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----- Reunião Ordinária Pública de 2 de dezembro de 2022 no Salão Nobre da 

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

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

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

----- PRESIDENTE: Maria da Luz Pereira Pedroso ----------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------ José Guilherme Henriques Carvalho de Féteira ----------------------------------  

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

----- Havendo quórum e face à ausência do Sr. Presidente, por se encontrar em 

representação do Município, a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso assumiu a presidência 

da reunião, saudou os presentes e declarou aberta a reunião.  ---------------------------------------  

No período Antes da Ordem do Dia, estiveram presentes alguns elementos do projeto 

“Voltámos à Casa da Luísa, agora com o Luís”, para apresentação o ponto de situação das 

iniciativas desenvolvidas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Luz Pedroso fez um breve enquadramento do projeto “Casa da Luísa, agora 

com o Luís” referindo tratar-se de um projeto sujeito a candidatura a nível nacional, no 

âmbito da inovação social, a ser desenvolvido em Vila Nova de Poiares e que teve o seu 

inicio em 2019 e que é um orgulho. --------------------------------------------------------------------------  

A Dra. Teresa Oliveira, da APPACDM acrescentou que o projeto, antes desta vertente atual, 

de candidatura a fundos sociais, já existia desde 2007 como “Casa da Luísa” no âmbito dos 

beneficiários do rendimento social de inserção e como forma de melhorar a auto estima e as 

competências dos mesmos, e que inicialmente se dirigiu apenas a mulheres, às “Luísas”, de 

forma a ganharem competências para a sua vida pessoal e familiar. --------------------------------  

Acrescentou também que, estas sessões não tinham um carater regular e que passados 

alguns anos realizou-se o “Voltámos à Casa da Luísa”, com muito sucesso e muito 

enriquecedora para equipa de trabalho. E então, foram incentivados/as a fazer a candidatura 
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ao Portugal Inovação Social, candidatura essa que foi aprovada e cujo trabalho foi 

desenvolvido em três anos, com vinte pessoas por ano, apesar dos constrangimentos 

decorrentes do covid 19. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, deu a palavra às três das participantes desta última sessão, para falarem das 

ações realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Paula Ribeiro, salientou a importância e o interesse das ações práticas de esclarecimento, 

sobre assuntos básicos e do dia-a-dia, no centro de saúde sobre de saúde, cuidados de 

higiene; no quartel dos bombeiros sobre proteção civil; com profissionais da GNR sobre 

segurança; sobre alimentação saudável para a qual foi convidada a colaborar, 

exemplificando como é possível fazê-lo. --------------------------------------------------------------------  

E manifestou a opinião de que o projeto deveria ter continuidade, como forma de partilha de 

conhecimentos, até mesmo entre a população mais jovem, numa vertente de educação mais 

abrangente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Paula Clara, referiu ter começado a trabalhar a terra na APPACDM, e que dai veio o gosto 

em plantar. Falou com o coração da horta e da estufa onde os seus produtos hortícolas, 

biológicos, são destinados à “Loja do Coração”. ----------------------------------------------------------  

Carla Reis, referiu que está na “Loja do Coração, espaço cedido pela câmara municipal, e 

nela gosta muito do contacto que lá tem com as pessoas. Referiu também que na loja se 

podem encontrar produtos hortícolas, artesanato e trabalhos manuais. E desejou sucesso e 

muitas vendas para a loja. --------------------------------------------------------------------------------------  

Interveio a Dra. Sónia Costa, técnica da Câmara Municipal, fazendo o enquadramento de 

elementos refentes às três edições que, culminam com um subprojeto a “Horta do Coração” 

cujo espaço foi cedido pela APPACDM e onde a Paula Claro, através de uma medida de 

emprego/ CEI, está a trabalhar na horta; o segundo subprojeto o de criar uma loja 

colaborativa (espaço cedido no mercado municipal) para lá disponibilizar os produtos da 

horta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que, o projeto para além de trabalhar as competências pessoais, profissionais e 

sociais tinha também uma vertente de integrar as pessoas no mundo do trabalho e com uma 

equipa técnica orgulhosa, informou que foram ultrapassados os objetivos, sendo que nove 

elementos do grupo foram integrados no mercado de trabalho, quer por contratação quer 
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por integração em medidas de emprego, sendo este um pressuposto do projeto de 

integração social. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerou que as palavra da Paula Ribeiro, dão o mote à equipa técnica para pensar numa 

nova edição, talvez de uma forma mais caseira, dado que foram três anos muito intensos. ---  

Em resumo, manifestou que o resultado foi muito positivo quer para quem participou quer 

para a equipa técnica e agradeceu a possibilidade de encerrar a terceira edição, com esta 

sessão de dar voz à “Luísa e ao Luís”, apesar de só estarem “Luísas”. -----------------------------  

Acrescentou ainda que estes três anos terminam então com a realização de um jantar de 

despedida das três edições e saindo de coração cheio. ------------------------------------------------  

Interveio o Sr. Vereador Guilherme Féteira, referindo ter acompanhado as três edições, 

reconhecendo o trabalho realizado. --------------------------------------------------------------------------  

Agradeceu às técnicas, dando os parabéns por tudo o que têm feito em prol do projeto. ------  

Questionou sobre, qual o local e horário de funcionamento da loja.----------------------------------  

Informaram que, a loja funciona no mercado municipal e está aberta todas as manhãs das 

8H30 às 12H30, exceto às quartas feiras e domingos e que nos dias onze e dezoito de 

dezembro estará aberta excecionalmente, devido ao mercadinho de natal. -----------------------  

Interveio a Dra. Teresa Oliveira, clarificando que a ideia inicial era colocar à venda os 

produtos hortícolas, o que aconteceu na altura da primavera, daí a abertura no período da 

manhã. Quanto ao horário não ser definido, a razão é que a Carla não poderá trabalhar aos 

fins de semana e nesta fase do ano a produção de hortícolas é muito menor. --------------------  

Acrescentou que o processo irá sendo melhorado a cada momento, consoante a resposta.  

Interveio a Sra. Vereadora Albertina Ferreira, felicitando a Dra. Teresa e a Sra. Sónia pelo 

projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerou que seria interessante apresentar o projeto à população. -------------------------------  

Sugeriu o aproveitamento dos legumes para criação de uma ação relacionada com culinária 

no âmbito do projeto.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou se a loja tem apenas uma colaboradora e se terá capacidade para dar resposta 

às vendas de todos os produtos disponíveis. --------------------------------------------------------------  

Responderam que, no momento está apenas uma pessoa, mas que na próxima terça feira 

haverá alguém mais para ajudar. -----------------------------------------------------------------------------  
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Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, considerando a importância do projeto em 

especial no que diz respeito ao desenvolvimento das competências das pessoas em risco 

de exclusão ou socialmente vulneráveis para que lhes seja possível a oportunidade de 

mudar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou as participantes no projeto, sobre o sentem que mudou nas suas vidas. -----------  

Questionou também, em que é que a realização das atividades as enriqueceu mais. ----------  

Responderam que, são mais felizes, mais confiantes seja no cultivo da horta, no contacto 

com as pessoas ou na partilha do conhecimento adquirido. -------------------------------------------  

Questionou ainda que, sendo os produtos cultivados em articulação com a APPACDM, se 

os excedentes ficam para consumo da instituição. -------------------------------------------------------  

Respondeu a Dra. Teresa que, a loja tem parceiros que também lá colocam, para venda, os 

seus produtos, os que não são vendidos e mais perecíveis são recolhidos, caso contrário 

vão para a residência da APPACDM, não existe, portanto, desperdício.  ---------------------------  

Interveio a Sra. Vereadora Lara Oliveira, saudou as técnicas presentes acrescentando que 

existem mais técnicos neste projeto, assim como além da Câmara Municipal e a APPACDM 

existem outros parceiros. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Saudou também as participantes presentes, referindo serem elas a representação dos 

muitos mais que participaram. ---------------------------------------------------------------------------------  

Questionou sobre quantas pessoas foram abrangidas nas três edições, dado que notou na 

apresentação a referência à importância das competências desenvolvidas, da 

aprendizagem, da partilha, o que vai além do resultado físico que é horta, a loja as 

contratações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou sobre qual é o balanço das técnicas presentes. -------------------------------------------  

A Dra. Teresa respondeu que, foram vinte os participantes, nove dos quais ingressaram no 

mercado de trabalho através de contratação e medidas de emprego/CEI que era um dos 

objetivos, embora a base do projeto é a aquisição de competências e de melhoria da 

autoestima. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que, a perspetiva de dar trabalho a estas pessoas, muitas vezes excluídas, é 

conseguir melhorar as suas vidas no sentido de não serem apontadas, apenas, como 

beneficiários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Salientou que, ao longo de todos estes, e não só nestas últimas edições, aprendeu muito 

com os/as participantes, sendo necessário dar-lhes voz, olhar e trabalhar de igual para igual 

contribuir para uma sociedade mais igualitária.------------------------------------------------------------  

Referiu que, quanto ao futuro, a equipa considerou não continuar, porque o financiamento 

trouxe muita pressão, mais trabalho com relatórios e pouco dinheiro, que não chega a 

tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que, projeto ao longo dos anos, tem acontecido através da contribuição dos 

investidores sociais do concelho, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, empresas, além 

do financiamento estatal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que, para continuar será ir ao encontro dos participantes, dar-lhes voz para que eles 

definam o que pretendem aprender e equacionar o projeto de uma forma mais simples, com 

a “prata da casa” sem a exigência que uma candidatura/financiamento exigem.  ----------------  

A Dra. Sónia Costa complementou, referindo que em termos de candidatura há que medir e 

o indicador, de resultado, ao adquirirem as várias competências, foi extremamente positivo o 

que é gratificante. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que, este é um trabalho silencioso e que entendem não trazer a público, 

para preservar as pessoas com quem estão a partilhar. ------------------------------------------------  

Referiu ainda, que além da “Loja do Coração” que é um exemplo, ao longo das três edições, 

todas as pessoas que fizeram parte do projeto estiveram de coração e saíram de coração 

cheio e com o sentimento de quererem repetir. -----------------------------------------------------------  

A Dra. Teresa, concluiu dizendo que a mensagem foi passada e que esta seja o mote para 

um tipo de trabalho comunitário no território. ---------------------------------------------------------------  

Interveio ainda a Sra. Vereadora Lara Oliveira, dando uma nota final para reflexão das 

duvidas elencadas quanto à continuação, não só pelo pedido das participantes aqui, mas 

pelo numero de pessoas já intervencionadas e das muitas mais que poderão ser, e 

aproveitando as palavras da Dra. Sónia, torna-se importante que adquiram estas 

competências para que consigam utilizá-las em contexto familiar, de emprego, nas relações 

interpessoais, em sociedade, fazendo melhor a sua vida. ----------------------------------------------   

Deixo à ponderação, com o coração, a continuidade deste trabalho. --------------------------------  
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Interveio a Sr. Vereadora Luz Pedroso, dando, em nome do Executivo, os parabéns pelo 

trabalho desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que, a equipa técnica é multidisciplinar constituída por seis elementos, Luísa, Ana 

Branquinho, Dr. Diamantino, Enfermeira Paula, Dra. Teresa e Dra. Sónia e que o resultado 

se deve ao seu envolvimento e empenho e salientou também, o empenho de todos os 

participantes bem como a sua evolução. --------------------------------------------------------------------  

Enalteceu o trabalho da Dra. Sónia Costa. -----------------------------------------------------------------  

Agradeceu a presença de todas. ------------------------------------------------------------------------------  

1- Proposta de Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal; --------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 112 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal – 13 de janeiro de 2023 --------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que no próximo dia 13 de janeiro de 2023 se assinala o 125º Aniversário da 
Restauração Definitiva do Concelho, entende o Executivo Municipal, ser o momento oportuno para 
reconhecer publicamente a ação desenvolvida por algumas personalidades e entidades, em prol do 
desenvolvimento de Vila Nova de Poiares nas mais diferentes áreas de atuação. ----------------------------  
Assim, e dando cumprimento às competências que lhe estão legalmente atribuídas e ao estabelecido 
nos artigos 3.º e 5.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas, propõe-se a atribuição das 
seguintes Medalhas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro -------------------------------------------------------------------------------  
- Área da Cultura: Fernando dos Anjos Martins, pela atividade desenvolvida na cultura ao longo de 
mais de 50 anos de músico filarmónico na Filarmónica Fraternidade Poiarense. ------------------------------  
- Área Empresarial: Américo Dias Simões, pelos 50 anos de atividade de fotógrafo em Vila Nova de 
Poiares, onde detém também a empresa de fotografia POIARESCOLOR; -------------------------------------  
- Área Empresarial: Rogério Ferreira de Carvalho – a título póstumo, pela atividade exercida, não só 
enquanto empresário, mas também por todo o trabalho desenvolvido em prol da comunidade, com 
empenho e dedicação às associações e coletividades concelhias; -----------------------------------------------  
- Área da Educação: Professora Doutora Cristina Vieira, com raízes em Poiares, no lugar de Venda 
Nova, pelo trabalho de relevância desenvolvido na educação enquanto docente na Escola Superior 
de Educação de Coimbra.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

tristeza quanto à atribuição de medalhas a titulo próstomo, pois faria mais sentido serem 

atribuídas em vida e referiu em especial o caso do Sr. Rogério Carvalho, que criou riqueza 

no concelho e que tanto ajudou as instituições de Vila Nova de Poiares. ---------------------------    
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Referiu que, gostaria de ver agraciada a Cooperativa Agropecuária de Vila Nova de Poiares.  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, reconhecendo parte do 

que a Sra. Vereadora disse, deu nota de que também lamenta, a atribuição, a titulo 

próstomo, de reconhecimento a Rogério Carvalho, mas infelizmente as circunstâncias foram 

inesperadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que à data, a Inducerâmica teve reconhecimento municipal, o que não invalida 

nada relativamente à pessoa, e lamentando a forma trágica como partiu. -------------------------  

Quanto à Cooperativa, referiu não ter presente, se a mesma já teve ou não reconhecimento, 

e que a Sra. Vereadora poderia ter feito chegar essa nota atempadamente. ----------------------  

Informou que, os nomes propostos, não estão a ser discutidos publicamente, sem que antes 

houvesse aceitação das pessoas ou das suas famílias para o efeito. -------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, informando que da proposta consta 

um lapso, sendo que a Professora Doutora Cristina Vieira é docente da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. -------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de Medalhas de Mérito 

Municipal no dia 13 de janeiro de 2023 – Feriado Municipal, com a correção apresentada, 

sendo que a Professora Doutora Cristina Vieira é docente da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.  ---------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, remeter proposta à Assembleia Municipal para a devida aprovação.  -----  

2- Processo limpeza de vários lotes na Urbanização Século XXI - Ratificação; --  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 14122/2022.  -------------------------  

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

ratificar a decisão de notificação dos proprietários dos lotes identificados na Urbanização 

Século XXI, em Vila Nova de Poiares, para procederem à limpeza da propriedade em 

questão, ao abrigo do n.º 5 do artigo 37º do Regulamento Municipal Florestal em vigor neste 

município (salubridade e saúde pública).  -------------------------------------------------------------------    

3- Regulamento do Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Poiares (CRAP) 
- Projeto Final; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 113 / 2022 ------------------------------------------------------------------------------------  
REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA ANIMAL DE VILA NOVA DE POIARES 
(CRAP) - PROJETO FINAL -------------------------------------------------------------------------------------   
Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
vem propor à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------------   
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária de 19 de fevereiro de 2021, 
desencadear a abertura do procedimento tendente à elaboração do início do procedimento e 
participação procedimental, tendente à elaboração de um projeto de Regulamento do Centro 
de Recolha Animal de Vila Nova de Poiares, indicando a forma como se podia processar a 
constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 
Projeto de Regulamento, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  --------------------  
O prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos decorreu de 23 de 
fevereiro até ao dia 05 de março de 2021. ------------------------------------------------------------------   
Por conseguinte, a Associação 2mãos4patas constitui-se como interessada, tendo 
legitimidade procedimental para tal, uma vez que é considerada uma pessoa coletiva em 
defesa de interesses coletivos (nº1 do artigo 68.º do CPA). --------------------------------------------  
Deste modo, e dando cumprimento ao estipulado no artigo 100.º do CPA (Audiência dos 
Interessados), foi chamada a pronunciar-se sobre o anteprojeto de regulamento, 
apresentando, assim, os respetivos contributos. ----------------------------------------------------------   
Face ao exposto, propõe-se que: -----------------------------------------------------------------------------  
a) A Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal o projeto 
final do “Regulamento do Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Poiares (CRAP)”, 
anexo à presente proposta e dela fazendo parte integrante, em conformidade com o 
disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  
b) A Assembleia Municipal aprove o projeto final do “Regulamento do Centro de Recolha 
Animal de Vila Nova de Poiares (CRAP)”, nos termos do disposto na alínea g) do nº 1 do 
artigo 25.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------  
Anexo, para efeitos de aprovação, o respetivo projeto final do “Regulamento do Centro de 
Recolha Animal de Vila Nova de Poiares (CRAP)”.” ------------------------------------------------------  
----- Interveio o Sr. Vereador José Guilherme Féteira, do PS, referindo que as questões 

relacionadas com o bem-estar animal têm sido um sucesso no concelho, devendo-se muito 

ao trabalho desenvolvido pelo Executivo, nomeadamente pela vereadora responsável Dra. 

Lara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que, é uma causa que acompanha com muita proximidade e salientou a 

importância do papel do centro de recolha animal, em que o regulamento será mais um 

passo o sucesso desta causa.  --------------------------------------------------------------------------------  
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Salientou também, a quase inexistência de animais errantes no concelho e a boa prática de 

recolha e enquadramento quando existe situações desta natureza. ---------------------------------  

Deixou o seu reconhecimento, enquanto Vereador e cidadão, à Sra. Vereadora Lara pelo 

trabalho e cooperação com a associação que trabalha a causa animal, em Vila Nova de 

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

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

palavras do Sr. Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Disse acreditar que, seja este Regulamento o último passo, para ter, finalmente, registado e 

oficializado no ICNF, o Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Poiares, estando já 

criadas todas as condições para tal. -------------------------------------------------------------------------  

Referiu que, este não foi um documento fácil de produzir, dadas as muitas sensibilidades e a 

audição dos todos os interessados, estando agora na sua reta final. --------------------------------  

Quanto à questão dos animais, não é fácil a sua gestão, sendo que a sociedade está cada 

vez mais sensível à causa animal, mas ainda com muitos radicalismos nos dois sentidos, 

pois existem os que defendem o animal acima de todas as coisas e os que entendem o 

animal como mero objeto e todas os casos intermédios.------------------------------------------------  

Salientou, o esforço que tem sido feito, para cumprir a lei e para uma, cada vez, maior 

sensibilização da população, quer para as suas obrigações enquanto detentores de animais, 

quer para a generalização de que um animal é para a vida e assim, aos poucos, vão sendo 

dados passos que haja maior responsabilidade por parte das pessoas. ----------------------------  

Deixou o alerta, dada a época que se aproxima, que um animal não são serve de prenda de 

natal, porque não se sabe, se quem o recebe, será capaz de assumir a responsabilidade e 

de estar disponível para cuidar dele. -------------------------------------------------------------------------  

Deixou também, como sugestão de prenda de natal, uma visita ao canil municipal. -------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal 

o projeto final do “Regulamento do Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Poiares 

(CRAP)”, anexo à proposta e dela fazendo parte integrante, em conformidade com o 

disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  
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 4- Protocolo de Colaboração no Âmbito dos Controlos Oficiais entre a 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e o Município de Vila Nova de 
Poiares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de Colaboração. ------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, chamando a atenção para a 

correção a ser efetuada ao quarto parágrafo da página dois. ------------------------------------------  

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

protocolo chegou já minutado pela DGAV, foi revisto, nomeadamente, no que diz respeito 

aos dados do Município, e que, naturalmente, a correção será efetuada antes da assinatura 

do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração no âmbito 

dos Controlos Oficiais entre a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e o Município de 

Vila Nova de Poiares, com a correção indicada para o 4º parágrafo da página 2.  ---------------  

5- Proposta de Atribuição de Medalhas de Bons Serviços; -----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 109 / 2022 ------------------------------------------------------------------------------------   

Proposta de atribuição de medalhas honoríficas ----------------------------------------------------------   

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

vem propor à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------------   

Está considerado no Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas, da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares que: “A medalha municipal de bons serviços destina-se a galardoar 

os funcionários municipais que, tendo servido a edilidade por um dilatado período de tempo, 

se hajam distinguido, exemplarmente, pelo seu zelo, dedicação, assiduidade e competência 

no desempenho das suas tarefas.”. --------------------------------------------------------------------------  

Menciona ainda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“1- A proposição e atribuição da medalha municipal de bons serviços deve observar as 

seguintes condições: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A medalha de ouro aos funcionários com 35 anos completos de serviço; -----------------------   
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b) A medalha de prata aos funcionários com 25 anos completos de serviço; ----------------------   

c) A medalha de bronze aos trabalhadores com 15 anos completos de serviço. ------------------   

2- Excecionalmente poderá o Presidente da Câmara atribuir a medalha municipal de bons 

serviços, independentemente do tempo de serviço, por sus iniciativa, mediante despacho 

fundamentado, e baseado no mérito excecional revelado pelo funcionário em causa. ----------   

3- O funcionário agraciado que venha a ser demitido ou aposentado compulsivamente perde 

o direito ao uso da medalha municipal de bons serviços.” ----------------------------------------------   

Considerando o feriado municipal, (13 de janeiro) e as suas comemorações, entende o 

executivo municipal, que é justo, neste momento, homenagear e reconhecer publicamente 

os trabalhadores deste Município, pelo seu zelo, assiduidade, disponibilidade permanente e 

dedicação no desempenho das suas tarefas, em prol da causa pública e das necessidades 

coletivas das populações do concelho de vila nova de Poiares. --------------------------------------   

Dando cumprimento às competências que lhe estão legalmente atribuídas e ao estabelecido 

nos artigos 3.º e 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas, propõe-se a 

atribuição da medalha de bons serviços municipais: -----------------------------------------------------  

35 anos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Maria de Fátima Antunes Pimenta ----------------------------------------------------------------------------   

Carlos Ilídio Soares Carvalho da Costa----------------------------------------------------------------------   

25 anos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Maria de Fátima Fernandes Baptista Schulte --------------------------------------------------------------   

15 anos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ana Isabel Silva Amaro Simões -------------------------------------------------------------------------------   

Joaquim Simões da Silva ---------------------------------------------------------------------------------------   

Remete-se para deliberação da proposta da medalha municipal de bons serviços, na 

próxima sessão da Assembleia Municipal.” -----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de Medalhas de Bons 

Serviços.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, remeter proposta à Assembleia Municipal para a devida aprovação.  -----  

6- Ata nº 27/2022; --------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Na discussão e votação deste assunto, não participou a Sra. Vereadora Luz Pedroso, 

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

----- Foi presente a Ata nº 27/2022.  --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 27/2022. ------------------------------ 

  7- Ata nº 28/2022; ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Vereador Guilherme 

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

----- Foi presente a Ata nº 28/2022.  --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 28/2022. ------------------------------ 

8- Contrato de Comodato - Fração H do Mercado Municipal de Vila Nova de 
Poiares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 110 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONTRATO DE COMODATO ----------------------------------------------------------------------------------------------   
Fração H do Mercado Municipal 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: --------------------------------------------------------------------------------------------   
I – Factos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Sara Inês de Mendonça Ferreira Gomes, licenciada em Artes Plásticas, veio solicitar à Câmara 
Municipal a cedência de um espaço no Mercado Municipal, para criar um atelier de cerâmica (Entrada 
n.º 11668). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Invoca um projeto “Sara Barro Preto”, que visa criar uma simbiose entre a tradição e a modernidade, 
propondo aos clientes peças de autor para decoração de interiores/exteriores inspiradas na tradição e 
culturas nacionais com adoção de novas tecnologias. ----------------------------------------------------------------   
Refere também que o projeto tem o apoio do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro e da 
empresa Vitricer para investigação de vidrado para o barro preto.  -----------------------------------------------  
Efetivamente, as diversas peças feitas em barro preto são uma das atrações do concelho de Vila 
Nova de Poiares, com uma história e tradição secular. ---------------------------------------------------------------   
II – Enquadramento Legal  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dispõe a alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
compete à Câmara Municipal «Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de 
interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos».-----------------  
Compete também à Câmara Municipal, de acordo com a alínea u) do mesmo diploma legal «(...) 
apoiar atividades de natureza social, cultural educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 
doenças». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Acresce que a alínea ff) do mesmo artigo e diploma refere «Promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 
municipal». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Em nenhum dos normativos antes citados refere que os destinatários, entidades e organismos 
legalmente existentes tenham que ser necessariamente uma “associação” ou qualquer outra entidade 
sem fins lucrativos, já que no primeiro caso limita apenas a que sejam entidades e organismos 
legalmente existentes e que o apoio tenha em vista a execução de obras ou a realização de eventos 
de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos, no 
segundo caso o limite é que o apoio se destine a atividades de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município e, por último, a alínea ff) prevê que o 
apoio seja para desenvolvimento da atividade económica do Município. ----------------------------------------  
Resulta de todos estes normativos legais, que o que está em causa são os interesses públicos locais 
relevantes e suficientemente importantes para merecerem a concessão de um apoio (que pode 
revestir as mais diversas formas que não apenas a de um subsídio financeiro o que é mais habitual).  
O que constitui a razão de ser da atribuição do apoio pelo município, através da sua Câmara 
Municipal é a atividade ou ação que a apoiada desenvolve em prol da comunidade local ou da 
prossecução de interesses públicos locais ou que possam ser considerados como localmente 
relevantes o que, sem qualquer margem de dúvida, é o caso, face às atividades da sociedade. ---------   
Pelas razões acima expostas e considerando que: --------------------------------------------------------------------  
1. O Município tem disponível e sem qualquer utilização a fração H do Mercado Municipal, pelo que 
poderá tornar-se temporariamente dispensável;------------------------------------------------------------------------   
2. A fração H encontra-se localizada no r/c do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Poiares (Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. Daniel 
de Matos 3350-071 Vila Nova de Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, conforme 
Caderneta Predial anexa à presente proposta; -------------------------------------------------------------------------   
3. Esta fração está destinada ao coworking, que visa contribuir para a dinamização do concelho, 
facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas, ao mesmo tempo que diminui a necessidade 
de deslocações e a consequente pegada carbónica; -----------------------------------------------------------------   
4. É importante incentivar a fixação de pessoas e empresas no concelho e promover a partilha de 
experiências e ideias entre trabalhadores de vários contextos e origem; ----------------------------------------   
5. É atribuição das autarquias locais tudo o que diz respeito aos interesses públicos, comuns e 
específicos das populações respetivas; ----------------------------------------------------------------------------------   
6. O Município se empenha na realização e concretização dos interesses da comunidade autárquica, 
bem como na manutenção das tradições vigentes no concelho; ---------------------------------------------------   
7. Nos termos do nº 2 do artigo 23 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro encontram-se 
cometidos ao Município, entre outras, atribuições na área da Promoção do desenvolvimento; ------------   
8. As alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, prevê 
expressamente que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à 
realização de eventos de interesse para o Município, e que lhe compete também apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município;» ----   
9. Estando em causa a “oneração” (através de um contrato de comodato), durante um determinado 
lapso temporal, de imóveis municipais, há que ter em consideração, desde logo, as normas relativas à 
competência para a alienação e oneração de bens imóveis; --------------------------------------------------------  
10. No que concerne à competência para a alienação e oneração de bens imóveis impõe-se, antes de 
mais, atender ao disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 que 
estatui que compete à Câmara Municipal: «Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 
vezes a RMMG;». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta as considerações supra descritas, proponho, nos termos e para os efeitos previstos 
nas alíneas g) o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, que a 
Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Reconheça que a sociedade pretende prosseguir uma atividade de interesse municipal, 
contribuindo e apoiando a tradição local, apresentando um projeto de desenvolvimento local relevante 
para o Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprove ceder a fração H, localizada no r/c do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de Poiares (Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. 
Daniel de Matos 3350-071 Vila Nova de Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, à 
empreendedora Sara Inês de Mendonça Ferreira Gomes, a título de Comodato, e lhe faculte o uso 
para ali exercer as suas atividades consideradas e reconhecidas pela Câmara Municipal de relevante 
interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Aprove a minuta do contrato de comodato anexo à presente proposta. --------------------------------------  
Anexo 1: Caderneta Predial Urbana da fração H -----------------------------------------------------------------------  
Anexo 2: Minuta do contrato de comodato” ------------------------------------------------------------------------------   
----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, referindo que os espaços 

solicitados, neste ponto e no ponto seguinte, são lojas localizados no Mercado Municipal, 

mais concretamente no espaço destinado a incubadora de empresas e a coworking e que 

não se encontram ainda mobilados, e que se pretende que sejam espaços para início de 

projetos e não para que as pessoas se instalem definitivamente. ------------------------------------  

Referiu também que, não existe ainda regulamento, razão pela qual os contratos foram 

efetuados por, apenas, um ano, a estes jovens que, venceram a candidatura ao projeto 

Empreende + da CIM-RC. --------------------------------------------------------------------------------------  

Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando sobre o que parece 

ter sido uma gafe no ponto 5 da cláusula 9, pois não se trata uma sociedade. --------------------   

Questionou também, sobre os contratos que vão ser celebrados, de qual é a intenção das 

parcerias e o que será feito para defender o que é nosso. ---------------------------------------------  

Questionou ainda, quanto ao ponto três da cláusula quinta em que refere que “a 

comodatária irá assegurar as despesas de telefone, gás e demais encargos inerentes ao 

normal funcionamento”, a que se referem os demais encargos. Dando como exemplo, a 

possível utilização de forno para cozer as peças de barro e que seria importante a previsão 

de encargos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Respondeu a Sra. Vereadora Lara que, no que se refere aos demais encargos 

inerentes, serão todas as despesas não elencadas. -----------------------------------------------------  

Respondeu ainda a Sra. Vereadora Lara, esclarecendo que não existem parcerias e que 

trata apenas de um contrato de comodato, ou seja, da cedência de um espaço para a 

instalação de duas pessoas e demais parceiros que no âmbito do Empreende + foram 
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vencedores, os seus projetos, um no âmbito do barro preto outro no âmbito do património e 

do azulejo digital.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que, a cedência será efetuada por um curto espaço de tempo e por duas razões, 

já explicadas, porque aqueles espaços, que são seis, já estão identificados e especificados, 

na rede regional, para serem de coworking e incubadoras e porque precisam de 

regulamento próprio para o acesso dos interessados aos mesmos, por forma a conseguir 

financiamento para equipar e mobilar os espaços. Realçou que, a sua ocupação será 

transitória, servindo de trampolim à criação de empresas e de partilha através do coworking. 

A Sra. Vereadora Sandra Carvalho, questionou ainda qual a possibilidade de outros 

interessados acederem aos espaços. ------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu a Sra. Vereadora Lara que, estes dois espaços foram cedidos, a titulo 

excecional, a duas pessoas da terra, cujos projetos foram vencedores do Empreende + e 

que pretendem lançar os seus negócios, enquanto se aguarda pela elaboração de 

regulamento, com as condições de acesso aos espaços, cuja finalidade está definida, para 

quem reúna as condições necessárias á utilização do espaço para trampolim do seu 

negócio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que, enquanto não tenha outro destino uma das lojas que estava 

desocupada, foi cedida pela câmara municipal para a instalação da “Loja do Coração”. -------  

Disse, não perceber o que a Sra. Vereadora Sandra quer dizer, com o defender o que é 

nosso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Sra. Vereadora Sandra Carvalho, disse referir-se à defesa do artesanato do concelho, 

porque verificou, relativamente à candidatura da fração H, que o projeto a desenvolver 

contempla objetos em barro preto. ----------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu a   Sra. Vereadora Lara que, relativamente a estes projetos ou outros que após 

regulamentação possam passar, por este espaço, não deverá ser a Câmara Municipal a 

indicar qual negócio a fazerem ou não, muito pelo contrário, deverão ter a maior liberdade, 

para uma maior criatividade e inovação. --------------------------------------------------------------------  

Referiu, não entender a defesa incessante da Sra. Vereadora do tecido empresarial e agora 

estar a criar obstáculos a dois projetos de duas pessoas que querem iniciar o seu negócio, e 

que se a questão é o barro preto e a olaria de barro preto, há que esclarecer que o barro 
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preto do Olho Marinho é certificado e só tem dois oleiros no concelho o Sr. Fernando 

Correia e a Sra. Judite Pereira. --------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que, Sara Inês desenvolveu um projeto artístico, no âmbito das Belas Artes, de 

criatividade, inovação e design e que em nada colide com o que é tradicional e certificado 

em Vila Nova de Poiares. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu a Sra. Vereadora Sandra Carvalho que, não está a criar obstáculos, mas sim a 

clarificar alguns pontos que considera duvidosos. --------------------------------------------------------  

Fez-se presente a Dra. Cátia Fernandes do gabinete jurídico esclarecendo, confirmando 

tratar-se de uma gafe no ponto 5 da cláusula 9 do contrato, sendo que a palavra sociedade 

deve ser substituída pela palavra atividade. ----------------------------------------------------------------  

Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando que, sendo as 

frações disponibilizadas a titulo gratuito, se existe alguma mais valia para o Município. --------  

----- Respondeu a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, que se trata de projetos 

pessoais, que estão a ser iniciados, mas que ao serem desenvolvidos darão origem ao 

registo de patente e serão os próprios a conduzir os seus negócios e a procurarem os seus 

parceiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder a fração H, localizada no r/c do Mercado 

Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Poiares 

(Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. Daniel de Matos 3350-071 Vila Nova de 

Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, à empreendedora Sara Inês de Mendonça 

Ferreira Gomes, a título de Comodato, e lhe facultar o uso para ali exercer as suas 

atividades consideradas e reconhecidas pela Câmara Municipal de relevante interesse 

municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, aprovar a minuta do contrato de comodato anexo à proposta, com a 

retificação ao ponto 5 da Cláusula 9ª: substituir a palavra "... sociedade..." por atividade. -----  

  9- Contrato de Comodato - Fração I do Mercado Municipal de Vila Nova de 
Poiares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 111 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONTRATO DE COMODATO ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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Fração I do Mercado Municipal 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: --------------------------------------------------------------------------------------------   
I – Factos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
David Marques Francisco, gerente da sociedade “Páginas Definitivas, Lda.”, veio solicitar à Câmara 
Municipal a cedência de um espaço no Mercado Municipal (Entrada n.º 11645). -----------------------------   
David Francisco, na qualidade de gerente da sociedade Páginas Definitivas, Lda., pretende 
prosseguir e desenvolver as atividades da sociedade supramencionada, nomeadamente para 
desenvolver o trabalho diário inerente ao objeto social da sociedade (juntamente com os restantes 
sócios), como sala de reuniões presenciais e virtuais, para montagem dos seus produtos físicos e 
para apresentação de projetos, bem como para a promoção de trabalhos realizados para a 
comunidade poiarense, no âmbito do projeto ativo da Oficina do Património – “Projeto publicitário 
português” (Azulejo Digital). -------------------------------------------------------------------------------------------------   
A Oficina do Património é um coletivo interdisciplinar que, através de projetos independentes, procura 
contribuir para a divulgação do património cultural português com vista à sua valorização. Sendo que 
tem, nomeadamente, o projeto ativo “Azulejo publicitário português” – repositório digital de painéis 
azulejares de caráter publicitário existentes em Portugal, desenvolvido por David Francisco, Cátia 
Santos e Isabel Boavida, admiradores dos painéis publicitários em azulejo, em particular pelos 
existentes ao longo das mais antigas estradas portuguesas. -------------------------------------------------------   
Perante o seu gradual desaparecimento, este projeto procura contribuir para a preservação da 
memória dos painéis publicitários em azulejo que, pela sua história e diversidade, constituem um 
património merecedor de proteção. ----------------------------------------------------------------------------------------   
II – Enquadramento Legal ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Dispõe a alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
compete à Câmara Municipal «Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de 
interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos».-----------------   
Compete também à Câmara Municipal, de acordo com a alínea u) do mesmo diploma legal «(...) 
apoiar atividades de natureza social, cultural educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 
doenças». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Acresce que a alínea ff) do mesmo artigo e diploma refere «Promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 
municipal». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Em nenhum dos normativos antes citados refere que os destinatários, entidades e organismos 
legalmente existentes tenham que ser necessariamente uma “associação” ou qualquer outra entidade 
sem fins lucrativos, já que no primeiro caso limita apenas a que sejam entidades e organismos 
legalmente existentes e que o apoio tenha em vista a execução de obras ou a realização de eventos 
de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos, no 
segundo caso o limite é que o apoio se destine a atividades de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município e, por último, a alínea ff) prevê que o 
apoio seja para desenvolvimento da atividade económica do Município. ----------------------------------------   
Resulta de todos estes normativos legais, que o que está em causa são os interesses públicos locais 
relevantes e suficientemente importantes para merecerem a concessão de um apoio (que pode 
revestir as mais diversas formas que não apenas a de um subsídio financeiro o que é mais habitual). -   
O que constitui a razão de ser da atribuição do apoio pelo município, através da sua Câmara 
Municipal é a atividade ou ação que a apoiada desenvolve em prol da comunidade local ou da 
prossecução de interesses públicos locais ou que possam ser considerados como localmente 
relevantes o que, sem qualquer margem de dúvida, é o caso, face às atividades da sociedade. ---------   
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Pelas razões acima expostas e considerando que: --------------------------------------------------------------------   
1. O Município tem disponível e sem qualquer utilização a fração I do Mercado Municipal, pelo que 
poderá tornar-se temporariamente dispensável;------------------------------------------------------------------------   
2. A fração I encontra-se localizada no r/c do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Poiares (Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. Daniel 
de Matos 3350-071 Vila Nova de Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, conforme 
Caderneta Predial anexa à presente proposta; -------------------------------------------------------------------------   
3. Esta fração está destinada ao coworking, que visa contribuir para a dinamização do concelho, 
facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas, ao mesmo tempo que diminui a necessidade 
de deslocações e a consequente pegada carbónica; -----------------------------------------------------------------   
4. É importante incentivar a fixação de pessoas e empresas no concelho e promover a partilha de 
experiências e ideias entre trabalhadores de vários contextos e origem; ----------------------------------------   
5. É atribuição das autarquias locais tudo o que diz respeito aos interesses públicos, comuns e 
específicos das populações respetivas; ----------------------------------------------------------------------------------   
6. O Município se empenha na realização e concretização dos interesses da comunidade autárquica, 
nomeadamente no âmbito da atividade empresarial de interesse municipal; -----------------------------------   
7. Nos termos do nº 2 do artigo 23 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro encontram-se 
cometidos ao Município, entre outras, atribuições na área da Promoção do desenvolvimento; ------------  
8. As alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, prevê 
expressamente que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à 
realização de eventos de interesse para o Município, e que lhe compete também apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município;» ----   
9. Estando em causa a “oneração” (através de um contrato de comodato), durante um determinado 
lapso temporal, de imóveis municipais, há que ter em consideração, desde logo, as normas relativas à 
competência para a alienação e oneração de bens imóveis; --------------------------------------------------------   
10. No que concerne à competência para a alienação e oneração de bens imóveis impõe-se, antes de 
mais, atender ao disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 que 
estatui que compete à Câmara Municipal: «Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 
vezes a RMMG;». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta as considerações supra descritas, proponho, nos termos e para os efeitos previstos 
nas alíneas g) o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, que a 
Câmara Municipal:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Reconheça que a sociedade pretende prosseguir uma atividade empresarial de interesse 
municipal, contribuindo e apoiando a comunidade local, apresentando um projeto de desenvolvimento 
empresarial local relevante para o Município; ---------------------------------------------------------------------------  
2. Aprove ceder a fração I, localizada no r/c do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de Poiares (Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. 
Daniel de Matos 3350-071 Vila Nova de Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, à sociedade 
Páginas Definitivas, Lda., a título de Comodato, e lhe faculte o uso para ali exercer as suas atividades 
consideradas e reconhecidas pela Câmara Municipal de relevante interesse municipal; --------------------   
3. Aprove a minuta do contrato de comodato anexo à presente proposta. --------------------------------------   
Anexo 1: Caderneta Predial Urbana da fração I ------------------------------------------------------------------------   
Anexo 2: Minuta do contrato de comodato” ------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder a fração I, localizada no r/c do Mercado 

Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Poiares 

(Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. Daniel de Matos 3350-071 Vila Nova de 
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Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, à sociedade Páginas Definitivas, Lda., a 

título de Comodato, e lhe facultar o uso para ali exercer as suas atividades consideradas e 

reconhecidas pela Câmara Municipal de relevante interesse municipal. ----------------------------  

----- Mais deliberou, aprovar a minuta do contrato de comodato anexo à proposta. --------------  

10- Casa Pronta - Proposta de não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 
1714;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 14850/2022. --------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1714, 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 30 de novembro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.044.370,43 € (um milhão, 

quarenta e quatro mil trezentos e setenta euros e quarenta e três cêntimos) e em Operações 

não Orçamentais a quantia de 294.132,07 € (duzentos e noventa e quatro mil cento e trinta 

e dois euros e sete cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 18 e 30 de novembro de 2022, no valor total 

de 319.706,75 € (trezentos e dezanove mil, setecentos e seis euros e setenta e cinco 

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

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

  13- Atualização das taxas e preços dos Regulamentos Municipais para 2023;  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 14817/2022, acompanhada da 

informação da variação média dos últimos doze meses do IPC, publicada pelo INE, bem 

como do quadro com a proposta de atualização das taxas e preços dos regulamentos 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que, como é sabido as 

dificuldades económicas tendem a continuar no próximo ano, com uma taxa de inflação 

elevada, com o aumento dos bens essências, em que os ordenados mínimos terão um 

aumento pouco significativo, o que vai agravar a situação socioeconómica das famílias, daí 

não considerar que seja a melhor altura para fazer esta atualização, cujo valor não é assim 

tão significativo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, clarificando que esta atualização 

decorre do Regulamento e da aplicação da Lei 53-E/2006. --------------------------------------------  

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

alteração das taxas pressupõe a revisão das mesmas que carece da aprovação da 

assembleia municipal e não é o que está aqui a ser feito. ----------------------------------------------  

Referiu que, a proposta é de atualização de taxas e preços, de acordo com a taxa fixada 

pelo INE e que é da competência do órgão executivo. --------------------------------------------------  

Referiu que, a decisão talvez pudesse ser tomada de forma diferente, no entanto a estaria 

sujeita a parecer favorável do FAM o que face à realidade de endividamento do concelho 

obriga ao cumprimento das metas estabelecidas pelo FAM. -------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra das senhoras vereadoras do 

PSD, aprovar a atualização das taxas e preços dos regulamentos municipais de acordo com 

a taxa de inflação publicada pelo INE (Variação média dos últimos doze meses do Índice de 

Preços no Consumidor - IPC), nos termos do disposto do n.º 1 e n.º 2 do artigo 9º da Lei 53-

E/2006, de 29 de dezembro, na sua versão atual, e que se situou em 6,7%.  ---------------------  

14- Protocolos de parceria com os Centros Qualifica: Escola Profissional da 
Lousã e Agrupamento de Escolas de Arganil; -----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“DESPACHO Nº 103 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------   
PROTOCOLOS DE PARCERIA com os Centros Qualifica: Escola Profissional da Lousã e 
Agrupamento de Escolas de Arganil ---------------------------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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1. No dia 19 de setembro de 2022, a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, 
I.P. procedeu à publicação do Aviso de Abertura de Concurso N.º 01/C06-i03.01/2022. --------------------   
2. O referido Aviso, previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da dimensão 
da Resiliência, Componente 6 (C6) – Qualificações e Competências, previu a apresentação de 
candidaturas enquadradas no Investimento RE-C06-i03: Incentivo Adultos; subinvestimento RE-C06-
i03.01: Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3. ---------------------------------------   
3. Os Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3 visam especificamente 
contribuir para: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- A promoção da aprendizagem e do aumento das competências de literacia - a capacidade de leitura 
e escrita (incluindo ler e escrever digitalmente), com recurso e com base em diversos materiais 
escritos (textos, documentos, gráficos) de uso corrente na vida quotidiana (social, profissional e 
pessoal); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- O aumento da participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida, em especial, dos que 
têm muito poucas competências básicas; --------------------------------------------------------------------------------   
- A garantia de que estes adultos tenham acesso a educação formal, ou seja, que a melhoria das 
suas competências de literacia conduza a uma certificação e à melhoria efetiva das suas 
qualificações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
4. Os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação, de acordo com a alínea d) do nº 2 
do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
5. Nos termos das alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal “Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existente, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de 
interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos” e “Promover 
a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”. --   
6. A Escola Profissional da Lousã (Emequatro, Educação e Serviços, Lda.) e o Agrupamento de 
Escolas de Arganil solicitaram a subscrição dos protocolos de parceria, anexos ao presente 
despacho, com vista à apresentação de candidatura enquadrada no Investimento RE-C06-i03: 
Incentivo Adultos; subinvestimento RE-C06-i03.01: Projetos Locais Promotores de Qualificações de 
Nível B1/B2/B3 (Entrada nº 10272 e Entrada n.º 10202). ------------------------------------------------------------  
7. O Município de Vila Nova de Poiares reconhece a necessidade de contribuir, de forma 
determinante, para a melhoria das qualificações e competências dos adultos. --------------------------------   
Assim, face ao exposto, e considerando que a subscrição dos protocolos só poderia ir à próxima 
reunião de Câmara, que se realiza no dia 02 de novembro, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do 
art.º 35º do anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de setembro, subscrever os Protocolos de Parceria com as 
entidades referidas, que se anexam ao presente despacho. --------------------------------------------------------   
REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA RATIFICAÇÃO, NOS 
TERMOS DO Nº 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I À LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA 
ATUAL REDAÇÃO.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, manifestando a sua surpresa ao 

ver protocolos já assinados com outras entidades, quando existe no concelho um Centro 

Qualifica, o da ADIP. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu, ser do seu conhecimento que no Conselho Municipal de Educação, a senhora 

vereadora Luz Pedroso disse que havia muita oferta de centros qualifica e que não fazia 

sentido estar a aceitar outros. ----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, não ser contra as entidades que solicitaram os protocolos, mas contra a decisão da 

Câmara em fazer novas assinaturas. ------------------------------------------------------------------------  

Salientou a existência de um centro qualifica no concelho que, há já dezoito anos e que é 

um dos primeiros a entrar em funcionamento e que tem demonstrado profissionalismo e por 

isso mesmo, tem protocolos assinados com vinte oito entidades, dentro e fora do concelho. -  

Solicitou esclarecimento sobre o que se pretende com a assinatura destes protocolos. --------  

Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, referindo haver alguma confusão, pois o 

que foi discutido nessa reunião foi, uma luta antiga, decorrente da ida dos alunos dos 

concelhos limítrofes para Coimbra e que devia haver uma aposta, no aumento de cursos 

especializados específicos e ter uma boa rede de transportes entre os municípios. -------------  

Referiu que, relativamente a estes protocolos, foram assinados, por uma questão de boa 

harmonia e de boa parceria com os municípios vizinhos, e que houve o cuidado de, e 

porque são para efeitos de candidatura, retirar alguns pontos que dão primazia ao que 

existe no concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que, tudo o que for possível será agilizado para o Centro que existe no 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Interveio a Sra. Sandra Carvalho, considerando a importância da relação com os outros 

municípios e da vertente profissional, no entanto deixou a sugestão de que nos protocolos 

seja retirada a vertente escolar, pois é esta a valência da ADIP. -------------------------------------  

A Sra. Vereadora Maria da Luz questionou se o Centro Qualifica de poiares solicitou a 

outros municípios protocolos. ----------------------------------------------------------------------------------  

Respondeu a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, que o Centro Qualificada ADIP apenas 

trabalha com o Município de Góis, há já vários anos. ----------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra das senhoras vereadoras do PSD 

e, ratificar a subscrição dos Protocolos de Parceria com os Centros Qualifica: Escola 

Profissional da Lousã e Agrupamento de Escolas de Arganil. -----------------------------------------  

  15- Natal em Atividade - Normas de Funcionamento; -----------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 14859/2022, acompanhada das 

normas de funcionamento “Natal em Atividade 2022”.  --------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de funcionamento da 

iniciativa “Natal em Atividade 2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

16- Projeto Erasmus + "Digital & Dematerialization Municipalities" | 
Transferências para Parceiros | Liepaja e Mielec; -----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 14967/2022. --------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as transferências no valor de 5.035,42 € 

(cinco mil e trinta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos) ao Município de Mielec e no 

valor de 4.481,80 € (quatro mil quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta cêntimos) ao 

Município de Liepaja, referente ao projeto financiado Erasmus + "Digital & Dematerialization 

Municipalities".  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

17- Pedido de Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - ZIF Santo André - 
Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 105 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP – Salão de Festas - ZIF Santo André ------------------------------------------------------   
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 
serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 
competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 
comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Festas – pela ZIF de Santo André, para a 
realização da Assembleia Geral (utilização no 28 de novembro, pelas 18:30h), nos exactos termos do 
pedido, parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, 
inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente 
relacionadas com as desenvolvidas pela ZIF, designadamente no que respeita, não apenas à sua 
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missão no âmbito do ordenamento florestal, como de protecção civil, mas também nas suas missões 
paralelas de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas da educação, prevenção e formação, 
por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais variados serviços 
descentralizados do Estado a operar no território Concelhio, regional e nacional. ----------------------------  
No mais, sempre se diga que existe cooperação entre os serviços das ZIF e a Câmara Municipal, em 
particular no âmbito do ordenamento territorial e ordenamento florestal, cabendo também ao 
Município prestar o auxílio necessário à satisfação do desiderato constitucional e legal conferido às 
Associações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Festas para o evento 
programado – Reunião da Assembleia Geral -, por forma a que o mesmo tenha a dignidade que 
merecem, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de higiene e 
saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos que se encontrem em vigor à 
data do evento/actividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Atendendo a que a reserva e confirmação do espaço só foi possível pelos Serviços Municipais neste 
momento e, assim, não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à próxima reunião da 
Câmara Municipal para deliberação, deferido o pedido de cedência de espaço, remetendo à reunião 
da Câmara Municipal seguinte para ratificação, nos termos e para os efeitos previstos nas als. o) e u) 
do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ---------------------------------------------------------------  

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

Espaço CCP– Salão de Festas, apresentado pela ZIF de Santo André. ---------------------------- 

  18- Pedido de Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - CHUC - Serviço de 
Sangue e Medicina Transfusional;---------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 107 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - Serviço de Sangue e Medicina Transfusional ------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 
serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 
competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 
comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Festas - pelos CHUC - Serviço de Sangue e 
Medicina Transfusional, para realização de campanhas de recolha de sangue (cancelamento da 
utilização prevista para o dia 19 de Novembro de 2022 e consequente pedido para o uso no dia 21 de 
Janeiro de 2023), com uma previsão 50/60 dadores por ação, conforme vem sendo habitual, nos 
termos do pedido, parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. 
Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades 
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directamente relacionadas com as desenvolvidas por aquela entidade, entre outros, na promoção da 
saúde e segurança de todos, na cooperação com o Ministério da Saúde pela providência de sangue 
para o banco nacional, na prestação de melhores cuidados de saúde aos portugueses, por se tratar 
mesmo de uma obrigação constitucional o direito à saúde, em igualdade. --------------------------------------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Festas para a campanha 
de recolha de sangue programada, por forma a que médicos, enfermeiros e utentes tenham as 
melhores condições, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de 
higiene e saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos, bem como todas as 
recomendações, medidas e imposições que venham a ser determinadas, a cada momento pelo 
Governo de Portugal, pela DGS e pelo Senhor Delegado de Saúde local. --------------------------------------  
Finalmente e porque, sobretudo durante o período que atravessamos é expectável a necessidades de 
outras campanhas de recolha de sangue, face à sua escassez e à necessidade de reposição no 
banco nacional de sangue, e ainda porque, conforme habitualmente se vêm realizando, pelo menos, 
duas a três campanhas anuais, em similares circunstâncias, proponho seja também deliberada a 
cedência das instalações sempre que tal seja solicitado, para além da data já indicada e sempre que, 
por razões imprevisíveis aquelas tenham de ser alteradas, no ano de 2023, por aquela entidade em 
iguais condições, de acordo com a disponibilidade do Município. -------------------------------------------------  
Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos 
previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------------------------------  

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

Espaço CCP– Salão de Festas, apresentado pelo CHUC - Serviço de Sangue e Medicina 

Transfusional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  19- Pedido de Cedência Espaço CCP - Auditório - Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares; --------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 108 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Cedência Espaço CCP – Auditório ----------------------------------------------------------------------------------------   
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares ----------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 
serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 
competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 
comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Auditório – pela Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Vila Nova de Poiares, para a realização de apresentação do Grupo de Ballet daquela 
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Associação (utilização no dia 07 de Janeiro de 2023 e ensaios na dia anterior), nos exactos termos do 
pedido, parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, 
inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente 
relacionadas com as desenvolvidas pelos Bombeiros Voluntários, designadamente no que respeita, 
não apenas à sua missão no âmbito da protecção civil e de socorro às populações, mas também nas 
suas missões paralelas de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas da educação e cultura, 
por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais variados serviços 
descentralizados do Estado a operar no território Concelhio, regional e nacional. ---------------------------- \ 
No mais, sempre se diga que existe cooperação entre os serviços dos Bombeiros Voluntários e a 
Câmara Municipal, em particular no âmbito da Protecção Civil, cabendo também ao Município prestar 
o auxílio necessário à satisfação do desiderato constitucional e legal conferido às Associações. --------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório para o evento 
programado – Apresentação Final do Grupo de Ballet dos Bombeiros -, por forma a que o mesmo 
tenha a dignidade que merecem, garantindo-se que serão cumpridas naquele espaço todas as 
regras/medidas de higiene e saúde para o período pandémico que ainda atravessamos e que se 
encontrem eventualmente em vigor àquela data. ----------------------------------------------------------------------  
Termos em que deverá o assunto ser remetido à próxima reunião da Câmara Municipal para 
deliberação, nos termos e para os efeitos para os efeitos das als. o) e u) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 
75/2013, de 12/09.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Espaço CCP– Auditório, apresentado pelo Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------------------------  

20- Carnaval 2023 -Valorização da Participação das Associações/Instituições; 
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 114 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
CARNAVAL 2023 - Valorização da Participação das Associações/Instituições --------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Embora não se encontrem ainda passadas as festas natalícias e de final de ano, aproximamo-nos 
rapidamente do final do ano de 2022, sendo nosso entendimento que a participação e envolvências 
das Associações/Instituições do Concelho será maior e melhorada, se lhes for concedido devido 
tempo para preparação do desfile de Carnaval e a sua participação no mesmo. ------------------------------  
Esperamos, naturalmente, que as condições pandémicas nos permitam realizar os festejos de 
Carnaval e o desfile habitual, situação que será, naturalmente e em coordenação com a Protecção 
Civil e o Senhor Delegado de Saúde, verificada mais proximamente da data. A manterem as actuais 
condições, é expectável que o mesmo seja realizado, pelo que é de todo importante o tempo 
concedido para a sua preparação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Esta será também uma oportunidade para que as Associações e Instituições de Vila Nova de Poiares 
retomem/mantenham as suas normais actividades e o convívio (em segurança) entre os seus 
elementos, potenciando igualmente o seu auto-financiamento. ----------------------------------------------------  
Pretendendo-se, neste contexto, realizar um desfile carnavalesco protagonizado pelas 
Associações/Instituições do Concelho, a realizar ou na terça-feira de Carnaval – dia 21/02/2023 – ou 
no fim-de-semana imediatamente anterior – dias 18/19 de Fevereiro -, de acordo com as melhores 
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condições de realização que se verificarem à data e a indicar com a maior antecedência possível às 
Associações/Instituições do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  
Porque se trata de uma festividade com tradição por todo o país e também em Vila Nova de Poiares, 
entendemos ser pertinente engrandecer o cortejo, promover a participação de um maior número de 
Associações e Instituições do Concelho, bem como incentivar à melhoria dos participantes e das 
participações. É, assim, intenção reconhecer o trabalho e empenho de todos quanto mais se 
empenhem no desfile carnavalesco, ajudem e colaborem na manutenção e desenvolvimento desta 
tradição, bem ainda o esforço, criatividade e originalidade demonstradas nas máscaras e temáticas, 
propondo-se um apoio financeiro para cada um dos critérios preenchidos pelos participantes. -----------  
Assim, com vista a que, na edição de 2023, se valorize a participação afincada e activa das 
Associações e Instituições locais, entendemos de estabelecer critérios de apreciação, aos quais, 
corresponderão, se preenchidos, apoio financeiro: --------------------------------------------------------------------  
* Estar enquadrado no tema indicado nos termos infra expostos e ter até 6 (seis) elementos 
devidamente caracterizados: € 100,00 (Cem euros);------------------------------------------------------------------  
* Ter, durante todo o desfile, música e coreografia próprias adequadas ao tema e envolvimento com o 
público assistente: € 100,00 (Cem euros); -------------------------------------------------------------------------------  
* Apresentar, durante todo o desfile, carro ou veículo similar, alusivo ao tema e devidamente 
caracterizado: € 100,00 (Cem euros); -------------------------------------------------------------------------------------  
* Por cada elemento a mais dos referidos 6 obrigatórios adequadamente caracterizados ao tema: € 
10,00 (Dez euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Será ainda de considerar, cumulativamente, o seguinte: -------------------------------------------------------------  
- Só serão apreciadas as Associações/Instituições com sede no Concelho de Vila Nova de Poiares 
ou, em alternativa, que reconhecidamente tenham actuação permanente e desenvolvimento de 
actividade constante no território há, pelo menos, 10 anos; ---------------------------------------------------------  
- Só serão consideradas as legalmente constituídas; -----------------------------------------------------------------  
- Só serão valorizadas as Associações/Instituições que indiquem o seu tema (temática escolhida por 
cada) até, pelo menos, ao dia 14/02/2022, fazendo-o através de um dos seguintes endereços 
electrónicos gabriel.matos@cm-vilanovadepoiares.pt ou 
lara.henriques.oliveira@cmvilanovadepoiares.pt. ----------------------------------------------------------------------  
Quanto à Comissão de verificação de cumprimentos de critérios, parece-me, salvo melhor opinião, 
que deverá ser composta da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------  
1) Presidente da Câmara Municipal ou outro elemento do Executivo que aquele entenda indicar; -------  
2) Um Técnico Superior da Unidade/Divisão de Funções Sociais;-------------------------------------------------  
3) Um representante da Assembleia Municipal ou das Juntas de Freguesia, a indicar entre os 
presentes no Desfile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se, assim, que o assunto seja deliberado na próxima reunião, nos termos e para os efeitos 
previstos das als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013. -------------------------------  
À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação.” --------------------------------------------------------  

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

apresentação da proposta, nesta altura, é uma forma de motivar as instituições e dar-lhes 

tempo para se prepararem, para que o cortejo seja, pelo menos, o sucesso que foi no ano 

passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para Valorização da 

Participação das Associações/Instituições – Carnaval 2023, nomeadamente quanto aos 

valores a atribuir e demais critérios propostos.  -----------------------------------------------------------  

mailto:lara.henriques.oliveira@cmvilanovadepoiares.pt
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21- Protocolo de Parceria entre a Entidade Regional de Turismo do Centro de 
Portugal e o Município de Vila Nova de Poiares no âmbito do apoio a 
eventos/atividades de relevo em 2022; --------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de Parceria. ------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionado se os dez 

mil euros referidos no Protocolo são para ajudar o comércio. -----------------------------------------    

----- Interveio a Vereadora Lara Henriques de Oliveira, esclarecendo que, o protocolo só 

agora foi disponibilizado para o ano de 2022, após insistentes contactos com a Entidade. ----  

Esclareceu também que, os eventos não deixaram de ser realizados e que o Municipio não 

deixou de se promover, no entanto este atraso, causa dificuldades de gestão por não saber 

com o que se pode contar durante um ano. ----------------------------------------------------------------  

Referiu que, a parceria diz respeito, essencialmente, a duas ou três atividades anuais, e são 

elas, a Poiartes, o Mercado Antigo e quando se realiza PoyaresRotações Motorshow, sendo 

que a Semana da Chanfana é financiada diretamente à Confraria da Chanfana. ----------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria entre a Entidade 

Regional de Turismo do Centro de Portugal e o Município de Vila Nova de Poiares, no 

âmbito do apoio a eventos/atividades de relevo em 2022.  ---------------------------------------------  

22- Proposta de logótipo da Biblioteca Municipal José Pedroso de Carvalho; ---  
----- Para este assunto foi presente o “layout” de três propostas de logótipo da Biblioteca 

Municipal José Pedroso de Carvalho. ------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de logótipo número um. -------  

23- Pedido de Certidão de Compropriedade - artigo rustico 561, Rua das 
Quelhas, nº 22 - Arrifana; ---------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de certidão de compropriedade, em nome de João Francisco 

Galrote da Mata Nunes e Vanessa Sofia Carvalho Soares, relativo ao terreno rústico inscrito 

na matriz predial rústica sob o número 561 da freguesia da Arrifana. -------------------------------  

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

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  
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  24- Edificações devolutas - Listagem final; -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 14996/2022. --------------------------  

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

fundamento da lei, é um tanto cego, e que afasta o investimento no concelho. -------------------  

Apresentou a situação de proprietário que, recebeu uma carta da câmara com indicação de 

um valor de IMI a pagar, a triplicar, referente a lojas que alugou. -------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, e esclareceu que prédios 

devolutos não significa que estão em condições de insalubridade, nem em más condições 

de segurança ou que não têm condições de utilização, significa que há mais de um ano 

estão sem utilização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que, relativamente à primeira listagem, foram retirados muitos prédios, mediante a 

apresentação da documentação, pelos proprietários, tendo em conta as exceções que a lei 

permite. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que, ao contrário da ideia expressa pela Senhora Vereadora Albertina, a ideia é que 

os prédios com condições de utilização, sejam disponibilizados para arrendamento ou 

compra e venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à situação apresentada, informou que existem vários casos semelhantes de 

arrendamento, cujo arrendatário utiliza o prédio para uma atividade diferente, sem registo de 

água ou luz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

aprovar a listagem final de Edificações Devolutas. -------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento, conforme consta 

da informação técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

25- Minuta de Protocolo LPN - Liga de Proteção da Natureza; ------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de protocolo.  --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e a LPN - Liga de Proteção da Natureza.  --------------------  

26- Plano de Poupança de Energia nas Infraestruturas Municipais; ----------------  
----- Foi presente o Plano de Poupança de Energia nas Infraestruturas Municipais. -------------  
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----- A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------  

  27- Informação da situação económico-financeira do Município de Vila Nova 
de Poiares - Relatório Semestral; ----------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a informação da situação económico-financeira do Município de Vila Nova 

de Poiares - Relatório Semestral da ROC.  -----------------------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referiu quanto à iluminação de 

natal, e à já falada poupança energética, que deve ser dado exemplo. -----------------------------  

Questionou sobre de que modo foi feita a contração da iluminação para este ano. Se foi por 

ajuste direto e qual o valor apresentado pelas entidades intervenientes. ---------------------------  

----- Respondeu a Sra. Vereadora Lara Oliveira que, que não tem conhecimento do 

procedimento apenas pode dizer que   o assunto foi tratado pelo Sr. Presidente e seu 

Adjunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que acompanhou a colocação decoração, efetuada pela iCreate, e que no geral não 

houve redução, em termos de espaço, mas a iluminação foi reduzida em quantidade, a 

cerca de metade, definindo horários através de temporizadores, horário esse que vai do final 

da tarde 17H30, enquanto o comércio está a trabalhar, até às 11H30. ------------------------------  

Informou que, em período noturno a iluminação não estará ligada, mantendo-se apenas a 

iluminação pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionou se foi contemplada 

a exceção e este horário a noite de natal, noite em as pessoas circulam mais e em que se 

realiza a missa do galo. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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----- Respondeu a Sra. Vereadora Luz Pedroso que, esclarecendo que o temporizador está 

definido, no entanto ficará registada a sugestão, para ser feita essa alteração, se possível. --  

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

manter a iluminação ligada na noite de natal, não deixando assim cair a tradição.  --------------  

Manifestou o seu agrado quanto à decoração de natal, em especial com a árvore de natal 

que se encontra no jardim, em frente à Câmara. ----------------------------------------------------------   

Acrescentado a Sra. Vereadora Lara que, as peças de decoração foram elaboradas pela 

iCreate e que ao longo dos anos tem crescido em numero de peças, peças cuja colocação 

não de restringe ao espaço da Vila. Sendo a novidade deste ano a árvore de natal. ------------  

Quanto à iluminação de natal, ele esta mais restrita à Vila. --------------------------------------------  

No que se refere ao prolongamento da iluminação na Vila, esclareceu que o contrato 

especial para baixada, com a EDP é pelo o período de um mês, e para que se possa 

abranger ainda o dia de reis, sendo este o motivo pelo qual a iluminação ainda não se 

encontrar ligada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Complementou a Sra. Vereadora Maria da Luz a questão da iluminação, informando que 

será ligada após terminarem os festejos em honra de Santo André. ---------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, informando das 

atividades previstas para o mês de dezembro: ------------------------------------------------------------  

- Hoje o Sarau dos Talentos sem Idade da iCreate, às 21H00 no CCP; ----------------------------  

- No fim de semana as Festas em Honra de Santo André, cujo cartaz se encontra online e 

que contempla além das cerimónias religiosas, a atuação do grupo de   ballet da AHBVVNP 

e um baile; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A 7/12 o acender da iluminação de natal, embora não se realize de uma forma oficial; -------  

-  A 7/12 a Ri-act – Mulheres e Lugares, peça de teatro enquadrada numa da programação 

em rede da CIM-RN; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- 11 e 18/12 o Mercado de Natal “Poiares a Criar”, este ano organizado pelo Grupo 

Folclórico de Vila Nova de Poiares, no Mercado Municipal; --------------------------------------------  

- 17/12 a Gala de Natal da Filarmónica Fraternidade Poiarense, no CCP; -------------------------  

- 18/12 uma peça de teatro “O que era sonho acontecer” da CTEP; ---------------------------------  

- 19/12 o almoço dos trabalhadores e colaboradores do Município;  ---------------------------------  

- 21/12 o almoço de natal dos idosos; -----------------------------------------------------------------------  

- 28/12 até janeiro uma exposição de pintura “No tempo dos tios”, da Dra. Filomena Correia 

no CCP, e coapresentada pela Junta de freguesia de Poiares (Santo André); --------------------  
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- 28/12 até 06/01 a parceria entre o Município e a AEDP – Compras de natal, no comércio 

local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, reforçando a informação referente 

ao natal dos séniores, para mais de 65 anos, a realizar no pavilhão de Santa Maria – 

Arrifana, no dia 21 de dezembro e convidando a vereação a participar. ----------------------------  

Convidou o executivo para o almoço de natal dos funcionários município, que terá lugar no 

dia 19 de dezembro, no CCP pelas 13 horas. -------------------------------------------------------------  

Informou que no dia 4 de dezembro será inaugurado, pelas 9 horas, no pavilhão 

gimnodesportivo o Centro Cycling de Vila Nova de Poiares. -------------------------------------------  

Deixou o convite para aderirem à página do facebook que da Biblioteca, quer das AEC’s, 

onde estão a ser publicadas as atividades desenvolvidas. ---------------------------------------------  

Informou que, já está a ser aplicada a plataforma da rede das bibliotecas, apesar de ainda 

não estar aberta ao público, dada a necessidade de fazer algumas afinações, mas que em 

breve ficará disponível com acesso aos jornais, a revistas. --------------------------------------------   

Informou também que, está a decorrer, uma exposição do livro de “O Principezinho” em 

vários idiomas e partilhou que foi muito interessante ver os alunos do 9º ano a lerem 

extratos do livro em ucraniano, chinês, francês, inglês, espanhol e muito comovente ao ver 

alunos da sua direção de turma. ------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que, esta a decorrer, em parceria com a iCreate, uma oficina de recuperação 

e reutilização de roupas e tecidos, onde estão a participar algumas funcionárias do 

município, e integrada na semana europeia da prevenção de resíduos. ----------------------------  

Deu conta de que vai ter inicio, no dia 6 de dezembro, uma formação com a designação 

“Internet para séniores” a realizar-se às terças e quintas feiras, das 10H30 às 11H30. ---------  

Disse também que pelo quinto ano consecutivo o Município foi distinguido como Amigo do 

Desporto, numa cerimónia que decorreu na Mealhada e onde foi recebida a bandeira e o 

diploma e que foi promovida pela Empresa Cidade Social e validade pela Secretaria de 

Estado da Juventude e Desporto. -----------------------------------------------------------------------------  

Estando a chegar o final do ano e estando a ser feita a compilação das deslocações 

efetuadas pelas associações, referiu não ter sido um ano fácil de gerir dado o valor elevado 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

dos serviços de transporte, razão pela qual deixou o apelo para que as atividades sejam 

planificadas para locais mais próximos. ---------------------------------------------------------------------  

----- 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 pela Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso e por mim 

que a elaborei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A reunião foi dada por encerrada pela Sra. Vereadora às 17 horas e 41 minutos.----------  
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