nível da despesa apontou os valores previstos de despesa corrente com um 

montante de 8.543.00€ e de despesa de capital com um total de 2.264.000€. Sublinhou o 

facto da receita corrente ser superior à despesa corrente, como obrigam as regras 

orçamentais, libertando verba para a despesa de capital. ----------------------------------------------  

----- Apontou que a maior fatia da despesa é com pessoal, num total de 3.370.000€, cujo 

aumento se deve essencialmente aos custos acrescidos com as transferências de 

competências e também aos aumentos salariais.---------------------------------------------------------  
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---- Deu ainda conta de algumas rubricas que registaram um aumento muito significativo, 

como é a eletricidade, onde estão previstos mais 350 mil euros, face a 2022, sendo que 

ainda não está finalizado o novo contrato de fornecimento de energia. Enfatizou também o 

aumento dos combustíveis prevendo um total de 120 mil euros. -------------------------------------  

----- Sublinhou também o peso do serviço de dívida neste orçamento, com previsão de cerca 

de 700 mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Explicou ainda as diferentes rubricas das Grandes Opções do Plano e os valores 

previstos, destacando as mais significativas, nomeadamente a Proteção Civil com dotação 

de 220 mil euros (divididos pela limpeza de faixas de gestão de combustível, o pagamento 

da EIP e a intervenção na cobertura da garagem do parque de viaturas do Centro Municipal 

de Proteção Civil); o Ensino Não Superior, com uma dotação global de 898 mil euros, onde 

411 mil euros serão apenas para as cantinas e 195 mil euros para os transportes escolares. 

Nesta área realçou a dotação de 75 mil euros para a requalificação da EB 2,3/S Dr. Daniel 

de Matos, sendo apenas para realização de projetos. ---------------------------------------------------  

Na área da saúde, identificou 50 mil euros para a requalificação do Centro de Saúde, valor 

reservado para a revisão de preços. -------------------------------------------------------------------------  

----- Na Ação Social, explicou a dotação global de 293 mil euros, divididos entre a 

requalificação do edifício da colónia de Quiaios, os apoios Nascer+, funcionamento da CPCJ 

e custos com tarifários sociais da APIN; ---------------------------------------------------------------------  

----- Para a Habitação explicou a dotação de 10 mil euros para o Plano Local de Habitação 

e, para o Ordenamento do território referiu as dotações principais de 70 mil euros para a 

manutenção de edifícios municipais, 25 mil euros para o plano de pormenor da expansão do 

Pólo II da Zona Industrial, 45 mil euros para construção de passeios e 37 mil euros para 

projetos de arquitetura do Parque Verde. Nesta rubrica sublinhou o maior montante de 736 

mil euros para as ciclovias e percursos pedonais. --------------------------------------------------------  

----- No Ambiente deu conta da dotação global de 305 mil euros, evidenciando os projetos A 

Nossa Floresta, a aquisição de veículos elétricos e o projeto Erasmus para a educação 

ambiental. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na Cultura, com uma dotação de 346 mil euros, sublinhou a realização da POIARTES 

com 250 mil euros, o Centro Cultural com 45 mil euros para investimentos em equipamentos 



 

 

  

 24  

e aquisição de materiais, o projeto Vejo e Conheço com 16 mil euros e o investimento em 

infraestruturas culturais com 20 mil euros. ------------------------------------------------------------------  

----- Explicou também a dotação de 182 mil euros para a área de desporto, 35 mil euros para 

a proteção animal, 53 mil euros para a Agricultura e 629 mil euros para a área de 

transportes e vias, com a maior fatia a ir para a melhoria de arruamentos, com 300 mil euros 

e 250 mil euros para a melhoria de estradas e caminhos. ----------------------------------------------  

----- Identificou ainda outras rubricas como Mercado e Feiras, com uma dotação de 135 mil 

euros, Turismo com 35 mil euros e as Outras Funções com 517 mil euros, onde se incluem 

as transferências para as instituições, com uma dotação de 220 mil euros, a transferência de 

84 mil euros para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Poiares, e a transferência para a CIM-Região de Coimbra de cerca de 120 mil euros. ---------  

----- Explicou ainda que neste orçamento só foram colocados os investimentos para os quais 

existe capacidade financeira garantida, deixando de fora aqueles que são apenas intenções, 

apesar de haver empenho na sua execução, como a requalificação da EB 2,3/S Dr. Daniel 

de Matos, a 2ª fase do Centro de Saúde, as Piscinas Municipais, a requalificação do centro 

urbano da vila, entre outros. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Concluiu referindo ser um ano atípico pela grande instabilidade financeira que é bem 

visível na subida exponencial da despesa corrente. ------------------------------------------------------  

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

orçamento da Maioria e não o do PSD, considerando que, por exemplo, tem poucas 

medidas no apoio aos agregados familiares e que o Executivo devia ser capaz de fazer mais 

porque vai ser um ano complicado para as famílias e empresas. Apontou que no âmbito da 

Habitação só existe o plano local de habitação e realçou as rubricas dotadas com apenas 1 

euro. Disse ainda que as ciclovias são umas felizardas com um montante muito 

considerável. Recordou que tinha sugerido que durante o mandato, pudesse fazer o arranjo 

dos passeios ao ritmo de uma freguesia por ano, de forma a ter no final do mandato todos 

os passeios arranjados, pelo que questionou em qual será a intervenção de 2023. -------------  

----- Questionou o motivo da redução de 50 mil para 37mil euros no Parque Verde, 

perguntando se já foi feito alguma coisa, tendo o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

respondido que está em execução e que este é o montante que se prevê investir neste ano.  
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----- Constatou também que a verba a transferir para os bombeiros é a mesma de 2022, 

tendo o Sr. Presidente da Câmara Municipal indicado que Poiares é dos municípios da 

região que mais apoia os bombeiros. ------------------------------------------------------------------------  

----- Lamentou ainda a verba a transferir para as Juntas de Freguesia, considerando que 20 

mil euros é praticamente insignificante.----------------------------------------------------------------------  

----- Questionou também se o montante de 250 mil euros irá chegar para a realização da 

POIARTES e qual o apoio para a Festa de Nossa Senhora das Necessidades, considerando 

que se deveria aprender com os erros deste ano. --------------------------------------------------------  

----- Perguntou também se não há verba alocada para os transportes de passageiros, tendo 

o Sr. Presidente respondido que a responsabilidade nesta matéria é da CIM-Região de 

Coimbra e que o concurso público será lançado em Março, pelo que seguramente não 

estará concluído até final do ano, motivo pelo qual não se incluiu neste orçamento. ------------  

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

que tem muitas preocupações e que se o orçamento fosse do PSD seria certamente 

diferente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

seria diferente mas não poderia ter 20 milhões de euros, dizendo que, se pudesse, 

multiplicava as verbas de todas as rubricas por 2 ou 3, mas não sendo possível, é 

necessário um exercício político de gestão. Acrescentou que seria politicamente mais 

honesto da parte do PSD dizer onde considera que poderia ser cortado e onde poderia ser 

acrescentada essa verba. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Explicou que as ciclovias têm efetivamente uma verba maior, mas apenas porque são 

obras financiadas e não se pode alocar a verba a outra rubrica. --------------------------------------  

----- Quanto às Festas de Nossa Senhora das Necessidades disse não saber se irá haver ou 

não o arraial nos moldes de outros tempos. Disse que por sua vontade manteria o molde 

deste ano que considerou ter tido sucesso. ----------------------------------------------------------------  

----- Sobre os passeios, deu o exemplo do Entroncamento, onde os técnicos já 

apresentaram projeto para uma intervenção de cerca de 200 metros, cujo valor ronda os 45 

mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Concluiu referindo que o problema é sempre o mesmo, a falta de dinheiro, e que se 

pudesse usar os 700 mil euros que estão alocados ao serviço de divida que foi herdada, 

certamente poderiam ser feitas muito mais coisas. -------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das vereadoras do PSD, e três votos 

favoráveis do PS, aprovar o Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2023.  --  

----- Mais deliberou submeter os documentos à Assembleia Municipal, para a competente 

aprovação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

documento não terá de ser rubricado e assinado por todos os vereadores, para que possa 

ser legitimado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo ter ideia de que não será 

necessário, tendo questionado a chefe da área financeira, a qual confirmou que bastaria ser 

rubricado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e depois pela Assembleia Municipal ---  

15- Protocolo para Dinamização do Skate Universal Parque de Santo André de Vila 
Nova de Poiares; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

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

“PROPOSTA Nº 95 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Protocolo para Dinamização do Skate Universal Parque de Santo André de Vila Nova de Poiares ------   

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

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   

A Associação de Patinagem de Coimbra, associação privada sem fins lucrativos, é uma associação 

regional com grandes tradições na modalidade de patinagem, hóquei em patins e skate, que se rege 

pelos mais altos valores éticos do desporto, contribuindo para uma correta formação da juventude e 

desempenhando um importante papel no desenvolvimento desportivo na região centro de Portugal. ---   

A Associação de Patinagem de Coimbra, tem desenvolvendo um excelente trabalho junto da 

população jovem do Concelho e que tem dignificado o nome de Vila Nova de Poiares, nas 

provas/competições nacionais que organiza no território, contribuindo para a atratividade de Vila Nova 

de Poiares no âmbito desportivo e turístico. -----------------------------------------------------------------------------   

É uma associação que se rege pelos mais altos valores éticos do desporto, contribuindo para uma 

correta formação da juventude e desempenhado um importante papel no desenvolvimento desportivo, 

incluindo, da população de Vila Nova de Poiares. ---------------------------------------------------------------------   
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Dado o exposto e no seguimento da proposta recebida por parte da Associação de Patinagem de 

Coimbra, relativo a uma dinamização do Skate Universal Parque de Santo André, o Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, propõe a realização do 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação de Patinagem 

de Coimbra para o desenvolvimento de atividades conjuntas de Disciplinas Urbanas dos Desportos 

Patinados, na referida instalação desportiva.” --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, conforme proposto, a celebração de 

Protocolo com Associação de Patinagem de Coimbra para a dinamização do Skate Parque 

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

 16- Pedido de cedência do Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo - Clube 
Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã-Serpins; -----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13756/2022. ---------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o deferimento do pedido do Complexo 

Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo, apresentado pelo Clube Academia de Badminton 

Regional e Inclusiva da Lousã-Serpins.  ---------------------------------------------------------------------  

17 - Parceria entre a AEDP - Município de Vila Nova de Poiares - Realização de 
Campanha de Apoio ao Comércio Local - Natal 2022:"Os melhores presentes de 
Natal, estão no comércio local" - Comércio Local de V N de Poiares - 4ª Edição; --------  
----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

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

“PROPOSTA Nº 100 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parceria entre AEDP-Município de Vila Nova de Poiares para a realização da Campanha de Apoio ao 

Comércio Local - Natal 2022: “Os melhores presentes de Natal, estão no comércio Local” ----------------   

Comércio Local em Vila Nova de Poiares - IV Edição -----------------------------------------------------------------   

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

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   

O Município de Vila Nova de Poiares, na adoção de medidas que visam o apoio à atividade 

económica e o investimento no concelho e, dentro das suas competências no âmbito do 

desenvolvimento da economia local, tem como objetivo colaborar com as Entidades locais que 

fomentem e promovam o desenvolvimento dessas economias. ----------------------------------------------------  

Nesse sentido, a Associação Empresarial de Poiares (AEDP), enquanto agente local dinamizador do 

tecido empresarial local, irá promover a realização de uma Campanha de Natal de Apoio ao Comércio 

Local, tendo como principal objetivo a revitalização e dinamização do comércio tradicional e a 

restauração do Concelho Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------------------   

Tendo em conta que tanto o comércio local tradicional como a restauração continuam a atravessar 

uma situação de grande fragilidade económica, no decurso da pandemia mundial que atravessámos, 

agravada pela actual circunstância de conflito em pleno território europeu e suas necessárias 

consequências, designadamente crise energética e inflacção, considera-se muito importante toda a 
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atuação que vise apoiar a economia local no sentido da promoção e comercialização dos seus 

produtos e serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

À Câmara Municipal compete, nos termos do disposto nas alíneas o) e ff), ambas do nº 1, do art. 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, “Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de 

interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos”, e “Promover 

e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal”, respectivamente. ----------------------------------------------------------------   

Nestes termos, proponho, ao abrigo das disposições legais supratranscritas, que a Câmara Municipal 

aprove apoiar financeiramente a AEDP, no valor de € 1.900,00 (Mil e novecentos euros), para a 

realização da Campanha de Apoio ao Comércio Local - Natal 2022: “Os melhores presentes de Natal, 

estão no comércio Local” - Comércio Local em Vila Nova de Poiares (IV Edição), em anexo à 

Proposta.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a parceria com a AEDP para a 

realização da Campanha de Apoio ao Comércio Local - Natal 2022: “Os melhores presentes 

de Natal, estão no comércio Local”, atribuindo um apoio financeiro no valor de 1.900,00 € 

(mil e novecentos euros).  ---------------------------------------------------------------------------------------  

18- Proposta de Logótipo da Biblioteca Municipal José Pedroso de Carvalho; -----------  
----- Retirado da Ordem do Dia.  -------------------------------------------------------------------------------  

 19- Proposta para Formação prática em contexto de trabalho - Curso de Técnico de 
Museologia e Gestão do Património/ CEARTE -  Aprovação do Termo de 
Responsabilidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta da Sra.  Vereadora Luz Pedroso, que a seguir 

se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 96 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Formação prática em contexto de trabalho; Curso de Técnico de Museologia e Gestão do Património, 

desenvolvido pelo CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património; 

Aprovação do Termo de Responsabilidade ------------------------------------------------------------------------------   

Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   

O CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património – desenvolve 

atividades de: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- formação profissional para jovens e adultos: Formação Inicial de dupla certificação (ou só 

tecnológica); Cursos de aprendizagem, especialização tecnológica e educação e formação de 

adultos, que qualificam profissionalmente para o nível 3, 4 e 5 e conferem certificação escolar do 9º 

ao 12º ano e que têm como objetivo qualificar profissionais capazes de responder com eficácia à 

exigências do mercado de trabalho; e -------------------------------------------------------------------------------------  

- formação profissional para ativos: Formação desenvolvida e dirigida à atualização das competências 

dos ativos em geral e em particular dos artesãos e dos trabalhadores da economia social, orientada 
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para as necessidades das empresas e apostando nos domínios da inovação, da conceção, da 

qualidade técnica, da higiene e segurança, das Tic’s, da gestão empresarial, da promoção e da 

comercialização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O CEARTE, através do centro qualifica, reconhece e certifica as aprendizagens que os adultos 

efetuam ao longo da sua vida em diversos contextos, quer sejam profissionais, escolares ou sociais. 

Assim sendo, e exemplificando, a partir de uma experiência de trabalho é possível ver reconhecidas 

as suas competências profissionais e obter um certificado de qualificação profissional e/ou escolar ou 

ainda dar continuidade a um percurso formativo. ----------------------------------------------------------------------   

Nos termos do nº 2 do art.º 23º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, encontram-se 

cometidos ao Município, entre outras, atribuições nas áreas da Cultura, Educação, Desporto, 

Ocupação de Tempos Livres, Ensino, Saúde, Ação e Solidariedade Social e Proteção Civil. --------------   

Mais concretamente, a alínea u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

prevê expressamente que é da competência da Câmara Municipal “promover a oferta de cursos de 

ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (…)”.  

O CEARTE desenvolveu o Curso Técnico de Museografia e Gestão de Património, com nível IV de 

certificação, sendo que o modelo de ensino é o EFA (Educação e Formação de Adultos). Sendo que 

os formandos necessitam de 210 horas de formação prática em contexto de trabalho. ---------------------   

Por conseguinte, o CEARTE propôs ao Município que um formando do Curso Técnico de Museografia 

e Gestão de Património realizasse a formação prática no Município. ---------------------------------------------   

Neste sentido, há interesse em aceitar um formando do suprarreferido curso. ---------------------------------   

É importante mencionar que o CEARTE será responsável por: ----------------------------------------------------  

a) Prestar todo o apoio técnico necessário e adequado à implementação da formação prática em 

contexto de trabalho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proceder, em concordância com o Município, ao planeamento, organização e controlo da ação e 

elaboração do itinerário de formação em contexto de trabalho; ----------------------------------------------------   

c) Proceder, em consonância com o Município, ao acompanhamento técnico-pedagógico e avaliação 

dos formandos na formação prática em contexto de trabalho; ------------------------------------------------------   

d) Dinamizar a formação técnico-pedagógica dos tutores designados pelo Município;-----------------------   

e) Assumir a responsabilidade pelos acidentes ocorridos no período de formação em contexto de 

trabalho, nos termos e âmbito definidos pelo seguro de acidentes de trabalho em funcionamento para 

as ações de formação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por sua vez, será da responsabilidade do Município, entre outras, as seguintes obrigações: --------------  

a) Apoiar o formando e tutor(es) durante o desenvolvimento da formação prática em contexto de 

trabalho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

b) Zelar pelas condições logísticas necessárias, por forma a proporcionar um melhor aproveitamento 

da formação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

c) Facilitar a integração e adaptação dos formandos no âmbito do desenvolvimento das suas 

competências profissionais; --------------------------------------------------------------------------------------------------   

d) Organizar, implementar e executar adequadamente as ações vigentes do itinerário de formação 

(anexo ao termo de responsabilidade); -----------------------------------------------------------------------------------  

e) Colaborar com o CEARTE na avaliação dos formandos, designadamente reportando quaisquer 

disfuncionamentos ou desvios ao itinerário de formação acordado;-----------------------------------------------   
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f) Designar um ou mais tutores para acompanhamento da formação prática em contexto de trabalho, 

em função do número de formandos; -------------------------------------------------------------------------------------   

g) Disponibilizar os trabalhadores afetos à função de tutor para as ações de formação técnico-

pedagógica consideradas necessárias ao desempenho daquela função; ---------------------------------------   

h) Preparar e organizar a documentação técnica necessária ao acompanhamento e avaliação da 

formação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

i) Comunicar ao CEARTE todas as situações que, pela sua natureza e gravidade, possam implicar a 

exclusão dos formandos ou outras informações relevantes; --------------------------------------------------------   

j) Elaborar e colocar à disposição do CEARTE os documentos referentes à execução da formação, 

facultar o respetivo acompanhamento e colaborar no processo de avaliação dos formandos e da 

formação prática realizada, nomeadamente através da participação dos tutores em encontros e 

reuniões de avaliação, bem como na elaboração das respetivas fichas e na apresentação de 

relatórios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Importante referir que o CEARTE proporciona a Artesãos, Designers, Micro e Pequenas Empresas e 

Empreendedores em geral, as ferramentas adequadas para a inovação estética, funcional, 

tecnológica, qualitativa e organizativa, criando soluções à medida de cada cliente, com vista à sua 

adaptação às exigências e mutações do setor. -------------------------------------------------------------------------  

No quadro alargado das suas valências, o CEARTE presta apoio técnico ao IEFP, I.P., intervindo na 

organização do sector no plano do reconhecimento dos artesãos (tramitação do processo de 

atribuição de carta de artesão e unidade produtiva artesanal e gestão do registo nacional do 

artesanato) da promoção da qualidade e genuinidade das produções artesanais (acompanhamento e 

organização do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Produções Artesanais 

Tradicionais) e da assessoria no âmbito do Prémio Nacional do Artesanato e da realização das 

exposições temáticas do IEFP, e respetivos catálogos, no âmbito da FIA – Feira Internacional do 

Artesanato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto, PROPÕE-SE: --------------------------------------------------------------------------------------------   

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar a formação prática em contexto de trabalho, no Município de 

Vila Nova de Poiares, de um formando do Curso Técnico de Museografia e Gestão do Património e, 

consequentemente, aprovar o Termo de Responsabilidade entre o Município e o CEARTE, anexo à 

presente proposta.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do art.º 33 do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a formação prática em contexto de 

trabalho, no Município de Vila Nova de Poiares, de um formando do Curso Técnico de 

Museografia e Gestão do Património e, consequentemente, aprovar o Termo de 

Responsabilidade entre o Município e o CEARTE. -------------------------------------------------------   
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20- Pedido de autorização para instalação de antenas de telecomunicações - 
Vantage Towers, SA, em representação da Vodafone Portugal - Caminho de Trás da 
Eira- Pinheiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de autorização para instalação de antenas de telecomunicações, 

requerido Vantage Towers, SA, em representação da Vodafone Portugal, sitas em Caminho 

de Trás da Eira- Pinheiro, freguesia de Poiares (Santo André). ---------------------------------------  

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

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

 21- Pedido de emissão de certidão de constituição de edifício em regime de 
Propriedade Horizontal - Soc. Florestal Fonte Longa, Lda. - Pólo I da Zona Industrial, 
Lote 40; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de constituição de edifício em regime de 

Propriedade Horizontal, requerido por Soc. Florestal Fonte Longa, Lda., referente a Lote 40 

sito no Pólo I da Zona Industrial, freguesia de São Miguel de Poiares. ------------------------------  

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

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

 22- Processo de obras nº 37/2022 - Projeto de Alterações - Soc. Florestal Fonte 
Longa, Lda. - Pólo I da Zona Industrial, Lote 40; -----------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 37/2022, cujo titular é Soc. Florestal Fonte Longa, 

Lda., processo constituído com vista à legalização de alterações ao edifício, sito no Pólo I da 

Zona Industrial, Lote 40, freguesia de São Miguel de Poiares, destinado à aprovação do 

projeto de arquitetura.  -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 23- Processo de obras nº 43/2022 - Legalização de Piscina - Manuel Marçal 
Rodrigues Carvalho - Beco do Casal, n. º 14, Pereiro de Além; ---------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 43/2022, cujo titular é Manuel Marçal Rodrigues 

Carvalho, processo constituído com  vista à legalização de piscina, sita em Beco do Casal, 

nº 14, Pereiro de Além, 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. --------------------------------------------------------------  

 24- Processo de obras nº 28/2017 -  Pedido de renovação de licença - Fernando 
Armindo da Silva Fonseca - Vale de Afonso, Poiares (Santo André); -------------------------  
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----- Foi presente o pedido de renovação de Licença de Construção, requerido por Fernando 

Armindo da Silva Fonseca, referente à obra sita Vale de Afonso, freguesia de Poiares (Santo 

André).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

25- Igreja Paroquial de Poiares (Santo André) - Convite à participação nos Festejos 
em Honra de Santo André. -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto, foi presente convite à participação nos Festejos em Honra de Santo 

André remetido pela Igreja Paroquial de Poiares (Santo André). -------------------------------------  

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

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

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

preparatória do Orçamento abordou a questão da EN17, tendo demonstrado preocupação 

quanto à ligação a Coimbra pelos muitos constrangimentos que evidencia. Afirmou que foi 

dito pela Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, que não partilhava da mesma opinião, 

porque até em lisboa, num espaço mais curto se demora mais tempo, pelo que não 

consideraria a EN17 um problema. Nesta sequência questionou se o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal tem a mesma opinião. -------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, informando da participação 

na Corrida Sempre Mulher e expressando o seu agradecimento quer à ARSM pela 

organização, quer à Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, pela participação, 

quer ainda à MiroViagens pelo transporte. ------------------------------------------------------------------  
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----- Informou também da receção à comitiva de Municípios Amigos do Desporto, de Santo 

Tirso, Valongo e Matosinhos, que visitaram o concelho e ficaram muito agradados com as 

valências existentes em Poiares. ------------------------------------------------------------------------------  

----- Deu ainda conta da participação na entrega do galardão Eco XXI, em que Poiares foi 

um dos 54 municípios que recebeu esta distinção, realçando a pontuação alcançada de 

100% nos indicadores de qualidade do ar e qualidade de fornecimento de água aos 

utilizadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Informou da dificuldade na articulação com o Centro de Saúde em algumas matérias, 

tendo sido solicitado por várias vezes e por escrito a disponibilização dos projetos do 

edifício, e que, ao fim de muita insistência, acabaram por informar que iriam ser enviados 

em Fevereiro, receando que no caso de abertura de avisos de candidatura não se possa 

apresentar candidatura por falta de projetos. Ainda no centro de saúde, deu conta 

novamente da preocupação quanto ao tanque de gás ali instalado, que se encontra com 

meia carga e representa perigo, informando que, mais uma vez, ao fim de muita insistência, 

foi indicado que o mesmo iria ser retirado, ainda que não tenha sido indicada uma data para 

o efeito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta de que as 

candidaturas integradas no projeto Rede Cultural Terras da Chanfana irão terminar até 

31/12/2022, sendo que por se tratar de ações culturais que tiveram grande impacto, houve 

já entendimento entre os 4 municípios para se manterem algumas destas atividades, 

incluindo-as nos seus orçamentos municipais, como é o caso das Ruas d’Arte, cujo roteiro 

foi já lançado esta semana. Deu conta da conclusão do projeto Teatrar com atores dos 

municípios envolvidos, sendo uma das ações que vai continuar com dança inclusiva e com 

pessoas com deficiência e necessidades especiais. -----------------------------------------------------  

----- Deu conta da participação numa ‘mesa redonda’ na CCDRC com todos os municípios, 

institutos superiores e universidades, onde o município de Vila Nova de Poiares foi apontado 

como exemplo de aposta no Erasmus +, dado que é uma área onde os municípios não se 

candidatam frequentemente, acrescentando que para além das áreas mais visíveis como a 

educação com hipótese de estágios, também a área da formação profissional e de adultos 

pode ser enquadrada e trabalhada. --------------------------------------------------------------------------  
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----- Sobre a EN-17 esclareceu a posição que defendeu na reunião e que tem a ver com a 

distância de tempo e km’s a Coimbra, que muitas vezes é sobrevalorizada, porque quem 

vive noutras zonas do país tem muitas vezes de demorar muito mais tempo para percorrer 

uma distância mais curta ao centro da cidade. Sublinhou que não se pronunciou sobre o 

estado da estrada, apenas considerou que não estamos exageradamente longe, quer em 

distância, quer em tempo, do centro da cidade. -----------------------------------------------------------  

----- Apontou ainda que, mesmo com os estudos iniciais elaborados para a alternativa à EN-

17 não se ganharia grande tempo, considerando que a estrada deve ser melhorada, mais 

bem gerida e reabilitada, de forma a permitir que os utilizadores possam chegar a Coimbra 

em melhores condições de segurança. ----------------------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, agradecendo o convite 

tanto para a corrida sempre mulher como para a apresentação do Roteiro Ruas d’Arte, 

afirmando ter gostado muito das pinturas, tanto de Poiares, como dos municípios da Lousã e 

Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

----- EN-17 – Referiu que ambas as opiniões expressadas pelas duas vereadoras têm razão 

de ser e que, enquanto autarca, tem vindo a lutar por uma alternativa à EN-17 e tem 

conseguido que a mesma entrasse na agenda política, tendo sido possível que já fosse 

incluída no plano de investimentos do Governo. Acrescentou que está em fase de estudos 

de viabilidade, a que se seguirá a fase de pareceres ambientais, entrando depois na fase de 

projetos de execução com os necessários procedimentos concursais, que demoram sempre 

muito tempo. Adiantou que ainda tinha expectativas de poder, neste mandato, assinar o auto 

de consignação da obra, mas reconheceu que será muito difícil ter tudo concluído a tempo. -  

----- Apontou que o primeiro estudo apresentou uma solução, que se for tecnicamente viável, 

pode ser uma boa aposta para o troço entre a Ponte Velha e o IP3, mas que de facto a 

alternativa apresentada para o troço entre a Ponte Velha e Coimbra apenas teria ganhos de 

um minuto, o que não é viável. Reconheceu, por isso, que se tiver de optar por um dos 

troços, naturalmente que irá optar pela parte de ligação ao IP3. --------------------------------------  

----- Mau tempo – deu conta de alguns estragos que as chuvas têm provocado, 
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nomeadamente com uma derrocada no Vilar, interrompendo a ligação entre duas aldeias, 

tratando-se de uma pequena extensão, mas que devido ao grande declive, implicará um 

grande investimento na realização de muro de suporte e que, necessariamente recairá 

sobre o orçamento municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Visita Macedónia do Norte – Deu conta da representação que teve naquele país, no 

âmbito da geminação com Kumanovo, onde esteve acompanhado com o sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, a participar nas celebrações oficiais do município. Disse terem sido 

muito bem recebidos, juntamente com outros 12 municípios, maioritariamente dos Balcãs, e 

onde foi possível estabelecer muitos contactos que podem ser úteis. Acrescentou que 

deixou o convite para que Kumanovo possa estar também presente no feriado municipal de 

Vila Nova de Poiares, no próximo dia 13 de janeiro. -----------------------------------------------------  

----- Feriado Municipal – Informou que convidou a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Dra. 

Ana Abrunhosa, para presidir às comemorações, na medida em que se pretende inaugurar 

um conjunto de obras financiadas pelo PT2020. Deu conta de que além das habituais 

homenagens aos trabalhadores do município pelos bons serviços, se irá entregar a medalha 

de honra à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, dando cumprimento a uma 

decisão já tomada e deliberada, mas que, por culta da pandemia, não pôde ser executada e 

cumprida com a dignidade que é merecida, inaugurando também o monumento de 

homenagem ao bombeiro, na rotunda do fundo da vila. -------------------------------------------------  

----- Deu conta de que irão também propor mais entidades e personalidades para serem 

homenageadas, deixando por isso o convite às Sras. Vereadoras para que possam 

apresentar as suas propostas e posteriormente serem consensualizados os nomes para 

integrarem a proposta a ser aprovada. Informou que quer trazer o assunto à próxima reunião 

da Câmara Municipal para ser aprovado, pelo que até lá, gostaria de receber as propostas. -  

----- Notícias sobre autarcas – Deu conta do seu desagrado pelo que está a acontecer com 

a construção de uma imagem negativa dos políticos em geral, mas também dos autarcas 

em particular. Disse ser lamentável tudo o que tem vindo a público, mas sobretudo da forma 

como tudo tem acontecido, colocando tudo ‘no mesmo saco’, sem ‘distinguir o trigo do joio’, 

pelo que considera que começa a ser angustiante estar nestas funções. Deu o caso da 

presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que foi constituída arguida 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

porque fez um despacho de nomeação de um chefe de gabinete sem ter havido concurso 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que, por acaso, não é arguido em nada, mas nada garante que possa vir a 

ser, dando o exemplo também do que acontece na saúde, em que, não tendo o município 

ainda competências nesta área pode vir a ser constituído arguido pelas obras que estão a 

ser realizadas naquele espaço. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse concordar a 100% que os corruptos e ladrões sejam acusados e presos, mas que 

antes é necessário apurar bem quem eles são, sob pena de se correr o risco de ‘colocar 

tudo no mesmo saco’, acrescentando que o cargo de presidente da câmara é dos que mais 

é escrutinado e ‘julgado’ na praça pública. -----------------------------------------------------------------  

----- 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 24 minutos. -----------  
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